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tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma, 118 s., 2 

liitettä.  

Median maksullinen urheilutarjonta on nostanut suosiotaan Suomessa viimeisen 

vuosikymmenen aikana, vaikka maksutelevision tarjoama urheilusisältö on ollut Isossa-

Britanniassa sekä Yhdysvalloissa voimissaan jo pidemmän aikaa. Urheiluyleisön tutkiminen 

tuottaa useille toimijoille arvokasta tietoa yleisön rakenteesta, motiiveista ja toiveista. 

Mediavälitteistä urheilun kuluttamista on tutkittu Suomessa yleisön näkökulmasta hyvin 

vähän maksullisten urheilukanavien kontekstissa. Tässä tutkimuksessa selvitetään 

maksullisten urheilukanavien kuluttajien profiilia, urheilun katsomisen motiiveja sekä 

arvostuksia koskien urheilulähetyksen sisältöjä. Kyseessä on kvantitatiivinen kyselytutkimus. 

Tutkimusotos koostuu Ruutu+ -palvelun tilaajista. Tutkimusaineisto (n=1600) kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2020 maaliskuun aikana.  

Kyselyn vastaajista 64 prosenttia oli miehiä ja 36 prosenttia naisia. Tulokset osoittivat, että 

miehet katselivat naisia enemmän urheilua television välityksellä ja mitä vanhempi vastaaja 

oli, sitä enemmän hän seurasi urheilua televisiosta. Urheilua seurattiin television välityksellä 

keskimäärin 4–6 tuntia viikossa ja paikan päällä keskimäärin 6–10 kertaa vuodessa. 

Kiinnostus lajia kohtaan oli suurin motiivi urheilun katselun taustalla ja helppoa saatavuutta 

pidettiin tärkeimpänä motiivina urheilun katselulle median välityksellä. Vastaavasti paikan 

päälle mentiin paremman tunnelman takia. Selostus, erilaisten kuvakulmien käyttö ja 

hidastukset olivat tärkeimpiä sisältöjä urheilulähetyksessä. Auditiiviset sisällöt olivat 

tärkeämpiä urheilulähetyksen sisältöjä kuin visuaaliset ja laadulliset sisällöt.  

Tulokset viittaavat siihen, että urheilun katsominen kiinnostaa sukupuolesta riippumatta, 

mutta naisilla ja miehillä on pieniä motiivieroja seuraamisen taustalla. Tutkielma tarjoaa 

Ruutu+ -palvelulle yleiskuvan palvelun yleisöprofiilista sekä mahdollisuuden edistää 

urheilusisältöjään katsojien ja kohderyhmien toiveet huomioon ottaen. Vastaavaa urheilun 

mediavälitteisen katselun motiiveihin ja urheilulähetysten sisältökokonaisuuksiin kohdistuvaa 

tutkimusta olisi hyvä tehdä myös jatkossa suomalaisen urheilutuotannon sekä katsojien 

sitouttamisen kehittämiseksi. 

Avainsanat: televisiourheilu, yleisötutkimus, urheiluyleisö, urheilulähetys  



 

 

 

ABSTRACT 

Ketola, A. 2020. The profile, motives and appreciation of consumers in paid sports channels 

in Finland – case study from customers of Ruutu+ -services. Faculty of Sport and Health 

Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Social Sciences of Sport, 118 pp., 2 

appendixes. 

The media's paid sports offer has increased in popularity in Finland over the past decade, 

although the paid sports content offered by pay-TV has been in force in the United Kingdom 

and the United States for some time. Researching the sports audience provides valuable 

information for many actors about the structure, motives and aspirations of the audience. 

Mediated sports consumption has been studied less in Finland from audience’s perspective, 

especially in the context of paid sports channels. This study examines the socio-demographic 

profiles of consumers of paid sports channels, and their motives for watching sports and their 

appreciation of the content of a sports broadcast. This is a quantitative survey. The research 

sample consists of Ruutu+ -consumers. The data (n=1600) was collected with an electronic 

questionnaire during March 2020.  

Of the respondents, 64 percent were men and 36 percent were women. The results of the 

study showed that men watched more sports from television than women and the older the 

respondent, the more watched sports from television. The sport was watched from television 

for an average of 4–6 hours a week and on-site 6–10 times a year. Interest in the sports was 

the main motive behind watching sports and easy access was considered the main motive for 

watching sports through the media. Similarly, we went to the site for a better atmosphere. The 

narration, the use of different angles, and the decelerations were the most important contents 

in the sports broadcast. Auditory content was more important than sports content than visual 

and qualitative content. 

The results suggest that it is interesting to watch sports regardless of gender, but women and 

men have small differences in motives behind watching. The study provides Ruutu+ an 

overview of the service's audience profile and the opportunity to promote its sports content, 

considering the wishes of consumers and target groups. A similar study of the motives for 

watching mediated sports and the content of sports broadcasting should be carried out in the 

future in order to develop the Finnish sports broadcasting production and the engagement of 

the viewers. 

Keywords: television sports, audience research, sports audience, sports broadcast  
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1 JOHDANTO 

”Televisioteknologia ja kameroiden tunkeutuminen kaikkialle, esimerkiksi 

pukuhuoneisiin ja fanipubeihin, on muuttanut urheilutapahtumat tunnepitoisiksi 

mediaspektaakkeleiksi, jotka näyttävät etenkin megatapahtumissa kantavan koko 

kansakuntaan ja sen tulevaisuuteen kohdistuvia tunnelatauksia.” (Kolamo 2018, 

58–59.) 

Sitaatti Kolamon mediaurheilua käsittelevästä kirjasta kuvaa hyvin nykyistä huippu-urheilun 

tilaa. Huippu-urheilu määrittää itseään yhä enemmän mediassa esiintyvän materiaalin avulla 

ja toiminta ohjautuu yhä enemmän median ehdoilla. Esimerkiksi pukukoppi käsitetään usein 

huippu-urheilujoukkueen ”pyhimmäksi” paikaksi, jonne muilla ei ole asiaa. Kuitenkin median 

halutessa kaivautua yhä lähemmäs urheilijoita ja heidän arkipäiväänsä on tämäkin nykyisin 

alistettu, ainakin joissakin lajeissa, median ulottuville.  

Median rooli, varsinkin huippu-urheilun kokonaisuudessa, on nykypäivänä suuri. Monien 

lähteiden mukaan media ja urheilu kulkevat käsi kädessä, molempien hyödyttäessä toisen 

osapuolen toimintaa tekemisillään ja läsnäolollaan (Bellamy 2009; Heinonen 2004; Itkonen 

2014; 1996; Kolamo 2018; Turtiainen 2012). Median luodessa vetovoimaa urheilutuotteelle, 

sijoittajat ja suuret markkinavoimat ovat halunneet osansa taloudellisesta hyödystä, joka 

urheilun ympärillä liikkuu. Urheilun piiriin on tullut lisää taloudellisia resursseja ja 

mediateknologioiden ansiosta urheilutuotetta on voitu levittää yhä laajemmalle. Toisiaan 

tukevat rakenteet luovat julkisuus-markkinallisen kolmiyhteyden urheilun vallan ympärille, 

jotka ovat siis edellisessä mainitut urheilu(tuote), media sekä markkinat. (Itkonen 1996, 231–

250.) 

Edellisestä johdannaisena, tämä urheilun vallan kolmiyhteys ei toimisi, jos urheilulla ei olisi 

seuraajia eli yleisöä. Nykypäivänä yleisöllä on urheilussa merkittävä rooli. Urheilutapahtuman 

seuraamisen lisäksi yleisö voidaan myös nähdä osaksi urheilutapahtumaa ja urheilutuotetta, 

sen ollessa merkittävä osa tapahtumaa paikan päällä tai sen kommunikoidessa 
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urheilutapahtumaan liittyen digitaalisesti tai median välityksellä (Heinonen 2004; Turtiainen 

2012). Tyypillinen ajatus on se, että ilman yleisöä ei ole urheilutuotetta, yleisön toimiessa niin 

tapahtuman kuluttajana kuin osana tapahtumaa (Heinonen 2004). 

Suomessa on kovin vähän tutkimustietoa maan urheilun seuraamisesta. Esimerkiksi asiaan 

liittyvät trenditiedot ovat puutteellisia ja etenkin lasten ja nuorten 

penkkiurheilukäyttäytymisestä ei Suomessa ole käytössä kovin paljoa tutkimustietoa. (Koski 

2014.) Median ollessa yksi tärkeimpiä urheilun seuraamista tukevia toimijoita, on 

urheilumedian tutkimukselle tarvetta liikunnan yhteiskuntatieteiden alalla kaikkien 

ikäluokkien ja sukupolvien osalta.   

Tätä tutkimustiedon puutetta onkin alettu ”tilkitsemään” ja urheilutapahtuman 

yleisöprofiileihin painottuvia tutkimuksia on julkaistu esimerkiksi pro gradu -tutkielmien 

muodossa entistä enemmän. Heimosen (2018) tutkielma tarkasteli naisten superpesisjoukkue 

Kirittärien ottelutapahtumaa sen yleisöprofiilin ja yleisön motiivien kautta. Sen lisäksi Hemmi 

(2019) tarkasteli tutkielmassaan Jokereiden ottelutapahtumien yleisöä sekä heidän 

asennoitumistaan seuran KHL-sarjaan siirtymistä kohtaan. Nämä ovat hyviä esimerkkejä 

liikunnan yhteiskuntatieteiden alan heräämisestä urheiluyleisöä koskevan tutkimuksen 

tarpeelle.  

Urheiluyleisöä koskevaa tutkimusta on tehty aikaisemminkin, mutta ei niin usein ja tarpeeksi 

kuin ilmiön laajuus vaatisi. Kilpaurheilun tuottajatahot eivät ole reagoineet tarpeeksi trendiin, 

joka paljastaa nuorten hiipuneen urheilun seuraamisen 2000-luvun taitteessa. 

Sykähdyttävimmät, jopa koko elämän kantavat, urheilun seuraamiseen liittyvät kokemukset 

ovat peräisin useimmiten ajalta ennen murrosikää. Urheilun seuraamisen maailmaan 

sosiaalistumisen kannalta monien lajien ja tapahtumien siirtyminen yleisiltä TV-kanavilta 

maksumuurin taakse on myöskin ollut merkittävä muutos. (Koski 2014.) 

Maksulliset urheilukanavat ja suoratoistopalvelut ovatkin mullistaneet urheilun seuraamisen 

markkinat 2010-luvulla. Maksulliset urheilukanavat ovat varsin tuore ilmiö urheilun 

seuraamisen maailmassa eikä suoraan asiaan ja ilmiöön viittaavaa tutkimusta löydy Suomesta. 
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Toisiansa vastaan kilpailevat maksullista urheilusisältöä tarjoavat tahot tietenkin seuraavat ja 

tutkivat tuotteensa toimivuutta ja kuluttajamääriä, mutta ilmiötä tarkastelevaa tieteellistä 

tutkimusta ei kovinkaan laajamittaisesti ole toteutettu.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa lähdetään tekemään avausta suomalaisen maksullisen 

urheilusisällön kentälle. Selvityksen alla on Ruutu+ -palvelun tilaajien profiili sekä heidän 

motiivinsa urheilun kuluttamiselle mediavälitteisesti. Sen lisäksi tutkielmassa selvitetään 

tilaajien arvostuksia urheilulähetyksen sisältöjä kohtaan sekä tyytyväisyyttä Ruutu+ -palvelun 

urheilulähetysten tasoon. Tutkielman tarkoituksena on luoda yleiskuva urheilun 

mediavälitteisen kuluttamisen sekä maksullisten urheilukanavien kentästä Suomessa. 

Tarkoituksena on myöskin tarjota Ruutu+ -palvelulle tietoa, jonka avulla he voivat kehittää 

urheilusisältöjään.  

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ensiksi urheilun vallan kolmijakoa, joka pitää sisällään 

urheilun, markkinat sekä median. Tämän jälkeen kolmannessa luvussa käsitellään suomalaista 

mediamaisemaa – sen rakennetta, suurimpia muutoksia sekä nykyisen kaltaista käsitystä 

maksutelevisiosta. Sen lisäksi luvussa esitellään Ruutu+ -palvelu, jonka tilaajat toimivat 

tutkimuskohteena. Neljännessä luvussa paneudutaan laajemmin tutkimuskohteeseen eli 

urheiluyleisöön. Luvussa pyritään kuvailemaan mitä on mediavälitteinen urheilun 

kuluttaminen, minkälaisia rooleja ja motiiveja urheilun kuluttajilla eli urheiluyleisöllä on sekä 

mistä koostuu urheiluyleisön kuluttama mediavälitteinen tuote eli urheilulähetys. Viides luku 

kertoo tutkimuksen toteuttamisesta, jonka jälkeen tulososiossa perataan kyselyn avulla kerätty 

aineisto. Tutkielman päättää pohdinta, jossa peilataan tutkimustuloksia aikaisempaan 

kirjallisuuteen ja pyritään avaamaan lukijalle sekä tutkielman hyviä ja huonoja puolia että 

mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia aihepiirin tiimoilta.   
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2  MEDIAN MERKITYS URHEILUKULTTUURILLE 

2.1 Vallan kolmijako – urheilu, media ja markkinat 

Media on viimeisen 50 vuoden aikana noussut yhä suuremmaksi ja merkittävämmäksi 

toimijaksi varsinkin huippu-urheilun taustalla. Television ja sosiaalisen median 

toimintaympäristöt ovat luoneet urheilusta globaalin ja maailmanlaajuisesti verkostoituneen 

ilmiön, joka houkuttaa yhteiskunnan markkinatalouteen tukeutuvat toimijat investoimaan 

urheiluun ja sen oheistoimintoihin. Aikaisemmin politiikka määritteli vahvasti median kanssa 

urheilua ja sen ulottuvuuksia. Kuitenkin markkinatalouden ja kapitalistisen ajattelutavan 

yleistyminen yhteiskunnallisessa kontekstissa on vaikuttanut urheiluun yhteiskunnan osa-

alueena. 

Markkinat määrittelevät yhä enenevissä määrin urheilun tilausta, kun politiikan rooli on 

väistynyt hiljattain markkinoiden ja talousvetoisen ajattelutavan tieltä. Esimerkiksi ennen 

toista maailmansotaa urheilutapahtumat eivät olleet niin kutsuttuja mediatapahtumia, jonka 

takia sponsorit eivät olleet nykyisessä mittakaavassa halukkaita sijoittamaan rahojaan 

urheiluun. Myöhemmässä vaiheessa suuryritysten ja -yrityskorporaatioiden kiinnostusta 

kasvattivat teknologiset innovaatiot sekä urheilun katto-organisaatioiden, seurojen, 

kaupallisten toimijoiden ja median yhteiset taloudelliset päämäärät. (Kolamo 2018, 28–30.)  

Tämän ansiosta huippu-urheilu, jota Itkonen (1996) kutsuu osuvasti julkisuus-

markkinalliseksi urheiluksi, määrittyy vahvasti kolmen tekijän mukaan. Nämä kolme tekijää 

ovat urheilu(tuote), media sekä markkinat, jotka Itkonen (1996, 231–250) niputtaa tiiviiseen 

kolmiyhteyteen. Niin sanottu urheilun vallan kolmijako edellisten kolmen toimijan välillä luo 

vahvan perustan urheilumarkkinoiden kasvulle ja kehitykselle.  

Myös Skogvang (2009) käsittelee samaa asiaa artikkelissaan jalkapallon kontekstissa.  Tässä 

tapauksessa hän määrittelee urheilun, median sekä sponsoreiden kolmiyhteyden ”urheilun ja 

median kompleksina”. Kompleksissa urheilun osallistujilla, urheiluorganisaatioilla, 

sponsoreilla sekä massamedialla on yhteinen kaupallinen intressi, joka ohjaa heidän yhteisen 
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toimintansa agendaa. Artikkelin tapauksessa uusi jalkapallon maailma, media ja sponsorit 

ovat läheisesti linkittyneet toisiinsa. (Skogvang 2009.) 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään urheilun vallan kolmijaon vaikutusta urheilun maailmaan.  

Median tuomat mahdollisuudet ja muutokset ovat vahvasti tulevan käsittelyn keskiössä. 

Median ja markkinoiden kiinnostus urheilua kohtaan on luonut eksponentiaalisesti kasvavan 

koneiston huippu-urheilun taustalle ja asiaan tulee perehtyä tutkielman aiheen 

perustelemiseksi.  

2.2 Teknologian kehittymisen vaikutukset urheilumedian esittämismuotoihin 

Media ja urheilu ovat kulkeneet käsi kädessä jo pitkän aikaa. McChesneyn (1989) sekä 

Nicholsonin (2007, 19) mukaan 1700-luvun loppupuolella modernin urheilun ja median 

symbioottinen suhde alkoi pienin askelin vakiintua amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Tämä oli 

jatkumoa kapitalistinen ajattelutavan yleistymisestä yhteiskunnallisessa ajattelussa 

(McChesney 1989).  

Alkuaikoina vedonlyönti oli suuressa roolissa urheilusisällöissä ja urheilulehdissä. 

Urheilupalstoilla käsitellyt asiat olivat esimerkiksi hevosurheilua, nyrkkeilyä sekä 

urheilutulosten julkistamista. (Nicholson 2007, 19.) Amerikkalainen ja englantilainen lehdistö 

otti kuitenkin vasta 1800-luvun lopulla urheilun omaksi sisältöosuudekseen muiden 

käsiteltävien aiheiden joukkoon, jota voidaan pitää alkusysäyksenä nykyisen kaltaiselle 

urheilujournalismille ja -medialle (Beck & Bosshart 2003; McChesney 1989).  

Lennättimen keksiminen laajensi urheilun suosiota, kun paikallisten urheilutulosten lisäksi 

pystyttiin raportoimaan kauempana olevista tapahtumista. Myös halvempien ja 

tehokkaampien painotekniikoiden ansiosta lehtiä pystyttiin myymään halvemmalla 

kuluttajille. (Beck & Bosshart 2003.) Ennen tätä urheilun toimittaminen ja urheilusivujen 

tekeminen olivat kausiluontoista ja epäsäännöllistä. Yhdysvallat ja Englanti olivat selkeitä 

edelläkävijöitä urheilujournalismin saralla. (Laine 2011, 94.) 
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Suomessa median urheilukiinnostus lähti myöhemmin liikkeelle, tukeutuen aluksi urheilun 

ihanteellisuuteen ja ideologian pohtimiseen. 1900-luvun alkupuolella isoimmat arvokisat, 

kuten olympialaiset alkoivat kiinnostaa suurempaa yleisöä, jonka ansiosta urheilun 

ihanteellisuus unohdettiin kilpaurheilun hegemonian tieltä. Kilpaurheilu tavoitti harrastajia 

kaikista yhteiskuntaluokista, mikä sysäsi urheilun uutisoinnin ja ”urheilumedian” sisällöt 

kilpaurheilun tielle. (Laine 2011, 107–110.) 

McChesneyn (1989) mukaan 1920-luku oli amerikkalaisessa yhteiskunnassa käänteentekevä 

vuosikymmen urheilumedian kannalta, kun urheilu lopulta saavutti oleellisen roolin osana 

amerikkalaista kulttuuria. Urheilu oli samalla ansainnut lopullisen ja korvaamattoman 

paikkansa päivittäisten sanomalehtien sisällöissä (McChesney 1989). Suomessa 1920-luvulla 

urheilulehdistöä määritteli vahvasti poliittinen kahtiajako sisällissodan ansiosta, kun 

”porvarit” ja työväenliike taistelivat omien aatteidensa puolesta myös urheilumedian puolella. 

Liikkeet perustivat omia urheilujärjestöjä, jotka tuottivat urheilusisältöä omista 

lähtökohdistaan. Kuitenkin edellä mainittu amerikkalaisen kulttuurin kaltainen 

urheiluarvostus nousi Suomessa vasta toisen maailmansodan jälkeen. (Laine 2011, 108–111.) 

Suomi on siis seurannut urheilumedian kehityskaarta tyypilliseen tapaansa muutaman 

vuosikymmenen viiveellä, oman yhteiskunnallisen ilmaston vaikuttaessa kehityksen ja 

muutoksen yksityiskohtiin.  

Urheilumedian alkutaipaleen jälkeisen kehityksen huippukohdat ovat painottuneet uusien 

teknologisten innovaatioiden luomien mahdollisuuksien ympärille. Radion keksiminen loi 

urheilulle ja muullekin mediatoiminnalle uuden jakelukanavan 1920-luvulla. McChesneyn 

(1989) mukaan urheiluyleisö ei ensimmäisten kahden vuosikymmenen aikana ottanut radion 

urheilulähetyksiä omakseen, vaan radion suosio urheilun seuraamisessa nousi huippuunsa 

vasta 1940-luvun aikana. Suomessa Yleisradion aloittaessa toimintansa vuonna 1926, urheilu 

otettiin kuitenkin heti mukaan ohjelmistoon (Laine 2011, 112–113).  

Radiolähetys antoi urheilun seuraamiselle uuden ulottuvuuden: tapahtuman dramatisointi sekä 

narratiivin luominen urheilun ympärille olivat helpommin toteutettavissa. Ääni toi enemmän 

vapautta kuvailla urheilua ja mahdollisti sen, että selostajien persoonallisuudelle jäi enemmän 
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tilaa kuin sanomalehtien urheilujutuissa. (Laine 2011, 112–113.) Radion etuna pidettiin 

myöskin mahdollisuutta livelähetykseen. Aikaisemmin urheilutapahtumaan kykeni 

osallistumaan ”livenä” vain paikan päällä katsojana, urheilijana tai pelaajana (Beck & 

Bosshart 2003). Tämän lisäksi urheilua käytettiin eräänlaisena vetonaulana radion 

popularisoimisessa uutena mediana laajemmalle yleisölle (Nicholson 2007, 21). 

Seuraava urheilumediaa mullistanut keksintö oli televisio, joka mahdollisti visuaalisen 

representaation. Televisioitu urheilu aloitti amerikkalaisen urheilukulttuurin ja urheilumedian 

valloituksen 1950-luvun loppupuolella. Ensimmäiset televisiossa näytetyt lajit olivat 

nyrkkeily ja roller blade, koska niitä oli helpointa esittää alkutekijöissään olevien 

kuvaustekniikoiden ja alhaisen budjetin avulla. Kuitenkin 1960-luvun alusta lähtien 

televisioitu urheilu aloitti eksponentiaalisen nousun nykyistä suosiota kohti. Yleisön ottaessa 

televisioidun urheilun lämpimästi vastaan, urheiluohjelmien määrä sekä urheilun 

lähetysoikeuksien kustannukset alkoivat nousta tasaiseen tahtiin. (McChesney 1989.) 

Suomeen televisio ja sen myötä televisioitu urheilu juurtuivat samoihin aikoihin kuin 

Amerikassa (Laine 2011, 114). 

Erikoispiirteenä suomalaisessa urheilun radio- ja televisiotoiminnassa voidaan pitää 

Yleisradion asemaa Suomen ainoana toimijana alalla. Amerikkalainen kapitalistinen ajattelu 

piti huolen siitä, että kilpailutilanteen takia muutokset urheilumedian ja -journalismin alalla 

tapahtuivat nopeammalla aikataululla. Television rooli urheilussa onkin ainutlaatuinen, kun se 

pystyy tarjoamaan visuaalisen sekä auditiivisen sisällön samassa paketissa ja vielä kaiken 

lisäksi reaaliajassa. Televisio ei kuitenkaan laskenut radion ja lehtien suosiota urheilumedian 

esittämistapoina, vaan päinvastoin niidenkin kulutus ja käyttö kasvoivat sen ohella (Laine 

2011, 115; McChesney 1989). Esimerkiksi lehtien ja painetun urheilumedian rooli muuttui. 

Tulosten ja tapahtumien käänteiden raportoiminen siirtyi televisiolle, mutta lähetysten 

ajanpuutteen takia taustatiedot jäivät hataraksi. Printtimedia otti haltuunsa analyysit ja 

urheilutapahtuman taustalla olevat asiat. Kirjoitus ei enää keskittynyt siihen kuka voitti, vaan 

sen selvittämiseen, miksi joku voitti. (Beck & Bosshart 2003.) 
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Uusin sekä eniten mediamaailmaa ja urheilumediaa muuttanut innovaatio on ollut internet. 

Nicholsonin (2007, 27–29) mukaan internet luo urheilumedialle mahdollisuuksia kuuden eri 

ominaisuuden avulla, joita ovat: 

1. välittömyys,  

2. helppo pääsy monipuoliseen urheilusisältöön,  

3. globaalisuus,  

4. personointi,  

5. suorempi yhteys kuluttajiin sekä  

6. media-alustojen yhdistäminen.  

Näkökulmien tuomia vaikutuksia verrataan perinteiseen mediaan eli lehtiin, radioon ja 

televisioon (Nicholson 2007, 27–29). Internet ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt perinteisiä 

median esittämismuotoja, vaan pikemminkin helpottanut niiden toimintaa toimiessaan 

jakelualustana (Bellamy 2009). Välittömyydellä tarkoitetaan tiedon nopeaa saatavuutta. 

Esimerkiksi ottelua tai tapahtumaa katsomatta, kuluttaja kykenee tarkastamaan tuloksen 

verkosta, eikä joudu odottamaan seuraavan päivän lehteä tai seuraavia televisiosta näytettäviä 

urheilulähetystä tai -uutisia. (Bellamy 2009; Nicholson 2007, 28.) Internet tarjoaa 

ennennäkemättömän mahdollisuuden helppoon ja nopeaan informaationhakuun (Schultz 

2015, 19). Esimerkiksi livetulokset -sovellus mahdollistaa monen eri lajin tulosten 

läpikäymisen muutamissa minuuteissa. Lisäksi lajeihin erikoistuvat sivustot tarjoavat 

mahdollisuuden katsoa koosteen tapahtumien tai otteluiden huippuhetkistä. Nicholsonin 

(2007, 28) mukaan internetin ansiosta kuluttajan on ollut helpompi seurata eri lajeja 

samanaikaisesti kuin muilla media-alustoilla. Kuluttaja pystyy katsomaan eri lajeja tai 

tapahtumia jakamalla oman laitteensa näytön sekä vaihtamaan seurattavia urheilu-uutisia sekä 

lähetyksiä tiheämpään tahtiin. (Nicholson 2007, 28.)  

Globaalisuus-näkökulma on mahdollistanut urheilun jakelun laajemmalle yleisölle. Television 

ansiosta urheilun globalisoituminen saatiin alulle, mutta internet on media-alustana vienyt 

globalisoitumisen täysin uudelle tasolle. Yhdessä mobiililaitteiden kanssa, se mahdollistaa 

urheilun seuraamisen maailman jokaisesta kolkasta, josta löytyy toimiva verkkoyhteys 
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(Bellamy 2009). Urheiluorganisaatiot ovat myöskin hyödyntäneet internetin mahdollisuuksia 

luomalla sivustoja, joiden avulla he pystyvät näyttäytymään ja herättämään mielenkiintoa 

muutenkin kuin paikallisesti (Nicholson 2007, 28).  

Internet on myös luonut mahdollisuuden personoida urheilusisältöjä. Kuluttajat pystyvät 

kokoamaan itselleen urheilusisällöistä paketin, joihin he voivat valita 

suosikkiurheilusisältönsä (Bellamy 2009; McDaniel & Sullivan 2002). Enää kuluttajan ei 

tarvitse tyytyä esim. urheilu-uutisten koottuun tarjontaan, joka ei tyydytä kaikkinensa 

kuluttajan tarpeita. Internetissä kuluttaja saa mahdollisuuden itse päättää seuraamansa lajit ja 

urheilusisällöt, mikä tekee seuraamisesta miellyttävämpää kuluttajan kannalta. (Nicholson 

2007, 28.) 

Internet on myöskin tuonut urheiluorganisaation, mainostajan sekä sponsorit lähemmäs 

kuluttajaa. Televisio, radio sekä lehdet kykenevät myymään mainostilaa ja -aikaa, mutta 

kuluttaja ei pysty tässä tapauksessa olemaan suorassa vuorovaikutuksessa tai hankkia 

mainostettuja tuotteita. Internetissä mainostettaessa kuluttaja on yhden painalluksen päässä 

mainostetuista tuotteista tai mainostajan verkkosivuista. Kuluttaja voi siis samaan aikaan 

seurata urheilulähetystä tai saada informaatiota urheilusta ja hankkimaan urheilutavaraa tai 

ottelulippuja tuleviin tapahtumiin tai otteluihin. (Nicholson 2007, 29.) Myös 

urheiluorganisaatiot kykenevät verkkosivujen tai sosiaalisen median kautta saavuttamaan 

entistä suoremman yhteyden kuluttajiin (Bellamy 2009; Rowe 2004, 206).  

Beck ja Bosshart (2004) sekä Schultz (2015, 19) kertovat internetin tuoneen 

interaktiivisuuden elementin urheilun mediasisältöihin, mikä antaa kuluttajalle 

mahdollisuuden osallistua ja olla läheisemmin osana urheilulähetystä tai muita median 

urheilusisältöjä. Interaktiivisuus on tarjonnut seuraajille ja kuluttajille mahdollisuuden tuottaa 

omaa urheilusisältöä sekä kommunikoida muiden urheilua kuluttavien ihmisten kanssa 

internetissä. Kuluttaja on saanut internetin avulla yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua 

urheilusisältöjen tuottamiseen ja keskusteluun urheilusta kuin urheiluorganisaatiot ja urheilun 

tuottajat. (Hull & Norman 2014; McDaniel & Sullivan 2002.) 
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Viimeinen näkökulma eli media-alustojen yhdistäminen on ollut yksi tärkeimmistä internetin 

mullistavista elementeistä urheilumedian kannalta. Internet on alustana mahdollistanut 

aikaisempien innovaatioiden eli lehden, radion ja television yhdistämisen. Lehdet kykenevät 

julkaisemaan tietoa urheilusta teksteineen ja kuvineen internetissä samoin kuin radion sekä 

television urheilulähetykset pystytään tarjoamaan internetin alustoilla. (Bellamy 2009; 

Nicholson 2007, 29.) 

Median ja urheilumedian kehittyminen on aikojen saatossa ollut osana urheilun suosion 

kehittymistä nykyisen kaltaiseksi. Erilaiset tiedotusvälineet ja media-alustojen teknologinen 

kehitys lehden, radion, television sekä internetin muodossa ovat olleet tärkeässä asemassa 

urheilun esittämisen taustalla. Internetin tulo on mullistanut urheilumedian julkaisutapoja, ja 

sen kehitys urheilumediassa sekä muussakin joukkoviestinnässä on vasta alkutekijöissään. 

Esimerkiksi mobiililaitteet ja podcastit ovat luultavasti vasta ensimmäisiä teknologisia 

innovaatioita, kun mietitään internetin potentiaalia tulevaisuudessa. Laurilan (2017) 

Urheilulehden artikkelissa käsitellään 3D-lasien mahdollista roolia tulevaisuuden jalkapallo-

otteluissa. 3D-laseilla olisi tarkoitus elävöittää paikan päällä ottelun katsomista esimerkiksi 

tarjoamalla erilaisia kuvakulmia sekä tilastoja ottelun yhteyteen (Laurila 2017).  

Edellä kuvatut internetin luomat edellytykset urheilumedialle ovat tärkeitä palasia osana 

median roolia urheilun taustalla. Seuraavassa alaluvussa käsitellään sitä, miten media on 

vaikuttanut urheilun esittämiseen ja mitä media on luonut urheilun ympärille, jotta urheilusta 

on muodostunut nykyisen kaltainen, jopa viihdeteollisuuden osaksi laskettava tuote.  

2.3 Median representaatiot luovat urheiluun tarinoita ja sankareita 

Yhtenä urheilumedian tehtävistä voidaan pitää urheilun representaatiota. Representaatio ei ole 

yksiselitteinen käsite. Sihvonen (2006) määrittelee representaation moniulotteiseksi 

käsitteeksi, joka viittaa kulttuuristen merkitysten muodostumiseen, varsinkin esittämisen ja 

edustamisen ulottuvuuksien kautta. Se on kielen sekä visuaalisuuden avulla toimiva 

merkityksellistämisen väline, joka rajaa, muokkaa, rakenteistaa sekä määrittelee niitä 
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objekteja, joihin ne viittaavat (Sihvonen 2006). Tässä tapauksessa objektina toimii urheilu, 

jota urheilumedia representoi eli tuttavallisemmin esittää ja samalla merkityksellistää.  

Hall (1997, 15) jakaa representaation kolmeen erilaiseen käsitysmalliin: reflektiiviseen, 

intentionaaliseen sekä konstruktionaaliseen. Tässä tapauksessa tarkoitan urheilun 

representaatiolla konstruktionaalisen käsitysmallin mukaista versiota, jonka Hall (1997, 15) 

määrittelee merkityksen tuottamiseksi kielen kautta sekä kielellisin keinoin. Urheilumedia 

representoi urheilua ja sen sisältämiä suorituksia esimerkiksi videoiden, kuvien ja tekstien 

avulla. Urheilumedia on omalla tavallaan vaikuttamassa käsityksiin urheilusta, kun huippu-

urheilua seuraava yleisö pääsee käsiksi urheilijoihin sekä heidän suorituksiinsa usein vain 

median välityksellä. 

Rowe (1995) kuvailee median ja urheilun instituutioiden ”yhteentörmäystä” niin vahvaksi, 

että nykypäivänä ei kykene ajattelemaan toista ilman toista. Myös Nicholson (2007, 8–10) 

kuvailee urheilun ja median olevan niin sulautuneita toisiinsa, että on hyvin vaikeaa määritellä 

mihin toinen loppuu ja mistä toinen alkaa.  Konkreettisena esimerkkinä voidaan käyttää 

ajatusta jalkapallon MM-kisoista tai olympialaisista ilman kotisohville tuotettua mediasisältöä 

tai urheilusivutonta sanomalehteä ja television uutislähetystä ilman urheiluosuutta (Rowe 

2004, 12–13). Media luo urheilulle täysin uusia ulottuvuuksia näkyvyyden ja julkisuuden 

kannalta.  

Itkonen (1996) käsittelee väitöskirjassaan liikuntakulttuurin muutosta, jonka osana media on 

suuressa roolissa. Media luo urheilun julkisuudelle sisällöllistä ja alueellista kerrostuneisuutta. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lehtien alueellinen erilaisuus tuottaa sekä ylläpitää 

liikuntakulttuurisia eroja. (Itkonen 1996, 231.) Urheilu- ja liikuntakulttuurilla on neljä 

julkisuuden ja näkyvyyden tasoa, jotka ovat kansainvälinen, valtakunnallinen, 

maakunnallinen sekä paikallinen (Itkonen 1996, 231; Nicholson 2007, 29). Nicholson (2007, 

29) kuvailee edellisiä tasoja myös joukkoviestintävälineiden avulla, kun esimerkiksi 

sanomalehdet ovat enenevissä määrin luomassa paikallista sekä maakunnallista urheilu- ja 

liikuntakulttuuria sekä vastaavasti toisessa ääripäässä internet on luomassa kansainvälistä, 

globaalia, urheilukulttuuria.  
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Tämä kerroksisuus vaikuttaa urheilu- ja liikuntakulttuuriimme merkittävästi. Kansainväliset 

arvostukset muovaavat voimakkaasti liikuntakulttuurin julkisuutta valtakunnallisesti ja 

esimerkiksi urheilumedia käsittelee yhä enemmän tiettyjä lajeja, kansainvälisiä arvostuksia 

mukaillen. (Itkonen 1996, 231.) Kerroksisuuden aiheuttaman vaikutuksen lisäksi medialla on 

mahdollisuus vaikuttaa julkiseen ajatusmaailmaan. McCombs ja Shaw (1972) loivat vuoden 

1968 Yhdysvaltojen presidentinvaaleja tutkimalla päiväjärjestysteorian (agenda setting 

theory), joka osoittaa median esittämien asioiden vaikuttavan yleisön ajatusmaailmaan. 

Median esittämät vaaleja koskeneet asiat nousivat yleisön keskuudessa tärkeimmiksi asioiksi 

äänestyksen ympärillä. Media ei niinkään määrittele minkälaisia mielipiteitä asioista tulisi 

muodostaa, mutta se vaikuttaa ylipäätään siihen, mitä asioita yleisö ajattelee. Media valitsee 

suuresta määrästä informaatiota omien motiiviensa perusteella julkaistavat asiat, jonka takia 

medialla on määräysvalta asioiden tärkeysjärjestykselle. (Kastepohja 2004; McCombs & 

Shaw 1972.) Tosin media on ehtinyt muuttua valtavasti tähän päivään mennessä vuodesta 

1968 ja tutkimusasetelma saattaisi nykypäivänä olla täysin erilainen, minkä takia 

päiväjärjestysteoriaan ja sen soveltuvuuteen täytyy suhtautua varauksella. Joka tapauksessa 

urheilumedian voidaan käsittää olevan jollakin tasolla määrittelemässä valinnoillaan sitä 

minkälaiset tarinat ja asiat ovat urheilussa tärkeitä (Schultz 2015, 17). 

Tämän lisäksi medialla on mahdollisuus vaikuttaa urheilun esittämisen tapaan, minkä takia 

kertomuksellisuus eli narratiivisuus sekä dramatisointi ovat vahvasti yhteyksissä urheilun 

representaatioon. Itkonen (1997, 14–16) puhuu urheilusankaruudesta, joka on suomalaisessa 

kulttuurissa sidoksissa erilaisiin medioihin. Sankarikuvaukset eivät tule ilmoille itsestään, 

vaan media tuottaa sankaruuden mielikuvia urheilusisältöjen avulla.  

Virtapohja (1998, 239) ilmaisee sankaruuden syntyvän niin sanotun journalistisen draaman 

luomana. Urheilussa tehdään jatkuvasti viime hetken maaleja, ”historiallisia” ennätyksiä tai 

ennalta ajatellen mahdottomia suorituksia, jotka kuvaillaan sankariteoiksi. Näistä 

sankaritekoihin verrattavista suorituksista urheilutoimittajat luovat urheilumytologian avulla 

dramatisoituja kertomuksia. (Virtapohja 1998, 239.) Nämä sankaritarinat ovat omiaan 

luomaan urheilun ympärille mielenkiintoista sisältöä.  
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Urheilun ja median yhteiselo on sisältänyt aina värikkäitä vaiheita, mutta useimpien 

tutkijoiden mukaan radio ja televisio ovat vaikuttaneet eniten urheilun narratiivisuuteen 

(Turtiainen 2012, 16). Toimittajan persoona pääsi paremmin esille urheilun radiolähetyksissä 

kuin sanomalehtijutuissa, jonka ansiosta radion urheilutoimittajista tuli osittain julkisuuden 

henkilöitä. Muutos edesauttoi lehtiin kirjottavia monipuolistamaan tekstiensä sisältöjä 

persoonallisemmiksi ja elävämmiksi, tulosten kertomisen sijaan. (Laine 2011, 113.) Turtiaisen 

(2012, 16) mukaan television tulolla oli kuitenkin suurin rooli kertomuksellisuuden luojana 

urheilun maailmassa.  

”Televisiolähetyksiin liittyvät selostukset, kuvakulmat, uusinnat ja hidastukset 

muokkasivat urheiluun omanlaisensa kertomuksen, jolla on oma visuaalinen 

kielensä ja sanastonsa.” (Turtiainen 2012, 16.)  

Urheilu elää median luoman retoriikan avulla, joka tukeutuu usein onnistumista ja 

epäonnistumista, voittoa ja tappiota, kuvaavien dramaattisten narratiivien varaan (Vande Berg 

& Trujillo 1989). Tyypillisimpinä narratiiveina ja dramatisointeina urheilun saralla pidetään 

liioittelua, vastakkainasettelua sekä niin sanottuja vaikeuksista voittoon -kehityskertomuksia 

(Laine 2011, 252–273; Nicholson 2007, 95; Virtapohja 239). Vastakkainasettelu voi olla 

urheilussa paikallinen, kansallinen tai globaali, yksilöiden, joukkueiden tai kansakuntien 

välinen sekä viikon, kuukausien tai vuosien mittainen tarinarakenne tai -sarja (Nicholson 

2007, 95). Esimerkiksi Tottenhamin ja Manchester Cityn kohtaaminen Valioliigassa vuoden 

2020 helmikuussa ristittiin Jose Mourinhon ja Pep Guardiolan kaksinkamppailuksi, koska 

kaksikolla oli takanaan monia yhteenottoja heidän valmentaessaan Barcelonaa ja Real 

Madridia Espanjassa. Ottelua ennakoinut narratiivi siis koostui kahden yksilön välisestä 

tarinasta, joka oli saanut alkunsa vuosia sitten. Myös paikalliskamppailu eli derby on 

samankaltainen narratiivi, sillä erotuksella, että yksilöiden sijaan paikallisuus ja joukkue ovat 

keskiössä. Kaksi samalta paikkakunnalta tulevaa joukkuetta mittelee kaupungin tai 

paikkakunnan ”herruudesta”. 

Liioittelua käytetään sanoman vahvistajana esimerkiksi selostaessa tai urheilutekstissä (Laine 

2011; Nicholson 2007). Milloin jokin kamppailu rinnastetaan metaforan avulla sotaan (Vande 
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Berg & Trujillo 1989) tai ottelun tulos on ”elämään ja kuolemaan” verrannollinen asia. 

Vaikeuksista voittoon -kertomus on tyypillinen, kun puhutaan olympiavoittajista tai 

maailmanmestareista. Esimerkiksi sairauden selättäminen tai vaikea ajanjakso matkalla 

voittoon on tarina kehityskulusta, jota yleisö arvostaa ja johon se usein pystyy jopa 

samaistumaan. Kaikki edellä mainitut elementit luovat urheilun ympärille ainutlaatuista 

hekumaa, joka myy ja kiinnostaa suurempaa yleisöä. Media on näiden elementtien avulla 

luonut urheilusta kiinnostavan tuotteen, joka kilpailee nykypäivänä muiden viihdeteollisuuden 

tuotteiden kanssa tasavertaisesti (Zvereva & Stranius 2008).  

Media tuoma näkyvyys on myös vaikuttanut itse urheiluun, sen tiloihin sekä urheilijoihin. 

Medialla on suuri rooli urheilijoiden ja urheiluseurojen jokapäiväisessä tekemisessä, minkä 

takia urheilijoille on tarpeellista kouluttaa mediakäyttäytymistä. Mediakoulutus on tärkeä osa 

seurojen toimintaa, koska urheilijoiden esiintyminen mediassa vaikuttaa paljolti urheilijan 

sekä hänen seuransa imagoon. (Itkonen 1996, 249.) Nykyään urheilijoiden sosiaalisen median 

julkaisut saattavat epäonnistuessaan tuoda sanktioita ja pelikieltoja urheilijoille (Schultz 2015, 

25). Esimerkiksi jalkapalloilija Bernardo Silvalle langetettiin yhden ottelun pelikielto, 

määräys mennä koulutuskurssille sekä 50 000 punnan sakot Twitter-päivityksestä, jossa 

pelaaja vitsaili joukkuekaverinsa kustannuksella (The Guardian 2019). Twitter-päivityksen oli 

tarkoitus olla harmitonta kujeilua hänen hyvän ystävänsä ja joukkuekaverinsa kustannuksella, 

mutta Englannin jalkapalloliitto FA katsoi päivityksen olleen rasistinen (Business Insider 

2019).  

Urheilijat ovat nykyisin mediahuomion ansoista verrattavissa julkisuuden henkilöihin 

(Zvereva & Stranius 2008). Virtapohjan (1998, 143) puhuessa urheilusankaruuden 

rakennusprosessista, ensimmäinen vaihe kuvailee, miksi media luo urheilijoille julkisuuden 

henkilöä vastaavaa statusta. Media kaivaa niin kauan urheilijasta uusia asioita esille, että 

urheilija muuttuu pitkällisen käsittelyn aikana julkkikseksi eli henkilöksi, joka tunnetaan 

koska hän esiintyy syystä tai toisesta usein julkisuudessa (Virtapohja 1998, 143).  

Ammattilaisurheilijat ovat nykyään useasti määriteltävissä yhtä lailla ”viihdetaiteilijoina” 

kuin urheilijoina. Media yhdessä urheiluorganisaatioiden kanssa luo urheilijoista julkkiksia, 
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jotka yleisöä kiinnostavina henkilöinä kykenevät myymään erilaisia hyödykkeitä, seuran 

ottelulipuista ja fanituotteista sponsoreiden tuotteisiin asti. (Giulianotti 2015, 53; Nicholson 

2007, 168; 171–174; Zvereva & Stranius 2008.) Esimerkiksi sveitsiläinen tennispelaaja Roger 

Federer tunnetaan varsin useassa maassa Gilletten vakiokasvona televisiomainoksissa.  

Urheilun tilojen kannalta media on luonut niin konkreettisia kuin abstrakteja muutoksia. 

Kolamon (2018, 31–32) mukaan 1970-luvulla stadionit ja peliareenat rakennettiin ja 

suunniteltiin pääasiassa median ehdoilla. Stadionien muotoseikat luotiin kuvauksellisuuden 

ehdoilla, jotta yleisö saatiin paremmin mukaan televisiokuvaan ja tuotettuun sisältöön. Tämän 

lisäksi kamerapositiot normalisoitiin. (Kolamo 2018, 31–32.)  

Aikaisemmin kilpa- ja huippu-urheiluyleisölle rakennettiin lisää katsomoita stadioneille, jotta 

suuremmat yleisömassat mahtuisivat katsomaan urheilua. Median, varsinkin television, 

mukaantulo urheilun maailmaan on luonut tilaa uusille katsojille, stadionien kapasiteetin 

lisäämisen sijaan. Myös kilpailupaikan valinnalla on ollut Suomessa merkitystä urheilun 

näkyvyyden ja lajien leviämisen kannalta. Kilpailupaikkoja on valittu median paikalle pääsyn 

ehdoilla paikallisuuden ja perinteisyyden sijaan, jotta medianäkyvyys on pystytty takaamaan 

(Itkonen 1996, 240, 278). 

Media ja sen sisällöllisten elementtien muutos on ollut ratkaisevassa roolissa huippu-urheilun 

kehittymisen kannalta. Media on luonut huippu-urheilulle lisää näkyvyyttä ja julkisuutta, 

mikä yhdessä tarinoiden ja draaman kanssa on luonut urheilusta kiinnostavan tuotteen 

markkinoiden kannalta. Seuraavassa alaluvussa käsitellään, miten markkinatoimijoiden 

mukaantulo on vaikuttanut urheilun maailmaan. Tarkastelussa keskitytään huippu-urheiluun, 

jossa markkinavetoisuus on selkeästi läsnä kaikissa toiminnoissa. Alaluvussa avataan myös 

urheilun kaupallistumisen ja tuotteistumisen konkreettisia vaikutuksia esimerkiksi 

lähetysoikeuksien rahallisen arvon kasvun kautta.  
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2.4 Median rooli urheilun kaupallistumisen ja tuotteistumisen taustalla 

Nykyinen huippu-urheilu taustailmiöineen on muodostunut median sekä etenkin 

markkinoiden vaikutuksen alaisena. Urheilijoiden palkkapussit sekä siirtosummat ovat olleet 

huimassa kasvusuhdanteessa viimeisten 30 vuoden ajan. Ottelutapahtumien struktuuri on 

standardisoitu kuluttamisen ja viihtyvyyden ehdoilla taloudellisten tuottojen 

maksimoimiseksi. Itkonen (1996, 232–245) määrittelee nykyisen kaltaisen huippu-urheilun 

julkisuus-markkinalliseksi toiminnaksi, jonka puitteet määrittävät tarjolla olevat markkinat 

sekä resurssit. Esimerkiksi Suomessa tämän kaltaisen toiminnan toteuttamiseksi vaaditaan 

paikallisella tasolla kokonaistuotetta rakentava ja sponsoroiva liike-elämä sekä runsaslukuista 

kilpailusta kiinnostunutta yleisöä (Itkonen 1996, 232–233). Kyseinen yhtälö toimii huippu-

urheilussa yhtä lailla muualla maailmassa, mutta Suomeen verrattuna toiminnan kokoluokka 

on moninkertainen.  

Niin sanotut julkisuus-markkinalliset huippu-urheiluseurat perustavat toimintansa talouden 

ehdoille ja toimivat liikeyritysten tavoin (Itkonen 1996, 234, 238). Kolamo (2018) käsittelee 

huippu-urheilua ja sen markkina-arvon mahdollistumista tunnetalouden kautta. Urheilun 

kaupallistumisen kerrotaan olevan mahdollista vain, koska urheilun parissa toimivat ihmiset 

ovat kiinnittyneitä urheiluun pääosin tunteellisesti. Urheilun ja talouden yhteyttä kuvaillaan 

seuraavasti:  

”Urheilu on elimellinen osa kapitalistisen talouden logiikkaa. Jos sponsorit ja 

muut urheilun tukijat, mukaan lukien talkootyöläiset ja fanit, eivät sitoutuisi 

tunteellisesti suosimiinsa lajeihin, urheilua olisi vaikea kuvitella nykyisen 

kaltaisena globaalina bisneksenä tai tunnetaloutena.” (Kolamo 2018, 12.) 

Urheilun tunnetalous voidaan käsittää urheiluntuotantokoneistojen, urheilijoiden ja fanien 

välisinä suhteina, jotka yhdistävät ja ovat tästä syystä taloudellisesti merkittäviä (Kantola 

2014; Kolamo 2018, 12; Näre 1996, 16). Kuten edellä esitettiin, median ja urheilun välillä 

vallitsee toisiaan vahvistava suhde, jossa median urheilulähetykset ja -sisällöt ovat 

kasvattaneet urheilun markkina-arvoa sekä yleisömääriä räjähdysmäisesti. Tämä urheilun ja 
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median dynaaminen suhde on siirtänyt urheilun seuraamisen paikan päältä kotisohvien 

mediavälitteiseksi viihteeksi. (Heinonen 2004.)  

Media on toimiva väline tavoittaa suurempia yleisöjä, jonka avulla urheiluorganisaatiot ja 

seurat tavoittelevat rahallista voittoa oman paikkakunnan ja talousalueen ulkopuolelta. 

Kansainväliset urheilutähdet lisäävät aktiivisuuttaan entistä kotimaataan kohtaan tulojen 

lisäämiseksi (Itkonen 1996, 240), josta hyvänä esimerkkinä toimii Englannin 

Valioliigajoukkue Norwich Cityssä pelaava Teemu Pukki. Teemu Pukin avulla seura pyrkii 

levittämään liiketoimintaansa Suomen markkinoille pystyttämällä ajoittain pop-up kauppoja 

Helsinkiin, mistä voi ostaa Norwich- sekä Pukki-aiheisia tuotteita (Hyyppä 2019). 

Myös Nicholson (2007, 13) puhuu kirjassaan kaupallistumisesta median ja urheilun ympärillä. 

Hän perustelee kaupallistuneisuutta siten, että media ja urheilu eivät tue toisiaan vain hyvää 

hyvyyttään. Media ei esimerkiksi raportoi urheilusta sen takia, että se olisi yksi julkisen 

palvelun funktioista ja vastaavasti urheilun maailmassa ei ajatella median tarjoamien 

julkaisuiden vain herättelevän tietoisuutta urheilusta (Nicholson 2007, 13). Urheilumaailma 

sekä media tavoittelevat lukijoita ja katsojia eli kuluttajia. Voimat yhdistämällä kyetään 

saavuttamaan suurempia seuraajamassoja eli käytännössä suurempaa rahavirtaa toimijoille, 

kun media luo urheilun yleisön kiinnostusta herättävää sisältöä urheilusta ja vastaavasti 

urheilusta tehdyt jutut lisäävät medioiden myyntiä. (Beck & Bosshart 2003.)  

Tämän lisäksi urheilun ja median yhteys mahdollistuu kaupallisten toimijoiden avustuksella 

(Nicholson 2007, 13). Esimerkiksi yritykset sponsoroivat suoraan seuroja, joukkueita ja 

tapahtumia siinä toivossa, että heidän nimensä olisi liitettynä näiden urheilutapahtumien tai -

joukkueiden erinäisiin toimintoihin. Suoran sponsoroinnin lisäksi yritykset ostavat 

mainosaikaa mediayhtiöiden urheilulähetyksistä ja -ohjelmista tavoittaakseen tietyn 

kohderyhmän, tässä tapauksessa urheilusta kiinnostuneen yleisön. (Jhally 1989.) 

Kaupallistumisen käsitteen ohella myös tuotteistamisen käsite on oleellinen huippu-urheilun 

maailmassa. Tuotteistaminen linkittyy vahvasti kaupallistumisen alaisuuteen ja Itkonen (1996, 

243) määritteleekin sen julkisuus-markkinallisen urheilun avainkäsitteiden joukkoon. 
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Tuotteistamista harjoitetaan niin lajien, seurojen kuin kilpailutapahtumien osalta ja sen 

tavoitteena on muodostaa suunnitellulle kohderyhmälle markkinointipaketti (Itkonen 1996, 

243). 

Lajien sisällä tuotteistamisella pyritään parantamaan lajin kilpailuasemaa sekä lisäämään 

suosiota (Itkonen 1996, 243). Lajeja on pyritty kehittämään televisiokelpoisiksi ja yleisöä 

viihdyttävämmiksi sääntömuutosten sekä sarjaformaattien avulla (Giulianotti 2015, 53; 

Nevala 2012; Nicholson 2007, 28–37). Esimerkiksi jalkapallossa Euroopan Cup muutettiin 

televisioystävällisemmäksi ja tuottavammaksi Mestareiden Liigaksi, joka toimii saman 

kaltaisella formaatilla vielä nykypäivänäkin (Nevala 2012). Kilpailutapahtumien 

tuotteistaminen on lähtenyt liikkeelle yleisösuosiosta käytävän kamppailun ansiosta (Itkonen 

1996, 245). Beckin ja Bosshartin (2003) mukaan emme enää kykene erottamaan urheilua ja 

viihdettä toisistaan, koska urheilu sisältää täysin samat ainesosat kuin katsojia tyydyttävä 

viihde.   

Seuroissa tuotteistamisella pyritään seuran oman imagon luomiseen sekä näkyvyyden 

lisäämiseen. Imagon ja näkyvyyden edistämisen välineinä käytetään asusteita, lippuja, logoa 

sekä kaikenlaisia fanituotteita. (Itkonen 1996, 244.) Tuotteistamisen takia monet 

huippujalkapalloseurat ovat merkittävän suuria ja arvokkaita brändejä, jotka tunnetaan lähes 

maailman jokaisessa kolkassa. Tämän ansiosta suurimpien seurojen markkina-arvo on 

lähestulkoon liikeyritysten tasolla. Ozanianin (2019) mukaan markkina-arvoltaan arvokkain 

jalkapallojoukkue vuonna 2019 oli Real Madrid. Seuran kokonaisarvoksi määriteltiin hieman 

vajaa 4,1 miljardia euroa, jonka perusteella Real Madrid oli kolmanneksi arvokkain 

urheilujoukkue maailmassa (Ozanian 2019).   

Moor (2007) käsittelee artikkelissaan urheilun kaupallistumista jalkapallon kautta. Hänen 

mukaansa lajin kaupallistuminen sekä tuotteistuminen ilmenee kahden eri tekijän kautta. 

Ensinäkin jalkapalloseurat yhä enenevissä määrin tuottavat brändättyjä kulutustavaroita ja 

tuotteita kuluttajille. Toiseksi, urheilun ulkopuoliset kaupalliset toimijat pyrkivät käyttämään 

jalkapallon lajin mielikuvia sekä fanikulttuurin aspekteja hyväksi mainostaessaan omia 

tuotteitaan. (Moor 2007.) Myös Nevala (2012) käsittelee urheilun kaupallistumista jalkapallon 
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kautta ja isoin sysäys kohti täysin kaupallistunutta toimintaa tuli 1990-luvulla, jolloin 

satelliitti- ja kaapelikanavat tekivät läpimurtonsa. Läpimurto johti jalkapallolähetysten määrän 

moninkertaistumiseen ja seurajalkapalloilu alkoi yhä enemmän siirtyä maksullisille kanaville, 

mikä nosti lähetysoikeuksien hintoja. Jalkapallon huippusarjat, kuten Englannin Valioliiga, 

siirtyivät pikkuhiljaa maksukanaville. (Nevala 2012.) Massiiviset televisiotuotot nostivat 

isoimpien seurojen markkina-arvoa ja lisäsivät taloudellista kilpailua lajiin. 

Urheilun kaupallisen arvon nousu onkin parhaiten määriteltävissä jatkuvasti kasvavien 

lähetysoikeuksien avulla. Esimerkiksi kesäolympialaisten lähetysoikeuksien kasvu on ollut 

räjähdysmäistä vuoden 1960 Rooman olympiakisojen jälkeen. Kisojen lähetysoikeuksista 

maksettiin noin 1,1 miljoonaa euroa ja vastaavasti vuonna 2004 järjestettyjen Ateenan 

olympiakisojen lähetysoikeuksien arvo oli lähes 1,4 miljardia euroa (Nicholson 2007, 67). 

Olympialaisten lähetysoikeuksien hinta on jatkanut eksponentiaalista kasvuaan ja vuoden 

2016 Rion kisojen arvioitu lähetysoikeuksien tuotto oli noin 3,75 miljardia dollaria, joka 

käsitti noin 74 prosenttia kisojen kokonaistuotoista (IOC 2016, 18–19). Kesäolympialaisten 

lähetysoikeuksien arvo on siis noussut noin 3400-kertaiseksi, verrattuna 56 vuoden takaiseen. 

Suurin sysäys kohti korkeasti kaupallistuneita olympiakisoja nähtiin vuoden 1984 Los 

Angelesin kisoissa, kun lähetysoikeuksien arvo nousi amerikkalaisten markkinoiden takia 

reilun harppauksen (Nicholson 2007, 67). 

Myös jalkapallon Englannin Valioliigan lähetysoikeuksien arvo on kasvanut tähtitieteellisiin 

summiin 1990-luvusta eteenpäin. SportBusiness Median (2019) mukaan Valioliigan 

lähetysoikeuksien arvo vuosilta 2019–2022 on noin 10,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 

kahdeksan prosentin kasvua edelliseen kolmivuotiseen verrattuna. Vuosien 2016–2019 

ajanjaksona samainen potti oli noin 9,7 miljardia euroa (SportBusiness Media 2019), josta 

Valioliigaseuroille jaettiin Valioliigan katto-organisaation toimesta yhteensä noin 8,3 

miljardin euron siivu (Premier League 2019). Median luomat edellytykset tuovat siis 

nykypäivänä esimerkiksi Valioliigaseuroille 100–150 miljoonan euron lisäyksen 

vuosibudjettiin pelkästään lähetysoikeuksista. Urheilusarjojen ja -organisaatioiden toiminta 

onkin nykypäivänä paljolti riippuvainen mediayhtiöiden maksamista lähetysoikeustuloista 

(Schultz 2015, 22).  
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Kuvailtu lähetysoikeuksien arvojen nousu sekä nykyinen summa on mahdollistunut monen eri 

tekijän ansiosta, mutta esimerkiksi kaupallistumisen ja television takia eri urheilusarjat ovat 

kyenneet luomaan urheilusta rahanarvoisen tuotteen. Myös lähetysoikeuksia ostavat 

mediayhtiöt pyrkivät pääsemään tuotteesta voitolle. Urheilua tarjoavat mediat pyrkivätkin 

arvioimaan jatkuvasti, miten eri lajit pystytään tuottamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla 

kuluttajalle (Carter 2011, 28–29). Maksulliset TV-kanavat, joiden vetonauloina toimivat 

pääasiallisesti urheilu sekä elokuvat ja TV-sarjat, ovat yksi tuottavuutta lisännyt innovaatio. 

Nykyaikainen huippu-urheilu on lähes poikkeuksetta täysin kaupallistunut, markkinatalouden 

ehdoilla toimiva, yhteiskunnan osa-alue. Huippu-urheilusta on siis tullut tuote, joka median ja 

markkinoiden kanssa muodostaa erittäin tiiviin, kaikki toisiaan tukevan, kolmiyhteyden 

(Itkonen 1996, 231–250).  

Seuraavassa pääluvussa käsitellään suomalaista mediamaisemaa, muutoksen sekä suurimpien 

toimijoiden kontekstissa. Maksutelevisio ilmiönä on erittäin nuori, jonka ansiosta on 

tarpeellista avata suomalaista mediailmastoa, sen historiaa sekä muotoutumista, jotta 

ymmärretään, kuinka nykyisen kaltainen maksutelevisiokulttuuri on saanut alkunsa.   
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3 SUOMALAISEN MEDIAKENTÄN LÄPILEIKKAUS 

”Mediatoimiala on murrosvaiheessa niin maailmalla kuin Suomessakin. 

Digitaaliset jakelukanavat ovat horjuttaneet voimakkaasti sekä sanoma- ja 

aikakauslehtien että televisio- ja radiotoiminnan aiemmin vakiintunutta 

asemaa. Mediankäyttäjien kulutustottumukset ovat olennaisesti muuttuneet, 

ja mediaa kulutetaan nykyään lyhemmissä jaksoissa sekä suurelta osin 

poissa kotoa. Miltei jokaisesta valtamediasta on tullut kaksisuuntainen, mitä 

kautta mediankuluttajista on tullut osittain myös sisällöntuottajia. 

Mediayhtiöiden jakelustrategioita leimaa nykyään mm. pyrkimys ajasta ja 

paikasta riippumattomaan monikanavaisuuteen ja reaaliaikaisuuteen sekä 

mediasisällön ja sosiaalisen median integraatio.” (Seemer, Halonen & 

Passi 2016.) 

Kuten Valtioneuvoston selvityksessä kuvaillaan, median ja mediayhtiöiden toimintaan 

kohdistuu teknologian kehityksestä johtuvaa ulkoista painetta. Digitaalisten alustojen 

yleistyessä yleisö odottaa median toimijoilta uudenlaisia jakelun muotoja sekä yhä 

joustavampaa toimintaan julkaisemisensa kanssa.  

Tilastokeskuksen (2019) tekemässä selvityksessä joukkoviestintämarkkinoiden arvo 

Suomessa vuonna 2018 oli euromääräisessä tarkastelussa 3839 miljoonaa euroa. Arvonnousu 

edelliseen vuoteen nähden oli pieni, vain 30 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa vajaan prosentin 

nousua. Kuitenkin 20 vuoden ajanjaksoa tarkastellessa Suomen joukkoviestintämarkkinoiden 

arvo on noussut euromääräisesti hieman yli miljardilla. 3,8 miljardin euron potista noin puolet 

tulevat kustannustoiminnasta, johon kuuluu painettu media ja sen digitaaliset muodot. Vuonna 

2018 noin 44 prosentin osuus kokonaisarvosta oli sähköisellä viestinnällä, joka sisältää 

radiotoiminnan, internetmainonnan sekä televisiotoiminnan sen digitaalisine 

ulottuvuuksineen. Loput viisi prosenttia koostuivat tallenneviestinnästä, joka käsittää 

elokuvat, videot sekä äänitteet. Huomion arvoista on, että sähköisen viestinnän arvolla oli 7,3 

prosenttia nousua edellisvuoteen nähden, muiden osa-alueiden menettäessä arvoaan. 

(Tilastokeskus 2019.)  
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Nykyinen suomalaisten mediamarkkinoiden toimijoiden kenttä on yksipuolistumaan päin. 

Esimerkiksi neljä suurinta mediayhtiötä hallitsevat toiminta-alasta riippuen 56–97 prosenttia 

yleisöstä ja tuotoista. Monella eri alalla olevat mediayhtiöt taasen keräävät yli 65 prosenttia 

media-alan kokonaistuotoista. (Manninen 2017.) Suomen media-alan yhtiöiden ja -konsernien 

mutkikkaan rakenteen sekä tutkielman aiheen vuoksi seuraavassa alaluvussa tarkastellaan 

vain televisioon sekä internetin suoratoistopalveluihin liittyviä toimijoita Suomessa. Tämän 

tutkielman aiheen ja näkökulman takia on tarpeellista tiedostaa suomalaisen median kenttä 

kokonaisuudessaan ja voimasuhteiden keskittyminen muutamaan isoimpaan toimijaan.  

3.1 Suurimmat sähköisen median toimijat Suomessa 

Suomalaisen median ollessa pääosin keskittynyttä suurimpiin toimijoihin, on tarpeellista 

esitellä nämä toimijat sekä heidän osuutensa suomalaisella mediakentällä. Tutkielman 

näkökulman kannalta oleellisimmat media-alustat ovat sähköisen median alalla televisio sekä 

televisiokanavien internet-alustat, jotka ovat pääosin samojen yhtiöiden tuotannon 

alaisuudessa.  

Kansainvälinen Media Pluralism Monitor -tutkimus on kiinnittänyt huomiota suomalaisen 

televisiotoimialan voimakkaaseen keskittymiseen. Vuonna 2016 tehdyn analyysin mukaan 

neljä suurinta yritystä hallitsivat 92 prosenttia yleisöstä ja 97 prosenttia tuloista. (Manninen 

2017.) Itse asiassa median toimialoista nimenomaan television kohdalla keskittyminen on 

suurinta, koska Suomen pienet markkinat kykenevät kannattelemaan vain rajattua määrää 

nykyaikaiseen mediatuotantoon kykeneviä yhtiöitä (Ala-Fossi ym. 2018, 132). 

Televisiokanavien digitalisaatio 2000-luvun alussa johti yksityisten kanavien nopeaan 

lisääntymiseen ja yleisölle tarjottavien kanavien määrä kasvoi roimasti. Digitalisoinnin 

tuomien mahdollisuuksien takia vuonna 2016 kotitalouksissa voitiin Finnpanelin tietojen 

mukaan katsoa keskimäärin 18 eri televisiokanavaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan 

televisiolähetysverkossa oli jakelussa vuonna 2016 yhteensä 65 valtakunnallista 

televisiokanavaa, joista neljä oli Oy Yleisradio Ab:n julkisen palvelun kanavia. Yksityisistä 

noin viidestäkymmenestä valtakunnallisesta kanavasta viidennes oli vapaasti vastaanotettavia. 
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Yksityisten toimijoiden paikallisia tai alueellisia televisiokanavia oli arviolta 30–40 

kappaletta. (Ala-Fossi ym. 2018, 132, 224.) 

Vuonna 2015 Yleisradio, MTV ja Sanoma Media Finland Oy olivat Suomen kolme suurinta 

sähköisen media-alan toimijaa, heidän operoidessa television pääkanavia. Edellisten yritysten 

TV-liikevaihto on 100 miljoonaa euroa. Samana vuonna liikevaihdoltaan merkittäviä TV-alan 

yrityksiä olivat Netflix, Canal Digital sekä Viasat. (Seemer ym. 2016.) 

”Vuosina 2007–2014 TV-toimialan kokonaisliikevaihto nousi 780 miljoonasta 

eurosta noin miljardin euron tasolle, mukaan lukien TV-toimialan yritysten muun 

liikevaihdon. Toimialan keskimääräinen kasvu on ollut noin 4 prosenttia vuodessa 

tarkasteluajanjaksolla.” (Seemer ym. 2016.)  

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 TV-toimialan arvoksi määriteltiin 1,2 miljardia euroa, 

joka kattaa koko joukkoviestintämarkkinoista lähes kolmasosan (31,4 %). Tämä kategoria 

pitää sisällään Yleisradion toiminnan, televisiomainonnan sekä televisiopalveluiden 

tilausmaksut, kuten maksu-TV:n sekä tilausvideopalvelut eli suoratoistopalvelut. 

(Tilastokeskus 2019.) 

Televisiotoiminnan sekä ylipäätään sähköisen viestinnän kasvu 2000-luvulta eteenpäin on 

ollut jatkuvaa ja sitä selittää maksu-TV:n ja suoratoistopalveluiden suosion nousu sekä 

internetin rooli teknologioiden kehittymisessä kyseisissä palveluissa. Tilastokeskuksen (2019) 

mukaan Maksu-TV:n tuottojen osuuden kasvu televisiotoiminnan kokonaistuottojen osana on 

vuosien 2000–2018 välillä noussut kolmesta prosentista 31 prosenttiin. Lähes 30 

prosenttiyksikön nousu kokonaistuoton osuudesta kuvastaa suosion räjähdysmäistä kasvua 

kyseisten palveluiden osalta.  

Joka tapauksessa aikaisemmin mainitsemani Yleisradio, MTV sekä Sanoma Media Finland 

Oy ovat kolme suurinta sähköisen media-alan toimijaa Suomessa. Esimerkiksi Finnpanelin 

TV-mittaritutkimuksen (2018) mukaan ainoat televisioalan toimijat vuonna 2018, jotka 

tavoittivat keskimäärin yli 30 prosenttia suomalaisista päivittäin, olivat Yle (52 %), MTV (48 
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%) sekä Nelonen Media (39 %). Myös katseluosuuksia tarkastellessa Finnpanelin mukaan 

(2018) Yle (43,6 %), MTV (23,1 %) sekä Nelonen Media (15,4 %) ovat kolme suurinta 

toimijaa.  

Suurimpana eroavaisuutena näiden kolmen toimijan välillä voidaan pitää sitä, että Yle on 

julkisin verovaroin tuettu toimija, muiden ollessa puhtaasti kaupallisia toimijoita. Edellisten 

kolmen toimijan lisäksi merkittäviä toimijoita Suomen televisioalalla vuonna 2018 ovat 

esimerkiksi Discovery Networks Finland ja Fox Networks Group (Finnpanel 2018). 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti kolmen suurimman toimijan toimintaa, toiminnan arvoja ja 

taloudellisia tunnuslukuja.  

3.1.1 Yleisradio 

Ylen tehtävät on määriteltynä yleisradiolaissa, jonka uusimmat muutokset ovat tulleet 

voimaan heinäkuussa 2017. Julkisen rahoituksen alaisuudessa olevan Ylen tehtäviksi 

määritellään:  

”Tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja 

radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville 

yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja tulee tarjota 

yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.” (Yle 2018.) 

Palveluille on myöskin määritelty ohjelmatoiminnan erityistehtäviä yleisradiolaissa, joita ovat 

esimerkiksi: 

1) kansanvallan tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien luominen kansalaisille, 

2) kotimaisen kulttuurin, taiteen ja virikkeellisen viihteen tuottaminen, luominen, 

kehittäminen ja säilyttäminen, 

3) sivistys- ja tasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen, 

4) suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen, suvaitsevuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-

arvon ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen sekä 
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5) asetuksella tarkemmin säädettävien viranomaistiedotuksien välittäminen ja 

varautuminen televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. 

(Yleisradiolaki 1993.)  

Yleisradion ollessa julkinen toimija, sen rahoitus tulee valtiolta ja koostuu pääosin Yle-

verosta. Tämän ansiosta myös mainonta on kielletty julkiseen palveluun kuuluvissa 

ohjelmissa (Yleisradiolaki 1993). Yleisradion liikevaihto on täysin omassa luokassaan 

Suomen mittakaavassa. Yleisradion (2018) toimintakertomuksen mukaan vuoden 2018 

liikevaihto oli lähes 472 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 7,5 miljoonaa euroa tappiollinen. 

Yleisradion liiketulokset noudattelevat määriteltyjä säännöstöjä, joiden mukaan vuosittaisten 

tulosvaihteluiden pitää ”kattaa toisensa siten että talous pysyy tasapainossa”. Tulosvaihtelut 

johtuvat pääosin säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista ja esimerkiksi neljän 

edellisen vuoden liiketulosten summa on 240 000 euroa. (Kauppalehti 2019b; Yle 2018.)  

Yleisradion tarjonta rakentuu radioon, televisioon sekä verkkoon. Pääpainotuksena vuonna 

2018 oli verkkosisältöjen kehittäminen, jotta pystytään vastaamaan nopeasti muuttuvaan ja 

eriytyvään mediankäyttöön. Ylen tarjontaan kuuluivat radiokanavat (Ylex, Yle Puhe jne.), 

televisiokanavat (Yle TV1, Yle TV2 jne.), Ylen verkkouutissivusto sekä Yle Areena, joka 

tarjoaa televisio- ja radiosisältöjä verkossa. Vuonna 2018 Yleisradio työllisti 3309 henkilöä. 

(Kauppalehti 2019b; Yle 2018.) 

3.1.2 MTV  

MTV:n verkkosivuilla (2019) kuvaillaan MTV:n olevan suomalainen mediayhtiö, jonka 

juuret ovat 1950-luvulla alkaneessa TV-toiminnassa. MTV:n visiona on viihdyttää jokaista 

suomalaista, ajasta ja paikasta riippumatta. Sen toiminnan arvot pohjautuvat viiteen 

elementtiin, jotka ovat:  

1) lahjakkuuden ja luovuuden arvostaminen, 

2) ketteryys ja keskittyminen olennaiseen menestyksen avaimina, 

3) yhteistyö ja yhdessä tekeminen,  
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4) edistyksen tarkka mittaaminen, voittojen juhliminen sekä epäonnistumisista 

oppiminen, sekä 

5) uutis- ja ajankohtaistoiminnan perustaminen vapaalle ja moniarvoiselle journalismille. 

(MTV 2019.) 

MTV on kaupallinen mediatoimija, joten sen toiminta perustuu taloudellisen voiton 

tavoitteluun. Luonnollisesti myös toiminnan rahoitus perustuu taloudelliseen menestykseen, 

liikevoittoon ja tuottoihin. MTV:n omistaa nykyisin ruotsalainen Telia Company AB, joka 

osti MTV:n suuremmassa yrityskaupassa joulukuussa 2019.  

MTV Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli noin 187 miljoonaa euroa ja liiketulos 22,4 miljoonaa 

euroa tappiollinen. Kuitenkin MTV:n liiketulos on neljän edellisen vuoden osalta 

negatiivinen, vuosittaisten tappioiden ollessa 15–30 miljoonan euron välissä. Vuonna 2018 

MTV Oy työllisti Kauppalehden yritysrekisterin mukaan 204 työntekijää. (Kauppalehti 

2019a.)  Kuitenkin MTV:n verkkosivujen mukaan (2019) vuonna 2019 MTV työllistää 

suoraan yli 300 sähköisen median ammattilaista sekä välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilta 

Suomea. MTV:n tarjontaan kuuluvat ilmaiset ja maksulliset televisiokanavat (esim. MTV3, 

Sub, C More) sekä verkkoalustat, joihin kuuluvat uutissivusto, MTV-ilmaiskanavat ja 

maksullisen suoratoistopalvelu C More. MTV:llä on myös mobiilisovellukset 

verkkouutissivustolle sekä ilmaisille MTV-kanaville. (MTV 2019.) 

3.1.3 Nelonen Media (Sanoma Media Finland) 

Nelonen Median tapauksessa sen emoyhtiö Sanoma Media Finland Oy on tarkastelun 

kohteena, koska Nelonen Medialta ei löydy omia nettisivuja tai toimintakertomuksia. Sanoma 

Media Finland kuuluu kansainväliseen Sanoma-konserniin, jonka toiminnot käsittävät niin 

kustannustoimintaa kuin digitaalisten oppimisympäristöjen luomista (Sanoma 2018). 

Kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa tarkoituksena on tarkastella mediatoimintaa ja eritoten 

televisiotoimintaa. Sanoman (2018) vuosikatsauksen mukaan: 
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”Sanoma Media Finland on Suomen johtava mediatalo. Tavoitamme viikoittain 

95 prosenttia suomalaisista. Tarjoamme tietoa, elämyksiä, inspiraatiota ja 

viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä kuin televisiossa, radiossa, 

livetapahtumissa, verkossa ja mobiilissa.” (Sanoma 2018.) 

Sanoma Media Finlandin toiminta perustuu seuraaviin teemoihin:  

1) Asiakkaiden oleminen kaiken tekemisen keskipisteessä ja heidän palvelemisensa 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

2) Kehittyminen tulevaisuuden oppimis- ja mediayhtiöksi. 

3) Työn ohjautuvuus yhteisistä arvoista ja tekemisen tavoista, joita ovat tiivistettynä 

”eteenpäin katsominen”, ajatusten jakaminen, yhdessä tekeminen sekä aikaan 

saaminen. (Sanoma 2019.) 

Sanoma Media Finlandin ollessa kaupallinen toimija, sen toiminta perustuu taloudellisen 

voiton maksimointiin. Näin ollen myöskin rahoitus perustuu taloudelliseen menestykseen. 

Sanoma Media Finlandin liikevaihto vuonna 2018 oli Sanoman vuosikatsauksen mukaan 

578,5 miljoonaa euroa, josta muun kuin painetun median osuus oli noin 284,4 miljoonaa 

euroa (Sanoma 2018). Liikevoittoa oli 61,8 miljoonaa euroa. Kuitenkin Kauppalehden 

(2019c) yrityksen taloustietojen mukaan liikevaihto oli 498 miljoonaa euroa, liikevoiton 

ollessa noin 49,4 miljoonan euron luokkaa.  

Joka tapauksessa Sanoma Media Finland työllisti Kauppalehden (2019c) mukaan 1610 

ihmistä. Sen tarjontaan kuuluvat sanoma- ja aikakausilehdet Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat 

ja Aku Ankka, televisiokanavat Nelonen ja Jim, radiokanava Radio Suomipop sekä verkossa 

ja mobiilissa toimivat sivustot ja suoratoistopalvelut kuten Ruutu+ sekä Oikotie (Sanoma 

2019). Kyseisen Ruutu+ -palvelun tilaajat ovat tämä tutkielman tutkimuskohteena.  
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3.2 Suomalaisen mediakentän muutos  

Herkman (2005, 52–53) käsittelee kirjassaan median markkinoitumista sekä televisioitumista 

ja määrittelee suomalaisen mediakentän taitekohdan sijoittuvan 1990-luvulle. Kolme asiaa 

nousevat 1990-luvun aikana suureen rooliin: lama, EU sekä nousukausi, jotka vauhdittivat 

muutosta suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa. Kyseinen muutos ulottui viestintä- ja 

mediakenttään saakka. Kuitenkin tässä tapauksessa täytyy korostaa, että kyse on 

luonnollisesta jatkumosta, jonka alkutekijät ovat olleet kansainvälisten kehityskulkujen 

aikaansaannosta. (Herkman 2005, 52–53.)  

Sähköinen viestintä lisääntyi toisen maailmansodan jälkeen nopealla aikataululla. Esimerkiksi 

Radio keksittiin jo 1920-luvulla, mutta Suomessa sen käyttö yleistyi vasta 1940- ja 1950-

luvulla. Television kansainvälinen kehitys alkoi 1950-luvun aikana ja Suomessa sen käyttö 

vakiintui vasta 1970-luvulla. (Nordenstreng, Nieminen & Ala-Fossi 2017.) Sähköisten 

joukkoviestimien käyttöönotossa suomalaiset ovat kulkeneet muita Länsi-Euroopan maita 

jäljessä, koska esimerkiksi suomalaisten television katselu oli ainoana läntisen Euroopan 

maana lisääntynyt 1990-luvun loppupuolella. (Nieminen 2000.)  

Taitekohta 1990-luvulla tiivistyy uusien teknologioiden mullistavaan vaikutukseen 

joukkoviestinnän menetelmissä (Nieminen 2000). Nykyään yleisön mielenkiinnosta 

taistelevat monet erilaiset sähköiset viestimet radion, television sekä internetin välityksellä, 

jonka lisäksi kaupalliset toimijat ovat tulleet julkisten mediatoimijoiden rinnalle taistelemaan 

ihmisten media-ajasta (Nordenstreng ym. 2017).  

Suomalaista mediakenttää johti lähes yksinään 1990-lukuun asti valtiojohtoinen Yleisradio. 

Oy Yleisradio Ab (YLE) perustettiin yksityiseksi radioyhtiöksi Suomeen vuonna 1926 

(Ilmonen 1996, 28; Sihvonen & Wakonen 2002). Kuitenkin yhtiön johtohenkilöt kaipasivat 

toimintaan parempaa ja virallisempaa organisoitumista, johon ratkaisuksi keksittiin 

valtiojohtoinen yhden vahvan aseman muodostaminen. Näin ollen Oy Yleisradio Ab luotiin 

radioyhdistyksen hajanaisten toimintojen yhdistäjäksi. (Ilmonen 1996, 28.) Käytännössä 

yhtiön valtiojohtoisuudella pyrittiin säätelemään tarjonnan tarkoitusperiä, jotta sisällöt olisivat 
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kansalaisia valistavia ja yhteiskunnan toimivuutta edistäviä. Ylen tarjoamien sisältöjen 

kehittyminen alkoi 1920-luvun loppupuolella aloitetusta radiotoiminnasta. Säännöllisen 

televisiotoiminnan aloittaminen venyi 1960-luvun alkuun, jolloin amatööripohjainen 

Tekniikan edistämissäätiö sai luvan harjoittaa televisiotoimintaa (Sihvonen & Wakonen 

2002). Kilpailutilanne pakotti Ylen tekemään ratkaisuja televisioinnin suhteen ja lopulta Yle 

osti TES:n kanavat haltuunsa (Sihvonen & Wakonen 2002). Ylellä olikin koko sähköisen 

viestinnän alueella monopoliasema, sen hallitessa televisio- ja radiotoimintaa yksinoikeudella 

1960-luvulta 1980-luvulle saakka (Herkman 2005, 58).  

Ylellä oli mahdollisuus kehittää omaa ohjelmistoaan ja pitää kiinni television sisältöjen 

sivistystoiminnallisesta tarkoituksesta (Sihvonen & Wakonen 2002). Vuonna 1931 

yleisradiokomitean selvityksessä valtion alaisuuteen yhtiön toimialaan kuvailtiin sisältyvän 

”opetustoimi, jumalanpalvelus ja vapaa kansanvalistustyö” sen levittäessä ”taide-esityksiä, 

ajanvietettä ja hyödyllisiä tiedotuksia maan kaukaisimpiinkin syrjäseutuihin” (Soramäki 

2017). Myös Ylen artikkelissa (2015) mainittu Markus-sedän Lastentunti ”opetti lapsille 

hyvää käytöstä sekä muistutti kaurapuuron terveellisyydestä 30 vuoden ajan”. Ylen 

valtiojohtoisuus vaikutti siis paljon median rooliin yhteiskunnallisena kehittäjänä, jonka takia 

sisältöjen tuli pääosin olla kansaa sivistäviä ja valistavia.  

Kuitenkin 1990-luvulla maailmalla ja Suomessa alkoi tapahtua yhteiskunnallista liikehdintää, 

jonka takia markkinat avautuivat uusille tuulille. Herkman (2005, 52) määritteli 1996–2001 

ajanjaksoa käänteentekevänä median uudelle murrokselle. Tämän muutoksen taustalla olivat 

1990-luvun alun lama (Herkman 2005, 52), joka lähti liikkeelle Neuvostoliiton 

romahtamisesta. Laman loppumisen jälkeen Suomea kohtasi nousukausi Nokian 

kännykkäteollisuuden sekä muuhun uuteen mediaan ja televerkkoihin liittyneen 

liiketoiminnan ansiosta. Tämän lisäksi Suomen liittyminen EU:hun sekä yleisen henkisen 

ilmapiirin muutos positiivisempaan suuntaan olivat omiaan ruokkimaan nousukauden 

liikkeellelähtöä. (Herkman 2005, 52–55.) 

Talousajattelu nousi 1990-luvulla yhteiskunnalliseen keskiöön. Jokaisen yhteiskunnallisen 

osa-alueen taustalla alettiin puhua talouden merkityksestä toiminnan perustana. 
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”Teollisuudesta palveluihin ja politiikasta tiedonvälitykseen” talous nousi alituisen tarkastelun 

alaisuuteen, mikä osaltaan vaikutti mediakentän ja -toimijoiden muutokseen sekä sen 

vauhdittamiseen. Talous edellä -ajatusmalli juurtui teollisuuden ja liiketoiminnan alueiden 

lisäksi valtiollisiin instituutioihin. Yhtiöittäminen ja yksityistäminen olivat viestintäalalla 

arkipäivää ja siitä esimerkkinä Soneran syntyminen Posti- ja Telelaitoksen yhtiöittämisen 

seurauksena. (Herkman 2005, 54.) 

Markkinoiden avautuminen ja talousajattelun nousu yhteiskuntien perustavan laatuiseksi 

elementiksi loivat kaupallisille medioille mahdollisuuden aloittaa toimintansa Suomessa. 

Ensimmäinen kaupallinen televisiokanava perustettiin 1990-luvun alussa, kun MTV sai oman 

toimiluvan vuonna 1993 (Sihvonen & Wakonen 2002). Aikaisemmin MTV oli vuokrannut 

Yleisradiolta kanava-aikaa (Herkman 2005, 60). Tämän jälkeen televisiotoimialalle 

muodostunut kilpailuasetelma pakotti eri toimijoita muovaamaan kanaviensa 

toimintaperiaatteita sekä profiileja (Sihvonen & Wakonen 2002). Yleisradion taloudellinen 

pääoma kaventui sähköisen viestinnän alueella ja sen kulttuurista sekä yhteiskunnallista 

pääomaa haastettiin kaupallisten kanavien toimesta. Kuitenkin Yleisradion korkea status 

säilyi jälkimmäisillä alueilla kaupallisten kanavien tavoitellessa pääosin taloudellista voittoa 

yhteiskunnallisen ja kulttuurisen lisäarvon sijaan. (Herkman 2005, 58–59.) 

Televisiotoiminnan avautumisen ohella mediakenttä koki mullistavia uudistuksia 1990-luvun 

lopulla. Suurimmat media-alan toimijat sähköisen ja painetun viestinnän alalla alkoivat 

yhdistää voimiaan ja vuosien 1997–1998 aikana syntyi kaksi isoa monialaista mediakonsernia 

Alma Media sekä Sanoma-WSOY. Näin ollen esimerkiksi Yle joutui kamppailemaan 

sähköisen viestinnän markkinoilla kahta suurta kaupallista toimijaa vastaan. (Herkman 2005, 

60–62.)  

Markkinoiden avautumisen ohella 1990-luvun aikana viestintäkanavien teknologia kehittyi 

vauhdilla, kun maailmalta vyörynyt digitalisaation aalto valtasi mediamarkkinat. 

Nordenstreng ja Wiio (2017) käsittelevät mediamaiseman eli mediakentän muutosta 

viestintäjärjestelmän käsitteen alaisuudessa. Internet on kahden edellisen vuosikymmenen 

aikana mullistanut sekä viestintämaiseman että kansantalouden. Syynä kyseiseen muutokseen 
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on yksityisen kohdeviestinnän ja julkisen joukkoviestinnän eron hankaloituminen, koska 

nykypäivänä kuka tahansa kykenee seuraamaan tai jopa tuottamaan joukko- tai 

yleisöviestintää tietokoneen avulla. (Nordenstreng & Wiio 2017.) 

Televisioinnin kannalta teknologisaation tuomat mahdollisuudet tarkoittivat vastaanottimien 

digitalisointia, joka aloitettiin Suomessa 2001. Käytännössä digitalisen ja analogisen 

television erona toimii lähetystekniikka, jossa audiovisuaalinen kuva on muutettu sähköksi eri 

tavalla. Tämän ansiosta dataa pystyttiin lähettämään neljä kertaa enemmän verrattuna 

analogiseen signaaliin. Myös kuvanlaatu ja vuorovaikutuksen lisääminen olivat syitä 

digitaalisen signaalin paremmuudelle. (Sihvonen & Wakonen 2002.) 

Digitalisaatio on muovannut viestien tallentamista, muokkaamista, vastaanottamista sekä 

välittämistä ja sen avulla on pystytty kehittämään uusia jakelukanavia sekä monipuolistamaan 

mediakentän toimintoja yleisölle (Sihvonen & Wakonen 2002). Wiion ja Urosen (2017) 

mukaan isoin vaikutus televisiotoimintaa tarkastellessa oli uusien kanavien syntymisen 

vakiintuminen eli siirtyminen monikanavaisen television aikakauteen. Digitalisoitumisen 

myötä televisio alkoi irtautua jakelun ja käytön osalta välineestään. Internetin ja 

mobiiliverkkojen laajentuessa ja muuttuessa yhä toimivimmiksi syntyi mahdollisuus seurata 

televisiosisältöjä riippumatta ajasta ja paikasta sekä seurattavasta välineestä. (Wiio & Uronen 

2017.)  

Wiio ja Uronen (2017) määrittelevät televisiotoimialan sulautuneen sähköisen median 

kontekstiin digitalisaation luomien mahdollisuuksien ansiosta. Esimerkiksi nykyään 

televisiosisältöjä voidaan katsella internetin jakeluverkossa vaikkapa Yle Areenan kautta, 

mikä kuvaa eräänlaista television ja internetin yhdistymistä. Tämä kehityskulku ei kuitenkaan 

ole syrjäyttänyt toistaiseksi televisiovastaanottimien käytön suosiota, mutta se on hajauttanut 

televisioalan toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia. Odotusarvona pidetään, että 

mediatoimijoiden tulonlähteinä toimivat tulevaisuudessa yhä enemmän uudet maksulliset 

palvelut, joista hyvänä esimerkkinä voidaan pitää seuraavassa alaluvussa käsittelyn alla 

olevaa maksutelevisioita ja sen uusia muotoja. (Wiio & Uronen 2017.) 
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Suomalaisen mediakentän muutos on siis mukaillut kansainvälisiä trendejä, jotka ovat tulleet 

käytäntöön isompien yhteiskunnallisten rakenteiden muutoksen ansiosta. Ylen valtiojohtoinen 

ja säännelty mediasisältö on murtunut uusien viestintäteknologioiden eli digitalisaation ja 

markkinoiden vapautumisen seurauksena. Kaupalliset toimijat ovat saaneet tilaa suomalaisen 

median toimialalla, mikä on luonut nopeaa palveluiden kehittymistä markkinoiden luodessa 

painetta ja uusia palvelumalleja kentän toimijoille.  

3.3 Maksutelevisio ja suoratoistopalvelut Suomen mediakentässä 

Maksutelevisio on suomalaisten media-alan toimijoiden uusista toiminnan rahoittajista ja sen 

voimakkain kasvu nähtiin Suomessa 2005 vuodesta eteenpäin (Seemer ym. 2016; Uronen 

2016, 119). Maksukanavat syntyivät sekä kaapeli- että satelliittiteknologioiden 

mahdollistamina ja erityisesti mahdollisuus tarjota maksukanavia antenniverkon kautta 

vaikutti ilmiön nousevaan suosioon (Uronen 2016, 68–69, 119). Vuosien 2005–2012 välillä 

maksutelevision vuosittainen liikevaihto kasvoi 50 miljoonasta eurosta vuodessa 180 

miljoonaan euroon ja sen tilaajamäärät nousivat alle 200 000 tasosta yli 600 000 tasolle, kun 

kaikki maksulliset televisiosisällöt ynnättiin yhteen kanavasta riippumatta (Seemer ym. 2016).  

Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalaisen maksutelevision tilaajaosuus on alhainen, jonka 

ansiosta maksutelevisiolla on luultavasti vielä varaa kasvattaa toimintaansa sekä tilaajamääriä. 

Maksutelevisio onkin nostanut suosiotaan edellisten vuosien aikana, mikä käy ilmi 

Samsungin kyselytutkimuksesta 2015 vuodelta. Maksutelevisiosisältöjen käyttö oli edellisen 

vuoden aikana viisinkertaistunut ja jopa 57 prosenttia vastaajista kertoi maksavansa 

television, elokuvien tai suoratoistopalveluiden sisällöistä. Vastaava lukema oli vuotta 

aikaisemmin 11 prosenttia. (Seemer ym. 2016.) 

Edellä mainitut suoratoistopalvelut ovatkin nostaneet maksutelevisiotoiminnan tuottoja 

vuosittain niin sanottujen lineaaristen maksutelevisiokanavien rinnalla. SVOD-palvelut eli 

tilausvideo- tai suoratoistopalvelut, joissa kuluttaja saa tietyn ohjelmakirjaston kiinteällä 

kuukausittaisella maksulla käyttöönsä, luovat kuluttajalle mahdollisuuden seurata 

haluamaansa sisältöä internetin välityksellä ilman ajallista sitovuutta. Suoratoistopalvelut ovat 
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maksutelevisioon verrattavia internetpohjaisia (IP) mediapalveluita, jotka toimivat 

nykypäivänä televisiotoimialan ”vetojuhtina” suosionsa takia. Esimerkiksi Netflix, C More ja 

Viaplay ovat internetpohjaisia suoratoistopalveluja. (Kangasniemi 2017; Seemer ym. 2016.) 

Internetpohjaisessa jakelussa toiminnot ovat kuitenkin kehittyneet enemmän muiden kuin 

perinteisten televisioyhtiöiden vetämänä. Teleoperaattorien TV-palvelut sekä kansainväliset 

OTT-toimijat ovat saavuttaneet merkittävästi suuremman markkinaosuuden internetin 

televisiotilausmaksuista verrattuna perinteisten lineaarisen television toimijoihin. (Seemer ym. 

2016.)  OTT on lyhenne Over the Top -sanaparresta, joka tarkoittaa internetin yli välitettävää 

TV-palvelua. OTT-toimijoiden palvelut ovat käytettävissä tietokoneella, mobiililaitteella, 

älytelevisiolla tai televisioon kytketyllä pelikonsolilla. (Kangasniemi 2017.)  

Esimerkiksi vuonna 2014 Netflixillä arvioitiin olevan Suomessa yli 660 000 tilaajaa, Elisa 

Viihteen saavuttaessa 200 000 tilaajaa samaisen vuoden lopulla. Molempien palveluiden 

liikevaihdot voidaan siis määritellä kymmenissä miljoonissa euroissa, mikä tarkoittaa 

huomattavaa osuutta Suomen maksullisten TV-palveluiden kokonaisliikevaihdosta.  Ruutu+ -

suoratoistopalvelun tilaajamäärät ovat kymmenien tuhansien skaalassa, satojen tuhansien 

sijasta, vaikka Sanoman ja MTV:n perinteisiä lineaarisia maksutelevisiokanavia tilataan 

Suomessa yli 600 000 kotitalouden toimesta. (Seemer ym. 2016.) 

Nämä perinteiset lineaariset maksutelevisiokanavat ovatkin profiloituneet erottautuakseen 

enenevissä määrin sisällöissään urheilu- ja tapahtumavetoisiksi, kun esimerkiksi 

kansainväliset OTT-palvelut panostavat lähinnä ohjelmakirjastojen laajuuteen (Seemer ym. 

2016). Kyseinen profiloituminen onkin jatkunut Suomessa mainittujen toimijoiden kesken ja 

Kankareen (2014) mukaan urheilu mainitaankin tärkeimmäksi elementiksi maksutelevision 

houkuttelevuuden kannalta. Maksutelevisiokanavien suurimpana haasteena on ollut sellaisten 

ohjelmien ja palveluiden tarjoaminen, joista katsojat ja kuluttajat ovat valmiita maksamaan 

erikseen. Suomalaisessa maksutelevisiotoiminnassa suurimpana veturina on toiminut urheilu, 

joista ensimmäisenä maksullisiksi tulivat jääkiekon SM-liiga sekä Formula 1 (ks. Nicholson 

2007; Uronen 2016, 68–69, 119–120). Riihentupa (2020) käsittelee artikkelissaan urheilun 

lähetysoikeuskilpailua ja tiivistää osuvasti, miksi urheilu on niin merkittävä mediasisältö 

verrattuna muihin.  
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”Urheilun avulla on mahdollista tavoittaa isot ja monimuotoiset joukot, peräti 

kansakunnat – ja vieläpä samaan aikaan.” (Riihentupa 2020.) 

Andrewsin (2001) mukaan urheilun ja median kompleksi elää varsinkin television 

välityksellä kuluttavan yleisön luomasta monimuotoisuuden kasvusta niin koon 

(urheilun megatapahtumat) kuin spesifisyyden (urheiluohjelmat) puolesta. Median ja 

urheilun kompleksi vahvistaa asemaansa kaupallisen televisioinnin rakenteissa ja 

houkuttelee samalla mainostajien rahoitusta (Andrews 2001). Varsinkin 

maksutelevisiotoimijat ovat valmiita maksamaan sievoisia summia saadakseen 

mielenkiintoisimmat lajit ja urheilutuotteet omaan valikoimaansa (Riihentupa 2020). 

Maksutelevisiokanavat eivät kuitenkaan ole pelkästään riippuvaisia urheilusta, vaan 

tarve on molemminpuolinen. Suuret urheilutapahtumat tarvitsevat mainostulojen ohella 

muitakin rahoituslähteitä ja maksutelevision ansiosta lähetysoikeuksien myyminen 

mahdollistaa lisätulojen saamisen (Uronen 2016, 68–69). 

Suomessa kilpailu vapautui Ylen ja muutaman muun toimijan alaisuudesta digitaalisten 

TV-lähetysten alkaessa 2000-luvun alussa ja lopullinen urheilun siirtyminen 

kaupallisten kanavien alaisuuteen tapahtui internetin mullistaessa televisioyhtiöiden 

toiminnan 2010-luvulla. Nykypäivänä kaikki suosituimmat ulkomaiset ja kotimaiset 

urheilusarjat sekä -tapahtumat ovat maksullisten kanavien ohjelmistossa lukuun 

ottamatta joitakin talviurheilulajeja maastohiihdosta lasketteluun, jotka ovat Ylen 

hallinnassa vielä parin vuoden ajan. (Riihentupa 2020.) Jokaisella suomalaisella on 

kuitenkin oikeus nähdä vapaasti kaikki tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset 

urheilutapahtumat ilmaisilta kanavilta. Tämä taataan yleisradiolain avulla, jossa 

määritellään vapaasti esitettäviksi kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon EM- ja MM-

kilpailuiden tärkeimmät ottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut, jääkiekon MM-

kilpailuiden välierä- ja finaaliottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut, hiihdon MM-

kilpailut sekä Yleisurheilun MM- ja EM-kilpailut. (Laki televisio- ja radiotoiminnasta 

1998.) 
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Urheilun kanavapaketit ja urheilua tarjoavat suoratoistopalvelut koostuvat useimmiten 

monipuolisesta lajivalikoimasta. Kuluttajien asenteet maksukanavien paketointia 

kohtaan vaihtelevat, kun kuluttaja joutuu mahdollisesti maksamaan kanavista, joita hän 

ei tarvitse tai halua (Uronen 2016, 120). Porterin (2004, 425) mukaan kanavapakettien 

houkuttimiksi tarvitaankin jotakin sellaista, joka korvaa paketissa olevat kuluttajalle 

tarpeettomat sisällöt. Urheilu, elokuvat ja lastenohjelmat ovat tällaisia sisältöjä, joiden 

lisäksi houkuttimena on myös käytetty aikaisemmin vapaasti vastaanotettujen ohjelmien 

tarjoamista maksullisina (Uronen 2016, 68, 119–120). Edellä kuvattuina houkuttimina 

toimivat suomalaisessa maksutelevisiossa esimerkiksi Formula 1, jääkiekon SM-liiga 

sekä jalkapallon Englannin Valioliiga ja Mestareiden Liiga (Lundén 2015).  

Suomalaisia urheilua esittäviä maksullisia kanavia on rajallinen määrä, mutta siitä 

huolimatta valikoima leikkaa kattavasti urheilumaailmaa tuotteidensa puolesta. 

Tunnetuimpia urheilun maksullisia kanavia ja suoratoistopalveluita ovat V 

Sport/Viaplay, C More Sport, Ruutu+, Eurosport/Eurosport Player, Elisa Viihde sekä 

Telia Liiga. Urheilun maksukanavatoimijat kilpailevat rajusti urheilun 

lähetysoikeuksista houkutellakseen asiakkaita (Riihentupa 2020). Urheilusisällöt 

vaihtelevat niin kotimaisen urheilutarjonnan kuin kansainvälisten huippusarjojen välillä. 

Esimerkiksi V Sportin ja Viaplayn tarjonnasta löytyy kansainvälisistä huippusarjoista 

Valioliiga ja NHL ja C More Sportilta Formula 1 sekä Mestareiden Liiga (C More 

2020b; 2020c; Viasat 2020a). Ruutu+ taasen painottaa urheiluvalikoimassaan kotimaisia 

palloilun huippusarjoja, kuten Superpesistä sekä Veikkausliigaa ja Telian valttikorttina 

toimii Liiga (Ruutu 2020a; Telia 2020a; 2020b). 

Urheilun maksukanavien ja suoratoistopalveluiden omistajina toimii niin suomalaisia 

kuin kansainvälisiä media-alan yrityksiä. V Sportin ja Viaplayn omistaa 

pohjoismaalainen Nordic Entertainment Group (NENT), Telia Liigan omistaa 

ruotsalainen teleyritys ja matkaviestinverkko-operaattori Telia Company ja Eurosport 

on osa yhdysvaltalaisen Discovery Channelin laajaa maksutelevisioverkostoa 

(Eurosport 2020a; Telia 2020a; 2020b; Viasat 2020a; 2020b). Ruutu+, C More Sport 

sekä Elisa Viihde taasen ovat suomalaisten yritysten (Sanoma Media Finland, MTV, 

Elisa Oyj) omistamia kanavia (C More 2020a; Elisa Viihde 2020; Ruutu 2020a). 
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Urheilua tarjotaan kuluttajalle niin lineaarisen television maksullisina kanavien kautta 

kuin suoratoistopalveluina. Kanavien/suoratoistopalveluiden hinta edellisten toimijoiden 

tarjoamien pakettien välillä vaihtelee 6,99 eurosta 44,90 euroon kuussa riippuen 

pakettien sisällöistä ja toimitustavoista. Halvin hinta on Eurosportin urheilupaketilla ja 

kallein paketti kuuluu V Sportille. (Viasat 2020b; C More 2020a; Ruutu 2020b; 

Eurosport 2020b; Telia 2020a; 2020b; Elisa Viihde 2020.) 

3.4 Tutkimuskohteena Ruutu+ -palvelu 

Ruutu+ -palvelu on Nelonen Median lanseeraama tilausvideopalvelu, jonka omistaa Sanoma 

Media Finland. Sanoma lopetti lineaarisen maksutelevisiotoimintansa vuonna 2018 ja siirsi 

niiden viihde- sekä urheilusisällöt Ruutu+ -palvelun alaisuuteen, jotta etenkin urheilun 

livesisällöt eivät olisi ajasta ja paikasta sekä kanavien määrästä riippuvaisia (Kukkonen 2018). 

Ruutu+ -palvelu on maksullinen internetpohjainen tilausvideopalvelu, josta kuluttaja saa 9,95 

euron kuukausihinnalla käyttöönsä niin urheilu- kuin viihdesisällöt. Ruutu+ -palvelu on osa 

Sanoman tuoteperhettä ja palvelun tilaamisen yhteydessä on mahdollista pientä lisämaksua 

vastaan ostaa muitakin Sanoman tuotteita kuten Urheilulehden tai Supla + -äänikirjapalvelun 

kuukausitilauksen. (Ruutu 2020a; 2020b.) 

Urheilusisältöjen houkuttimina toimii kansainvälisiä huippu-urheilusarjoja kuten NBA, Serie 

A sekä kotimaisista urheilusarjoista Veikkausliiga. Lisäksi Ruutu+ -palvelussa voi katsoa 

esimerkiksi miesten ja naisten suomalaisia pääsarjoja salibandyssa, lentopallossa ja 

pesäpallossa sekä jääkiekon Naisten Liigaa, miesten alempia sarjatasoja ja nuorten SM-

sarjoja. Myös pienempien lajien kuten amerikkalaisen jalkapallon, snowcrossin ja 

taitoluistelun tapahtumat ovat Ruudun valikoimassa. (Ruutu 2020a; 2020b.) 

Ruutu eroaa muista urheilun maksutelevisiotoimijoista Suomessa selkeästi siten, että 

urheilusisällöt painottuvat suomalaisiin urheilusarjoihin ja monet urheilusisällöt ovat 

mahdollistettu niin kutsuttujen fanikameroiden avulla. Fanikameroiden tuottama materiaali 

mahdollistaa otteluiden ja tapahtumien laaja-alaisen esittämisen matalilla 

tuotantokustannuksilla. Esimerkiksi lentopallon pääsarjoissa ainakin aikaisemmin vain yksi 
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kierroksen otteluista on kuvattu tuotantoyhtiön toimesta studioineen ja selostuksineen. Loput 

kierroksen otteluista on näytetty verkkolähetyksinä ilman oheistuotantoa. Laadukkaat 

monikameralähetykset ovat kuitenkin lisääntyneet varsin paljon viimeisen vuoden aikana. 

Myös urheilun ja viihteen automaattinen linkittyminen kuukausimaksuun eroaa muihin 

vastaaviin toimijoihin verrattuna. Ruutu+ -palvelua tilatessa kuluttaja ei pysty valitsemaan 

pelkästään urheilu- tai viihdesisältöjä. Urheilun ohella esimerkiksi TV-sarjat kuten 

Temptation Island ja Selviytyjät toimivat palvelun vetonauloina. Sarjat näkyvät myös 

television kanavilla, mutta houkuttimena toimii etuoikeus katsoa Nelosella näkyvä jakso jo 

viikkoa aikaisemmin. (Ruutu 2020a; 2020b.)  
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4 YLEISÖT URHEILUN ÄÄRELLÄ 

4.1 Mediavälitteinen urheilun kuluttaminen 

Lehmuskallio (2007) käsittelee liikuntakulutusta osana lasten ja nuorten liikuntasuhdetta. Hän 

määrittelee ensisijaisen liikuntakulutuksen pääalueiksi liikuntapalvelut, penkkiurheilupalvelut 

sekä liikuntahyödykkeet, joista tämän tutkimuksen kannalta oleellisimmaksi pääalueeksi 

valikoituu penkkiurheilupalvelut (Lehmuskallio 2007, 31). Penkkiurheilu käsitteenä on 

verrattavissa urheilun seuraamiseen ja käsite on pääasiallisesti käytössä suomalaisessa 

urheilun seuraamiseen liittyvässä tutkimuksessa (Heimonen 2018; Heinonen 2005).   

Penkkiurheilupalvelut voidaan jakaa kahteen osaan, primaariseen eli välittömään 

penkkiurheilukulutukseen sekä sekundaariseen eli välitettyyn penkkiurheilukulutukseen. 

Primaaripenkkiurheilulla tarkoitetaan kilpailuihin, otteluihin ja muihin liikuntatapahtumiin 

osallistumista katsojana paikan päällä siinä missä sekundaaripenkkiurheilu puolestaan viittaa 

liikunta-asioiden ja urheilun seuraamiseen tiedotusvälineiden kautta. (Järvinen 1994; 

Lehmuskallio 2007, 31.)  

Tässä tutkimuksessa keskitytään sekundaariseen eli välitettyyn penkkiurheiluun. 

Tutkimuksessa käytetään kuitenkin pääosin käsitettä mediavälitteinen urheilun kuluttaminen, 

koska penkkiurheilu voidaan kokea käsitteenä jossain määrin vanhahtavana ja se saattaa luoda 

urheilun seuraamiseen median välityksellä negatiivisen varjon. Penkkiurheilu-käsite liitetään 

urheilun seuraajan passiivisuuteen, kun verrataan seuraajan toimeliaisuutta paikan päällä 

olevaan katsojaan (Thrane 2001).  

Mediavälitteinen urheilun kuluttaminen käsitteenä kuvailee myöskin paremmin 

tutkimuskohdetta, joka on maksullisten urheilukanavien kuluttajat. Penkkiurheilun kuvaillessa 

kaikkea urheilun seuraamista, mediavälitteisyys rajaa tarkastelun median kautta urheilua 

seuraaviin ja kuluttaminen painottaa seuraamisen taloudellista puolta eli sitä, että urheilun 

katselusta joutuu maksamaan. Kuitenkin käsitteen heikkoutena voidaan pitää, ettei se sulje 

pois esimerkiksi maksullisten urheilulehtien lukemista tai kuluttamista.  
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Mediavälitteinen urheilun kuluttaminen ei ole muiltakaan osin täysin yksiselitteinen käsite. 

Esimerkiksi kirjallisuudessa liikuntasuhde jaetaan neljään osa-alueeseen, jotka ovat 

omakohtainen liikunta, liikunnan seuratoiminta, urheilun seuraaminen sekä liikuntaan liittyvä 

kuluttaminen (Koski 2004, 192; Zacheus 2008, 28). Kaksi jälkimmäistä osa-aluetta ovat 

keskeisesti liitoksissa mediavälitteisen urheilun kuluttamisen käsitteeseen, mutta 

liikuntasuhdetta määriteltäessä ne mielletään toisistaan eriäviksi toiminnallisiksi lohkoiksi. 

Zacheus (2008) on tutkimuksessaan muovannut Kosken (2004) luomia liikuntasuhteen osa-

alueita käsiteltävän ilmiönsä kannalta osuvimmiksi. 

Zacheus (2008, 213–246) käsittelee urheilun seuraamista ennemminkin ihmisten urheilulajien 

mielenkiinnon kuin itse penkkiurheilun ja urheilun konkreettisen seuraamisen kautta. 

Liikuntaan liittyvien asioiden kuluttamisessa Zacheus (2008, 247–258) keskittyy 

urheiluvälineisiin tai materiaan, mitä ihmiset kuluttavat urheilun ympärillä. Tutkimuksen teon 

aikaan maksutelevision suosion nousu ja urheilun siirtyminen maksutelevision alaisuuteen oli 

vasta käynnistymässä Suomessa (ks. Seemer ym. 2016, 64; Uronen 2016, 68–69) ja 

todennäköisesti tämän ansiosta kuluttamisen kontekstista uupuu täysin urheilun 

mediavälitteinen seuraaminen ja katselu maksua vastaan. Urheilun seuraaminen tapahtui 

tällöin pääosin ilmaiskanavien ja -medioiden välityksellä, joten kuluttamisen taloudellista 

puolta on ollut haastavaa tarkastella.  

Mediavälitteinen urheilun kuluttaminen eli urheilun seuraaminen tiedotusvälineiden kautta 

voi viitata niin erilaisiin median tuottamiin teksteihin, radio-ohjelmiin tai televisioituun 

sisältöön. Tutkielman kannalta oleellisimpana tiedotusvälineenä voidaan pitää televisiota ja 

suoratoistopalveluita, jotka ovat muotoutuneet johdannaisena televisiosta digitalisaation ja 

teknologian kehittymisen seurauksena. Television yleistyminen onkin muovannut 

mediavälitteisestä urheilusta suuren luokan bisnestä (Beck & Bosshart 2003; Robinson 2003, 

168–169). 

Mediavälitteinen urheilun kuluttaminen on nykyään pyritty toteuttamaan kokemuksellisesti 

samanlaiseksi kuin paikan päällä tapahtuva urheilun kuluttaminen. Urheilutapahtumien 

livelähetykset ovat kehittyneet niin paljon, että paikan päällä kokemisen ja kotona katsomisen 
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välinen kokemuksellisuuden raja on hälventynyt huomattavasti (Crawford 2004, 73). Sen 

ansiosta televisio on, kuvan ja äänen sisältävänä tiedotusvälineenä, avainasemassa 

mediavälitteisen urheilun kuluttamisen kentällä.   

Wenner (1989) käy läpi median ja urheilun kompleksia sekä sen vaikutusta yhteiskuntaan 

toimittamassaan teoksessa Media, Sport and Society jakamalla asian kolmeen osioon, jotka 

ovat mediaurheilun tuotannon kompleksi, mediaurheilun sisällöt sekä mediaurheilun yleisö. 

Kyseinen jaottelu kuvailee mediavälitteisen urheilun osapuolia kuluttamisen näkökulmasta. 

Seuraavissa alaluvuissa käydään lävitse tutkielman ja tutkimuskysymysten kannalta 

tärkeimpiä mediavälitteisen urheilun ja sen kuluttamisen osa-alueita, joita ovat urheiluyleisö, 

urheiluyleisön motiivit sekä urheilulähetys.  

Kuluttamisen ilmiöön kuuluu olennaisesti kaksi toisensa mahdollistavaa toimintoa, joita 

ilmaistaan käsitteillä kuluttaminen ja tuotanto. Urheilun kuluttamisen alaisuudessa näitä 

käsitteitä vastaavia toimintoja/toimijoita ovat urheiluyleisö (kuluttajat) sekä urheilutuote 

(tuotanto), joka mediavälitteisen urheilun kuluttamisen kontekstissa pelkistyy 

urheilulähetykseen. (Ks. Ilmonen 2007, 66–72.) Kuluttamisen kontekstissa on myös tärkeää 

määritellä, minkä takia urheilua kulutetaan yleisön toimesta eli mitä motiiveja kuluttamisen 

taustalla havaitaan. Tuotannon näkökulmasta tuotteen pitää houkutella kuluttamaan juuri 

kyseistä tuotetta eli urheilua. Tähän pyritään vastaamaan kuvailemalla urheilulähetyksen 

perustavanlaatuisia elementtejä. 

4.2 Urheiluyleisö ja sen roolit 

Yleisön merkitys urheilulle ja varsinkin huippu-urheilulle on valtava. Ilman yleisöä olisi 

vaikea kuvitella nykyisen kaltaista huippu-urheilukoneistoa, joka tarjoaa toiminnallaan vapaa-

ajan viettotapoja ja viihdettä ihmisille. Yleisön kiinnostuksen käsitetäänkin toimivan 

urheilulajien olemassaolon perustana (Heinilä 1994; Koski & Latonen 1999, 5). 

Urheilulla, jonka julkisuus-markkinallisen toiminnan keulakuvana toimii huippu-urheilu, ei 

olisi kulutuksellisestakaan näkökulmasta mahdollista menestyä, jos urheilua seuraavaa yleisöä 
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ei olisi kuluttamassa tarjottua tuotetta. Huippu-urheilun kaupallistuminen ja viihteellistyminen 

on kasvattanut katsojien merkitystä, sillä ilman yleisöä huippu-urheilu ei kykenisi toimimaan 

nykyisessä muodossaan (Heimonen 2018; Heinilä 1994; Heinonen & Godenhjelm 2000, 108; 

Pyykkönen 2003).  

Urheiluyleisöllä on nykyisin monia erilaisia rooleja. Esimerkiksi yksittäisen 

urheilutapahtuman yleisöstä saattaa erottua erilaisia käyttäytymismalleja omaavia yksiköitä ja 

sukupuolen sekä iän mukaan intressit seurattavien lajien välillä saattavat olla erilaisia. 

Myöskään urheiluyleisön rooli ei enää määrity pelkäksi urheilun ja urheiluviihteen 

seuraajaksi, kuluttajan rooliin asettuvaksi massaksi, vaan yleisöjä saatetaan käyttää hyödyksi 

esimerkiksi taloudellisten intressien toivossa. 

Lähemmäs nykypäivää tultaessa naisten urheilun seuraaminen on lisääntymään päin. 

Aikaisemmin sukupuolten välillä on ollut eroja seurattavassa urheilussa. Esteettisesti 

latautuneet lajit ovat olleet naisten suosiossa, kun taasen miehet ovat suosineet vauhdikkaita 

kontaktilajeja ja pallopelejä, toisin sanoen urheilullista vastakkainasettelua. Myös urheilun 

seuraamisen kiinnostavuus on ollut iän mukaan jakautunutta ja ikäryhmien välillä on ollut 

eroavaisuuksia seurattavissa lajeissa. Vanhemmat ihmiset ovat olleet vähemmän 

kiinnostuneita urheilun katsomisesta ja ovat arvostaneet enemmän perinteisiä yksilölajeja, kun 

nuoremmat ovat vuorostaan suosineet vauhdikkaita joukkuepelejä. (Heinilä 2000.) Kuitenkin 

nämä 20 vuotta vanhat käsitykset ovat ehtineet muuttua ajan kuluessa, mutta ne antavat 

osviittaa yleisistä käsityksistä, joita urheilun katsomisen taustalla on ollut.  

Ikäryhmien eroavaisuuksiin liittyviä käsityksiä jossakin määrin tarkastella ja perustella 

yhteiskunnallisen muutoksen kautta. Hektinen nyky-yhteiskunta, johon nuoremmat ihmiset 

ovat tottuneet, on luonut tilausta yhteiskunnan toimintatapoja peilaaville lajeille. Samat lajit 

ovat myöskin olleet otollisia urheilun kaupallistumisen kohteita viihdyttävyytensä ansiosta. 

Kyseisiä lajeja ovat esimerkiksi jääkiekko ja moottoriurheilu. (Zacheus 2007, 245.) Tässä 

tapauksessa voidaan puhua niin sanotusta ”ajan hengestä”. Sosioekonomisen aseman mukaan 

urheiluyleisö ei jakaudu kovin paljoa, muutamia lajikohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta 

(Heinilä 2000). 
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Väestörakenteen ohella urheiluyleisön sisällä urheiluun liittyvät intressit saattavat olla 

eroavaisia. Heinilä (2000) jakaa urheiluyleisön intresseihin perustuen neljään eri ryhmään: 

faneihin, ekspertteihin, satunnaiskatselijoihin sekä hulinoitsijoihin. Fanien intressit perustuvat 

suosikkijoukkueen kanssa myötäelämiseen ja samaistumiseen. Ekspertit hakevat urheilun 

seuraamisella jatkuvuutta omaan elämysmaailmaansa. Urheilun seuraaminen korvaa sen 

elämysvajeen, jonka oma urheilu-ura tai harrastaminen on aikaisemmin tarjonnut. 

Satunnaiskatselijoiden intressinä toimii viihde ja hulinoitsijat haluavat käyttää 

urheilutapahtumaa hyväkseen aiheuttaakseen häiriötä ja osoittaakseen protestimieltä. (Heinilä 

2000.)  

Giulianotti (2002) tarjoaa erilaista lähestymiskulmaa urheiluyleisön intressien tarkastelulle, 

kun hän jakaa artikkelissaan jalkapalloa seuraavan yleisön faneihin, kannattajiin, seuraajiin 

sekä ”tyhjäntoimittajiin”. Jako perustuu kaupallistuneen urheilun maailmaan ja se kuvailee 

yleisön sekä urheilutuotteen välistä suhdetta kuluttamisen sekä intensiteetin avulla. 

Kärjistettynä fanien toiminta on tässä tapauksessa intensiivistä ja se ilmenee osallistumisen 

ohella usein seuran kulutustavaroiden kuluttamisena, kun taas vastakohtana olevat seuraajat 

eivät ole seuran kannattamisessa intensiivisesti mukana, eivätkä he käytä rahaa seuran 

kulutustavaroihin. (Giulianotti 2002.) 

Urheilun seuraamiselle on sekä suoraa että johdettua kysyntää. Suoralla kysynnällä 

tarkoitetaan sitä, että kuluttaja hyötyy urheilukilpailusta ja sen seuraamisesta. Tapahtuman 

seuraaminen paikan päällä tai urheilua seuraaminen television tai tilauspohjaisten 

suoratoistopalveluiden välityksellä ovat esimerkkejä suorasta kysynnästä. (Borland & 

Macdonald, 2003.) 

Johdetulla kysynnällä taasen tarkoitetaan sitä, että urheilutapahtumaa käytetään jonkin toisen 

palvelun tai hyödykkeen valmistukseen. Näitä ovat esimerkiksi televisio-, radio- sekä 

internet-lähetysten käyttäminen mainostustarkoituksiin tai suoratoistopalveluiden myyminen 

yksiköille tai organisaatioille. (Borland & Macdonald, 2003; Silk 2004.) Myös Crawford 

(2004, 136) mainitsee kirjassaan urheiluyleisön olevan mediaprosessien tuote ja lopputulos, 

jossa urheilumedia muodostaa yleisönsä ja muokkaa sekä ohjailee sitä omien tarpeidensa 
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mukaan. Nykyään voidaankin puhua yleisön tuotteistamisen ilmiöstä. Media luo siis 

käytännössä yleisöstä tuotteen, jota he myyvät mainostajille. Näin ollen yleisöstä eli 

kuluttajista tulee tuote ja mainostajista kuluttajia (Silk 2004; Jhallyn 1986 mukaan). 

Yleisön roolin tarkastelua urheilutapahtumassa voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. 

Abercrombie ja Longhurst (1998, 39) määrittelevät yleisön kolmeen erilaiseen tyyppiin: 

yksinkertaiseen yleisöön, massayleisöön sekä hajautuneeseen yleisöön. Typologiat kuvailevat 

yleisön roolia kulutuksen ja tuotannon suhteessa sekä tiedon välityksen suunnassa. 

Seuraavaksi käsitellään vain kahta ensimmäistä typologiaa. 

Massayleisön typologia voidaan tulkita sopivan parhaiten tutkielman tutkimuskohteen 

tarkasteluun, kun kyseessä on mediavälitteisen urheilun kuluttajat. Typologioiden avulla 

pyritään kuvailemaan urheiluyleisön määrittelemisen kompleksisuutta ja kerrostuneisuutta 

sekä sitä, miten urheiluyleisön rooli voi erota mentäessä tarkastelussa paikan päällä 

seuraavasta yleisöstä, tämän tutkielman tutkimuskohteena olevaan mediavälitteiseen 

urheiluyleisöön. 

Yksikertaisen yleisön määritelmässä kommunikaation välitys toimii suoraan esiintyjältä 

yleisölle, sen konteksti on selkeästi paikannettu sekä se tapahtuu yleensä julkisessa tilassa 

(Abercrombie & Longhurst 1998, 44). Urheilun seuraamisen kontekstissa sen voidaan tulkita 

tarkoittavan urheilutapahtumassa paikan päällä olevaa yleisöä. Tulkinta kuitenkin ontuu 

kommunikaation suunnan osalta, koska paikan päällä oleva yleisö vaikuttaa tapahtumaan tai 

otteluun omalla käytöksellään (Heinonen 2004).  

Massayleisön määritelmässä esiintyjän ja yleisön välinen kommunikaatio ei ole niin suoraa, 

tapahtumat eivät ole selkeästi paikannettuja ja yleisönä olemisen kokemus on enemmän 

jokapäiväistä, eikä tarkkaan aikaan ja paikkaan sidottua. Yleisönä toimiminen ei rajoitu siis 

vain paikalla oleviin, vaan suurempi ihmisjoukko saattaa vastaanottaa esiintyjän/tuottajan 

kommunikaatiota. (Abercrombie & Longhurst 1998, 58–59.) Kyseiseen käsitykseen on 

vaikuttanut median olemassaolo ja median tuotantovälineiden kehitys. Urheilun seuraamisen 

kontekstissa massayleisö voidaan jossakin määrin tulkita urheilun mediavälitteiseen yleisöön.  
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Urheiluyleisö on siis kompleksinen kokonaisuus, jonka yksiselitteinen määrittely on todella 

haastavaa. Tutkimuskohteena se kuitenkin tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden lähestyä kohdetta 

monista eri näkökulmista.  Seuraavaksi käsitellään muutama tutkielman kannalta ominaisin 

urheilun seuraamiseen ja kuluttamiseen liittyvä teoria, joiden avulla käsitellään motiiveja eri 

näkökulmista. Alaluvun lopussa kootaan yhteen teorioiden yhteisiä käsityksiä koskien 

motiiveja urheilun kuluttamisen sekä sen tapojen taustalla.  

4.3 Urheiluyleisön motiiveista 

Milnerin ja McDonaldin (1999) urheilukuluttajan motivaatioteoria, koostuu 12 kohdasta, jotka 

ovat: 1) riskinotto, 2) stressin lievitys, 3) aggressio, 4) yhteenkuuluvuus, 5) sosiaalinen 

helpotus, 6) itsetunto, 7) kilpailu, 8) saavutukset, 9) taidon omaksuminen, 10) estetiikka, 11) 

arvon kehitys sekä 12) itsensä toteuttaminen.  

Tutkielmassa käytetään pääosin yhtä tunnetuimmista urheilun seuraamisen teorioista, Wannin 

(1995) luomaa urheilufanin motivaatioskaalaa (Sports Fan Motivation Scale), jolla arvioidaan 

urheilun seuraamista ja urheilun seuraamisen motiiveja urheilufanien kannalta. Kaikki 

urheilun seuraajat eivät kategorisoitu faneiksi, mutta motiivit sopivat erinomaisesti tämän 

tutkielman luonteeseen. Skaala koostuu kahdeksasta kohdasta, joita hyödynnän hieman 

muokattuna omassa kyselypatteristossani.  

Urheilun seuraaminen tarjoaa hyvälaatuista stressiä, joka stimuloi positiivisesti ja antaa 

energiaa. Hyvänlaatuisesta stressistä motivoituvat nauttivat urheilun katseluun liittyvistä 

jännityksen ja ahdistuksen tunteista. Tällaisia tunteita on esimerkiksi oman suosikkijoukkueen 

elintärkeät ottelut, niiden tapahtumat sekä pelko joukkueen epäonnistumisesta. Toisena 

motivaattorina urheilun seuraamiselle on itsetunnon kohottaminen. Urheilun seuraaminen 

auttaa monia positiivisen itsetunnon ja minäkäsityksen luomisessa sekä sen ylläpitämisessä. 

Esimerkiksi oman suosikkijoukkueen menestyessä yksilö voi itsekin tuntea onnistuneensa ja 

saavuttaneensa jotakin. Kolmas urheilun seuraamisen motiivi on arjesta pakeneminen. 

Normaaliin elämäänsä ja arkeensa tylsistyneet tai tyytymättömät kykenevät urheilun 

seuraamisen avulla hetkellisesti unohtamaan huolensa. (Wann 1995; 1999.) Vaikka Wann 
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(1995; 1999) puhuu todellisesta sitoutuneesta fanittamisesta, voi urheilun seuraaminen ilman 

suurta tunnesidettä toimia arjesta pakenemisen keinona.   

Neljäntenä motiivina on viihde. Urheilua seuraamalla katsoja pyrkii täyttämään omaa vapaa-

aikaansa viihdyttävällä sisällöllä, jota urheilu esimerkiksi TV-viihteen, elokuvien ja musiikin 

kuuntelun ohella tuottaa. Viidentenä motiivina toimii taloudelliset hyödyt, esimerkiksi 

vedonlyönnin muodossa. Yksilöt kiintyvät ja jäävät osaksi urheilun katsojakuntaa, koska 

tapahtumista ja otteluista on mahdollista lyödä vetoa. Kuudentena kohtana motiivien osalta on 

urheilijoiden ja lajin esteettisyys. Jotkut ihmiset näkevät urheilusuorituksissa 

ennennäkemätöntä ja vaikeasti kuvailtavaa kauneutta ja viehkeyttä. (Wann 1995; 1999.) 

Esimerkiksi voimistelu ja taitoluistelu ovat tyypillisiä esteettisyyden motiivin alaisia 

urheilulajeja, suoritusten liikeratojen ollessa isossa osassa menestymistä. 

Seitsemäntenä urheilun seuraamisen motiivina on tarve kuulua ryhmään. Ryhmään 

kuulumisen motiivin taustalla on yksilön tarve kokea kuuluvansa johonkin ja olla muiden 

ihmisten kanssa. Urheilun seuraaminen ja fanittaminen tarjoaa yksilölle mahdollisuuden jakaa 

kokemuksensa muiden paikallaolijoiden kanssa. Urheilun seuraaminen luo yksilölle 

mahdollisuuden liittyä ja identifioitua johonkin itseään suurempaan esimerkiksi seuraan, 

yhteisöön tai kansallisuuteen. Kahdeksas ja viimeinen motiivi on halu viettää aikaa ja olla 

perheen kanssa, joka liittyy olennaisesti edelliseen motiiviluokkaan. (Wann 1995; 1999.)  

Myös suomalaisia tutkimuksia urheilun seuraamisesta on tehty. Koski ja Latonen (1999) 

tutkivat julkaisussaan jalkapalloa yleisölajina. He tarkastelevat lajia yleisön viihtyvyyden 

näkökulmasta ja jakavat tarkastelunsa tapahtuman puitteisiin, lajin elementteihin sekä 

kokemuksiin ja elämyksiin. Tarkastelua käydään myöskin paikan päällä tapahtuvan 

seuraamisen lisäksi mediavälitteisestä seuraamisesta lajin TV-viihtyvyyden käsitteen alla. 

(Koski & Latonen 1999.) 

Kokemusten ja elämysten maailmasta löytyy paljonkin samankaltaisuuksia kuin edellä 

mainituissa teorioissa. Viihtyvyyttä, jonka voi kokemusten ja elämysten osalta linkittää 
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urheilun seuraamisen motiivien alle, tarkastellaan julkaisussa kuuden eri selitysmallin avulla. 

Urheilun seuraamisen avulla ihminen voi: 

1) vapautua normisidonnaisuudesta/purkaa aggressioita, 

2) kokea aitoa jännitystä, 

3) virkistäytyä/saada irtioton arjesta, 

4) myötäelää menestystä, 

5) nähdä upeita urheilusuorituksia sekä 

6) kokea yhdessäolon ja yhteisöllisyyden tunnetta (Koski & Latonen 1999, 10–11). 

Tämän lisäksi Heinilä (2000) on tarkastellut suomalaista urheiluyleisöä. Urheiluviihde tarjoaa 

katsojille kokemuksia ja elämyksiä niin jännityksen ja menestymisen kuin yhdessäolon 

muodossa. Nämä yhteiskunnallis–psykologiset tekijät ovat iso osa urheilun laajaa 

kiinnostavuutta. (Heinilä 2000.) 

Nyky-yhteiskunnan väitetään olevan kykenemätön tarjoamaan ihmisille tarpeeksi virikkeitä ja 

jännitystä elämään. Yhteiskunnassa myöskin arvostetaan paremmuutta ja menestystä. Urheilu 

tarjoaa osaltaan mahdollisuuden täyttää tätä tyhjiötä niin sanotun virtuaali- tai 

lumetodellisuuden kautta, jossa katsoja pääsee myötäelämään urheilijoiden jännityksen sekä 

menestyksen osallistumalla toimintaan aktiivisen katsojan roolissa. Urheilun seuraaminen 

antaa myös yksilölle mahdollisuuden kuulua johonkin ja olla yhdessä ystävien tai perheen 

kanssa. Urheilun katsominen on omiaan vahvistamaan urheiluyleisöjen kollektiivista 

identiteettiä ja yhteisöön kuuluvuutta. (Heinilä 2000.) 

Heinilän (2000) mukaan myös yhteiskunnallis-psykologisten tekijöiden lisäksi lajin 

elämyssisällöllä on merkittävä vaikutus urheilun kiinnostavuuteen. Esimerkiksi joukkuelajit 

kiinnostavat normaalisti enemmän kuin yksilölajit, koska joukkuelajien elämyssisältö on 

rikkaampaa. Havainnollistavana ja kärjistävänä esimerkkinä voidaan käyttää koripallo-ottelun 

ja kuulantyönnön elämyssisältöjen vertailua. Koripallo-ottelun merkityssisältöihin lukeutuvat 

tunnealueet, moraalialueet, kompleksisuus, tiedollinen alue sekä yhteiskunnallinen sisältö, 

kun vastaavasti kuulantyönnön suorituksen (työntö ja sen tulos) merkitysanti jää selkeästi 
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suppeaksi. Kuitenkin yksilölajien kansalliset perinteet ovat vaikuttaneet varsinkin Suomessa 

yksilölajien kiinnostavuuden säilymiseen. (Heinilä 2000; ks. myös Heinilä 1986, 66–76.) 

Kaikkia edellisiä urheilun seuraamisen motiiviteorioita ja urheiluyleisön tarkastelun 

viitekehyksiä yhdistää tietyt samankaltaisuudet. Sosiaaliset hyödyt ja yksilön psyykkinen 

hyvinvointi niin menestymisen tunteiden, arjen irtioton kuin vaikkapa koetun estetiikan kautta 

ovat isossa osassa seuraamisen motiiveja tarkastellessa. Läpi käydyt yleisön motiivit urheilun 

kuluttamisen taustalla painottuvat vahvasti paikan päällä tapahtuvaan seuraamiseen tai 

kuluttamiseen, mutta niiden voi tulkita sopivan hyvin myös mediavälitteisen urheilun 

seuraajien motiiveihin. Esimerkiksi Wennerin ja Gantzin (1989) mukaan televisiovälitteisen 

urheilun katsomisen syyt ja motiivit ovat usein lähtökohtaisesti koettu samansuuntaisiksi 

paikan päällä seuraavien kanssa.  

Wenner ja Gantz (2002) jakavatkin urheilun televisiosta katsomisen motiivit neljään 

luokkaan: faniuden, oppimisen, vapautumisen ja yhdessäolon ulottuvuuteen. Faniuden 

ulottuvuus on yleisin edellisistä ja käsittää urheilun luoman jännityksen sekä halun saada 

selville kilvoittelun voittajan. Oppimisen ulottuvuudessa katsojaa motivoi urheiluottelusta tai 

-tapahtumasta saatava kliininen tieto. Vapautumisen ulottuvuus liittyy mahdollisuuteen 

rentoutua tai irtaantua arjesta urheilun katsomisen lomassa. Viimeinen eli yhdessäolon 

ulottuvuus käsittää urheilun katsomisen olevan mahdollisuus viettää aikaan läheisten kanssa. 

(Wenner & Gantz 2002.) 

Koski ja Latonen (1999) käyttävät julkaisussaan samoja viihtyvyyttä kuvailevia mittareita 

kokemuksien ja elämyksien osalta myös TV-viihtyvyyttä tarkastellessaan. Ainoana 

rajoittavana tekijänä tässä tapauksessa voidaan käsittää Heinilän (2000) ja Wannin (1999) 

mainitseman laajemman ryhmään kuuluvuuden tunteen, kun katsoja ei tässä tapauksessa ole 

fyysisesti läsnä tapahtumassa. Kuitenkin kokemuksen jakaminen muiden ryhmään tai tässä 

tapauksessa yleisöön kuuluneiden kanssa onnistuu, mutta yhteenkuuluvuuden tunne saattaa 

jäädä alhaisemmalle tasolle. 
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Mediavälitteisen ja paikan päällä tapahtuvan urheilun seuraamisen välillä on eroja. 

Seuraavaksi paneudutaan yleisimpiin syihin, minkä takia urheilua kulutetaan/katsotaan 

mieluummin median välityksellä, paikan päällä seuraamisen sijasta. Sandvoss (2003) puhuu 

kirjassaan jalkapallosta faniuden, television ja globalisaation näkökulmasta. Puhuessaan 

jalkapallosta TV-urheiluna Sandvoss (2003, 137–138) teroitti kahta asiaa: jalkapalloa 

katsotaan pääosin enemmän television välityksellä kuin paikan päällä ja televisiosta 

jalkapalloa seuraavat harjoittavat katselua linjassa normaalin televisiosisällön sosiaalisten ja 

kulttuurillisten piirteiden mukaan. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että jalkapallo on 

verrannollinen tavalliseen TV-viihteeseen. Katsoja haluaa seurata jalkapalloa löytääkseen 

samoja elementtejä kuin television saippuaoopperasta esimerkiksi sen draaman kaaren, 

visuaalisten elementtien tai jopa eroottisen latauksen osalta. (Sandvoss 2003, 138–139.) 

Hyviä puolia tai verrannollisesti motiiveja löytyi televisioidusta jalkapallossa reilusti. 

Yksinkertaisimpana syynä on esimerkiksi, ettei paikan päälle syystä tai toisesta pääse. 

Televisiosta urheilun katsominen myöskin säästää aikaa ja tarjoaa mahdollisuuden seurata 

tapahtumaa paikasta riippumatta. Jotkut taasen painottivat katsomisen olevan mukavampaa ja 

helpompaa kotioloissa. Kotona ei tarvitse olla ihmismassan keskellä omalla paikallaan, vaan 

samalla voi tehdä muita asioita. Televisiourheilun kuluttaminen on lisäksi halvempi 

vaihtoehto verrattuna paikan päälle menemiseen. (Sandvoss 2003, 139–142.) 

Televisioitua jalkapalloa mieluummin seuraavien motiivien perustana toimii siis tehokkuus, 

joka pelkistyy saatavuuden, ajan, rahan ja mukavuuden elementteihin. Paikan päällä 

katsomisen sijaan, televisio mahdollistaa katsojalle kulutettavaksi mahdollisimman monta 

ottelua, pienimmällä vaivalla ja matalimmalla hinnalla. Tehokkuudesta puhuttaessa 

televisioitu jalkapallo tarjoaa myös katsojalleen monipuolisemman kuvan ottelusta, kun 

paikan päällä näkyvyys kentälle saattaa olla vajavainen. Kuluttaja näkee televisiosta 

mahdollisimman laaja-alaisesti ottelun kulun pienen ruudun kautta. (Sandvoss 2003, 142–

143.) 

Kosken ja Latosen (1999) julkaisussa jalkapallon seuraaminen television välityksellä oli 

reilusti epäsuosiollisempaa verrattuna paikan päällä seuraamiseen. Joka tapauksessa suurin 
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motivaattori jalkapallon katsomiseen television välityksellä oli sen helppous ja vaivattomuus. 

Muita esille nousseita hyviä puolia olivat esimerkiksi parempi näkyvyys ottelun tapahtumista, 

edullisuus sekä mahdollisuus hidastuksiin, uusintoihin ja selostukseen. (Koski & Latonen 

1999.) 

Vastaavasti motiiveja ja syitä löytyy myöskin paikan päällä seuraamisen tueksi. Paikan päällä 

seuraaminen voi luoda ottelukokemuksen autenttisemman ja kokonaisvaltaisemman 

katsojalle. Katsoja pääsee paikan päällä vaikuttamaan otteluun erilaisen kommunikaation 

avulla ja osallisuuden sekä tapahtumaan osallistumisen kokemus on vahvempi kuin television 

välityksellä. Televisioitu sisältö on kokemussisällöltään pintaraapaisu, jossa vain parhaat palat 

näkyvät katsojalle valmiiksi luotuina sisältöinä. (Sandvoss 2003, 144–146.)  

Kosken ja Latosen (1999) julkaisun tulosten mukaan vastaajista noin kolme neljäsosaa käsitti 

jalkapallon seuraamisen miellyttävämmäksi paikan päällä. Paikan päällä seuraamisen 

isoimpana etuna pidettiin parempaa, aidompaa ja syvempää tunnelmaa. Muita etuja olivat 

yhteenkuuluvuuden tunne, kokonaisuuden parempi hahmottaminen sekä tapahtumaan 

osallistuminen esimerkiksi kannustamalla. (Koski & Latonen 1999, 48–49.)  

Urheilun seuraamisen motivaationaaliset eroavaisuudet siis linkittyvät tässä tapauksessa 

eräänlaiseen jakoon visuaalisuuden ja osallistumisen kokemuksen välillä. Televisioitu urheilu 

tarjoaa seuraajalle mahdollisuuden parempaan ja tehokkaampaan visuaaliseen kokemukseen, 

kun taas paikan päällä seuraaminen antaa katsojalle mahdollisuuden kokea olevansa enemmän 

osana tapahtumaa. Eroavaisuuksia on pyritty tasoittamaan molempien vaihtoehtojen toimesta. 

Stadioneille on asetettu näyttöjä, joiden avulla visuaaliset heikkoudet pystyttäisiin 

korvaamaan heikon näkyvyyden takia. Televisiolähetyksissä taasen tunnelman ja osallisuuden 

kokemusta pyritään parantamaan esimerkiksi selostuksen avulla. (Sandvoss 2003, 150–157.)   

4.4 Urheilulähetyksen anatomia 

Välitetty urheilun kuluttaminen on nykyään pyritty toteuttamaan kokemuksellisesti 

samanlaiseksi kuin välitön urheilun kulutus. Urheilutapahtumien livelähetykset ovat 
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kehittyneet niin paljon, että paikan päällä kokemisen ja kotona katsomisen välinen 

kokemuksellisuuden raja on hälventynyt huomattavasti. (Crawford 2004, 73.) Sandvossin 

(2003, 144) mukaan television mukaantulo on rationalisoinut urheilun mediavälitteisen 

kuluttamisen priorisoimalla näkyvyyden muiden aistihavaintojen kuten äänen, hajun ja 

kosketuksen ylitse. Television välityksellä ottelua tai tapahtumaa itsessään ei kuluteta, vaan 

kulutuksen kohteena toimii median kokoama ja uudelleen luotu kuvallinen esitys 

tapahtumasta. (Sandvoss 2003, 144.) Urheilulähetystä voidaan sen takia käyttää esimerkiksi 

vallan välineenä. Kolamo (2014) puhuu väitöskirjassaan kollektiivisesta muistista, johon 

urheilutapahtuman valtaa hallinnoivat tahot pyrkivät vaikuttamaan kuvauksellisilla 

valinnoillaan. Monet tuotannolliset ratkaisut vaikkapa yleisön ja ottelutapahtumien 

kuvaamisessa pyritään valitsemaan niin, että ne edistävät valtaa hallinnoivien tahojen etuja ja 

intressejä esimerkiksi rakenteiden uusintamisen kannalta. (Kolamo 2014.)   

Television yleistymisen myötä mediavälitteisestä urheilun kuluttamisesta on tullut korkean 

luokan bisnestä. Urheilutapahtumien TV-oikeudet ovat jatkuvasti kallistuneet puhumattakaan 

urheilutarjonnan jatkuvasta lisääntymisestä. Maksulliset television ja suoratoistopalveluiden 

tarjoajat ovat ottaneet valikoimaansa yhä enemmän urheilua, jonka avulla he kilpailevat 

katsojista liike-elämän yritysten tavoin. Tämän ansiosta koko mediavälitteinen 

urheilutapahtuma on muuttunut. Nykyään itse urheilutapahtuma ei pelkästään ole pääosassa, 

vaan kaikki oheistoiminnat puoliaika-analyyseistä selostukseen ovat yhä tärkeämmässä 

roolissa. Kaupallistumisen takia myös monet lajien perinteet ovat jääneet taka-alalle. (Ks. 

Robinson 2003, 168–169; Silk 2004; Zacheus 2008, 213.) Sagen (2016, 149–150) mukaan 

mediaurheilu omaa nykyään täydellisen kombinaation välitettäväksi viihteeksi. Tämä 

kombinaatio sisältää esimerkiksi “hallittua väkivaltaa”, jännitystä ja paljon voimakkaita 

äänellisiä ja visuaalisia elementtejä (Sage 2016, 149–150).  

Rowen (2004, 205) mukaan digitaalisen medianteknologioiden avulla urheilutuottajat 

pyrkivät luomaan ja tarjoamaan kotisohvalla istuvalle katsojalle simuloidun kokemuksen, 

jossa katsoja tuntee olevansa osana livetapahtumaa. Lisäksi katsoja pääsee tuotetun 

materiaalin avulla käsiksi ”mahdottomiin paikkoihin” (esim. lähikuvat urheilusuorituksista), 

jotka mahdollistuvat ainoastaan teknologian avulla. (Rowe 2004, 205.) Silkin (2004) mukaan 

mediatoimijat kokevat, että heidän täytyy tuottaa säihkyviä viihdespektaakkeleita, jotka 
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viehättävät ja tyydyttävät niin kohdeyleisön kuin kaupalliset tukijatkin. Tuottaakseen edellä 

kuvaillun spektaakkelin, mediatoimijat käyttävät visuaalisia, verbaalisia ja esityksellisiä 

tuotantotapoja luodakseen viihdyttävän kokonaisuuden. Konkreettisia esimerkkejä 

urheilulähetysten sisällä ovat esimerkiksi ottelun leikkaaminen ja editointi, monipuoliset 

kamerapositiot, kuvakulmat ja kohdistaminen, hidastusten ja grafiikan käyttö, musiikki, 

haastattelut sekä asiantuntijoiden analyysit. (Silk 2004.)  

Deninger (2012, 109–116) määrittelee kaikkien televisio-ohjelmien, urheilun mukaan lukien, 

pohjatuvan neljään elementtiin: aikaan, taloudellisiin resursseihin, ihmisiin sekä 

informaatioon. Ohjelman tuottaja pyrkii kokoamaan edellisten käytettävissä olevien resurssien 

puitteissa mahdollisimman viihdyttävän kokonaisuuden. Urheilu tapauksessa puhutaan 

televisiourheilun työkalupakista, joka sisältää urheilulähetyksen kokonaisuutta parantavia 

tekijöitä. Nämä työkalupakista löytyvät tekijät ovat livekuva, uusinnat/hidastukset, selostus, 

tapahtumapaikan äänet, musiikki, haastattelut, grafiikka, tilastot sekä teknologiset innovaatiot. 

(Deninger 2012, 110–112.)  

Livekuva käsittää niin kamerapositiot, kuvakulmat sekä kuvan kohdistamisen. Se 

mahdollistaa katsojan näkyville laaja-alaisen kokemuksen tapahtumasta tai ottelun kulusta 

dramaattisine käänteineen, urheilijoiden tunneskaaloineen ja jännityksineen. Uusinnat ja 

hidastukset tarjoavat taasen mahdollisuuden nähdä, miten ja miksi jokin asia tapahtui ja 

vieläpä erittäin tarkasti eri näkökulmista. (Deninger 2012, 111.) Kuvakulmat ja hidastukset 

luovat elävämmän kokemuksen mediavälitteisen urheilun kuluttajalle (Crawford 2004, 73). 

Selostus johdattelee katsojan tapahtuman lävitse. Se luo tarinallisuutta tapahtuman ympärille 

ja antaa katsojalle tietoa, miten eri tapahtumat vaikuttavat ottelun kulkuun. (Deninger 2012, 

111.) Selostuksessa on tärkeää selittää oleellisimmat asiat suoritusten ja tapahtumien 

ympärillä katsojaystävälliseen tapaan, huumoria unohtamatta (Trewin 2003, 152).  

Tapahtumapaikan äänet luovat katsojalle mahdollisuuden aistia itse tapahtumapaikan 

tunnelmaa ja jännitettä. Katsoja ei tarvitse tietoa esimerkiksi siitä, että ”stadionilla on älytön 

tunnelma”, jos tapahtumapaikan äänet on sovitettu lähetykseen hyvin. Katsoja pystyy 
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aistimaan sen itse. (Deninger 2012, 111.) Hyvässä urheilulähetyksessä pystytäänkin 

luonnollisia ääniä ja luotuja ääniä yhdistämällä kokoamaan viihdyttävä, aito ja kerronnallisesti 

laadukas tuote kuluttajalle (Schultz 2015, 89). Yleisön tuottamat äänet ovat yksi urheilu- ja 

ottelutapahtuman oleellisimmista äänielementeistä (Ahlsved 2014).  

Musiikin tarkoituksena on lisätä urheilulähetykseen tunnetta, identiteettiä ja draamaa. 

Urheilulähetysten teemakappaleet identifioituvat tiettyyn urheilutuotteeseen, kuten 

esimerkiksi Englannin Valioliigan tunnuskappaleeseen, joka soi lähetyksen alkaessa tai 

vastaavasti loppuessa. (Deninger 2012, 112.) Kun musiikkia käytetään urheilulähetyksessä, 

sen tulisi tukea lähetyksessä esitettävää ”urheilutarinaa” (Schultz 2015, 90). Musiikkia 

pidetään nykyään urheilutapahtuman perustavanlaatuisena äänielementtinä ja monessa 

tapauksessa sen luotetaan tuovan tunnelmaa (Ahlsved 2014). 

Haastattelut ovat yksi keskeisimmistä elementeistä urheilulähetyksessä (Schultz 2015, 75). Ne 

luovat urheilulähetykseen ja itse otteluun tai tapahtumaan syvyyttä. Haastattelut voivat 

esimerkiksi paljastaa reaktioiden tai toiminnan syitä. Haastateltavan kehonkieli ja äänenpainot 

voivat paljastaa vastauksen todellisen tarkoituksen ja sillä voidaan tuottaa lähetykseen 

lisäinformaatiota itse ottelun ympärille. (Deninger 2012, 112.) 

Erilaiset grafiikat asetettuina suorituksesta otettujen kuvien tai videopätkien päälle tuovat 

tietoa urheilijan suorituksista sekä antavat vertailukohtaa kilpailijoiden suorituksille. 

Lähetyksessä tarjoiltu informaatio luo myös elävyyttä urheilulähetykseen (Crawford 2004, 

73). Tilastot antavat taasen raakaa faktaa urheilijan suorituksista. Syöttömäärät ja -prosentit, 

maalintekoyritykset jne. kertovat katsojalle pelkistettyä tietoa urheilijan suoriutumisesta 

kilpailutilanteessa. (Deninger 2012, 111.) Esimerkiksi amerikkalaisessa urheilukulttuurissa 

tilastot ovat kaikki kaikessa ja niitä tehdään, mitä erikoisimmista otteluihin tai kilpailuihin 

liittyvistä asioista.  

Viimeinen kohta eli teknologiset innovaatiot ovat oleellinen osa televisiourheilun 

viihdyttävyyttä. Joka vuosi lähetyksiä pyritään uudistamaan, jotta katselukokemus olisi 

optimaalisempi ja parempi. (Deninger 2012, 111.) Esimerkiksi Espanjan La Ligassa 
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kahdeksan eri joukkueen kotistadioneille on otettu muutaman edellisvuoden aikana käyttöön 

360 asteen kamerateknologia, joka mahdollistaa hidastuksien näyttämisen kaikista 

mahdollisista kuvakulmista (McClean 2020).  

Tässä tutkimuksessa urheilulähetyksen sisällölliset osa-alueet on jaettu kolmeen kategoriaan 

edellisiä tulkintoja yhdistellen. Visuaalinen sisältö käsittää kuvamateriaalin hidastusten, 

kuvakulmien, grafiikan ja tilastojen osalta. Auditiivinen sisältö kattaa selostuksen, 

kommentoinnin sekä tapahtumapaikan äänet. Kolmantena sisällöllisenä kategoriana toimii 

laadullinen sisältö, joka pitää sisällään asiantuntijoiden analyysit ja keskustelun sujuvuuden, 

urheilijoiden haastattelut sekä tapahtumaan oheen tuotetut materiaalit kuten ennakkovideot.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimusongelmat 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään maksullisten urheilukanavien kuluttajien 

yleisöprofiilia. Maksulliset urheilukanavat kattavat tutkimuksessa niin television 

urheilukanavat kuin suoratoistopalvelut, jotka tarjoavat urheilusisältöä kuluttajille maksua 

vastaan.  

Yleisöprofiilissa tarkastelun alla on yleisön sosiodemografinen tausta, johon kuuluu 

olennaisesti sukupuoli, ikä, asuinpaikka, tulotaso, koulutustausta sekä ammattiasema. Tämän 

lisäksi selvitetään, minkä takia urheilua katsotaan median välityksellä. Motiivien kohdalla 

tarkastellaan niin urheilun katsomisen motiiveja, määriä sekä sitä, minkä takia urheilua 

katsotaan mieluummin median välityksellä, paikan päälle menemisen sijasta. Viimeiseksi 

tarkoituksena on selvittää ne sisällölliset asiat, joita kuluttajan roolissa oleva yleisö arvostaa 

urheilulähetyksessä. Sisältökokonaisuudet ovat jaoteltuna visuaalisiin, auditiivisiin ja 

laadullisiin sisältöihin.  

Urheilun seuraamisen ja katselun muodot sekä motiivit vaihtelevat sosiodemografisten 

taustatekijöiden, kuten sukupuolen ja iän, mukaan. Mediavälitteisen urheilun seuraaminen on 

myöskin kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenten aikana urheilutapahtumiin 

osallistumisen kustannuksella, teknologian kehittymisen ja digitalisaation luomien 

mahdollisuuksien ansiosta. Näin ollen onkin korkea aika selvittää, mitkä asiat vaikuttavat 

urheilun mediavälitteiseen katsomiseen ja sen motiiveihin, unohtamatta itse tuotteen eli 

urheilulähetyksen antia. Tutkielman tarkoituksena on siis luoda yleiskuva mediavälitteisen 

urheilun seuraamisen yleisöprofiilista niin sosiodemografisten, motivaationaalisten kuin 

sisällöllisten tekijöiden näkökulmasta.  

Tutkielman tutkimusongelmat ovat siis muotoiltuna seuraavalla tavalla kolmeen erilliseen 

tutkimuskysymykseen:  
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1. Minkälainen on mediavälitteisen urheilun kuluttajan tyypillinen sosiodemografinen 

tausta? 

2. Mitä motivaatiotekijöitä löytyy mediavälitteisen urheilun kuluttamisen taustalta? 

3. Mitä sisältöjä kuluttaja arvostaa urheilulähetyksessä? 

5.2 Kvantitatiivinen tutkimusote, tutkimusmenetelmä ja sähköisen kyselylomakkeen 

suunnittelu 

Tutkimuskohteen ollessa laaja sekä Suomessa vähän tutkittu ilmiö, sitä lähestytään 

kvantitatiivisen tutkimusotteen avulla. Tutkimusote helpottaa kohteen tarkastelua 

tutkimuskysymysten luonteen vaatimalla tavalla. Tutkimuskysymysten luonne on 

yleismaailmallinen ja ilmiöön pyritään kiinnittymään kuvailun, vertailun sekä selittämisen 

avulla. 

Perustelen seuraavassa, minkä takia kvantitatiivinen tutkimusote on tutkittavalle ilmiölle ja 

aseteltujen tutkimuskysymysten tarkastelulle otollinen valinta. Maksullista urheilun 

seuraamista on tutkittu Suomessa todella vähän, joten ”uudesta” ilmiöstä on parempi luoda 

yleiskuva ennen sen yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Tutkimuskohteen perusjoukko on 

myöskin todella laaja ja kvantitatiivinen tutkimusote antaa mahdollisuuden pro gradu -

tutkielman puitteissa tarkastella isompaa populaatiota eli suurempaa määrää ihmisiä 

verrattuna kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Opintoalallamme tyypillinen kvalitatiivinen 

tutkimusote, sisältäen 5–10 ihmisen haastattelun aineiston keräämiseksi, aiheuttaisi ongelmia 

niin tutkimuskysymysten asettelun kuin tulosten yleistettävyyden suhteen. (Ks. Valli 2015.)  

Tämä tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena, joka sopii parhaiten tutkielmalle asetettuun 

aikatauluun sekä sen luonteeseen. Vastamäen ja Vallin (2018) mukaan 

poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään yhtenä ajankohtana useilta vastaajilta ja sen avulla 

kyetään analysointivaiheessa kuvailemaan ilmiötä, sen selittämisen sijaan. Poikittaistutkimus 

ei siis tarjoa tutkijalle mahdollisuutta tarkastella ilmiön syy-seuraussuhdetta, vaan tulkinnassa 

painotetaan korrelaatioita eri tekijöiden välillä (Vastamäki & Valli 2018). 
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Kvantitatiivisen tutkimusotteen perustana on numeroiden ja matemaattisten toimenpiteiden 

hyväksikäyttö ja hyödyntäminen. Tutkimusaineisto kerätään ja analysoidaan numeerisessa 

muodossa, jonka takia kysymysten asettelu sekä vastausvaihtoehdot tulee olla 

mahdollisimman objektiivisessa ja yksiselitteisessä muodossa. Nykyisten laskentaohjelmien 

ansiosta tutkijan kontolle on käytännössä jäänyt nykypäivänä vain ohjelmasta saatujen 

tulosten tulkinta, tarkastelu ja niiden selostaminen lukijalle. Tämän takia menetelmän ja 

tulosten taustalla olevien laskutoimitusten tunteminen on luotettavuuden kannalta erittäin 

tärkeää. (Valli 2015; 2018.) Kvantitatiivista analyysimenetelmää käytettäessä riittävä 

havaintoyksikköjen määrä on vähintään 100, jotta aineisto kykenee tukemaan analyysissä 

tehtäviä tulkintoja sekä niiden yleistettävyyttä (Tynjälä 2019). 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Sähköisellä kyselylomakkeella 

on tutkijan kannalta kolme vahvuutta: kyselystä voi tehdä visuaalisesti monipuolisen ja 

miellyttävän, kyselyn toimittaminen ja vastausten keruu on nopeampaa verrattuna 

haastatteluun tai paperiseen kyselyyn sekä kysely on kustannustehokas ja taloudellinen, koska 

vastausten kerääminen ei aiheuta kuluja ja laajan aineiston pystyy keräämään vastaajan 

maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Tämän lisäksi sähköinen kysely helpottaa tutkijan 

työtaakkaa, kun ainestoa ei tarvitse erikseen syöttää tai litteroida, sen löytyessä suoraan 

sähköisessä muodossa. Kuitenkin teknologian monipuolistumisen ansiosta tablettien ja 

älypuhelinten käyttö on lisääntynyt, mikä aiheuttaa kyselyn tekijälle lisähaasteita. Kyselyyn 

vastaamisen tulee olla helppoa kaikilla sähköisillä laitteilla, mikä vaikuttaa kyselyn 

muodostamiseen. Pitää huomioida näyttöjen koko kyselyn pituudessa sekä ulkomuodossa. 

(Valli & Perkkilä 2018.) 

Kyselylomakkeen käyttö aineistonkeruussa omaa niin hyviä kuin huonojakin puolia. Huonot 

puolet, tai oikeastaan mahdolliset kompastuskohdat, tulevat pääosin esille tutkijan oman 

huolimattomuuden tuotoksena (Valli 2015). Hyvinä puolina voidaan pitää esimerkiksi 

vastaustilanteen neutraaliutta verrattuna haastatteluun, mahdollisuutta esittää runsaasti 

kysymyksiä sekä luotettavuuden kannalta kysymykset ovat jokaiselle vastaajalle samat. 

Tutkija ei siis vastaustilanteessa ole ohjailemassa olemuksellaan tai läsnäolollaan vastaajan 

toimintaa eikä kysymysten asettelu muovaudu haastattelujen välillä tutkijan toimesta. Myös 

ajankäytöllisesti kysely on helpompi toteuttaa. Kyselyyn vastaaminen vie keskimäärin 10–20 
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minuuttia ja vastaaja kykenee määrittelemään vastausajankohtansa itse sekä pohtimaan 

vastauksiaan rauhassa. (Valli 2015.) 

Kyselylomake luo myös mahdollisia kompastuskiviä, jos kysymyspatteriston luo 

huolimattomasti. Varsinkin kysymysten väärinymmärtäminen tai huolimaton kyselyn 

täyttäminen saattaa tuottaa ongelmia tulosten analysointivaiheessa. Tutkija saattaa kohdata 

tilanteen, jossa joutuu pohtimaan yksittäisen vastauksen luotettavuutta ja jopa vastauksen 

hylkäämistä. Aineistonkeruun aikainen havainnointi jää uupumaan, joten täydentävät 

havaintojen ja tulkintojen tekeminen ei ole mahdollista. Edellisiä ongelmakohtia on 

mahdollista rajoittaa tekemällä huolelliset vastausohjeet, selkeän lomakkeen sekä lomakkeen 

esitestauksella. (Valli 2015.)  

Tutkielmassa tarkasteltavalle aiheelle ei löytynyt suoraan vastaavia aikaisempia tutkimuksia, 

joten kyselyn sisältöä luodessa täytyi yhdistellä vahvasti aikaisempaa aiheeseen viittaavaa 

kirjallisuutta. Seuraavaksi käydään läpi aihealueittain, mistä tutkielman liitteenä olevan 

kyselyn kysymyspatteristo on muodostettu. Huomionarvoista on, että vallitseva 

koronavirusepidemia vaikutti hyvin paljon kysymystenasetteluun sekä ohjeistukseen. Pääosin 

kyselyn vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi luotuja tai Likertin asteikon avulla testattavia 

väittämiä. Myös avoimia kysymyksiä käytettiin.   

Kyselylomake (liite 1) alkaa saatekirjeellä sekä tietosuojaan liittyvällä kysymyksellä, jossa 

kysytään halukkuutta vastata kyselyyn. Ensimmäinen osio eli vastaajan sosiodemografiset 

tiedot pohjautuu pääosin Tilastokeskuksen luomiin määritelmiin ja standardeihin, jonka 

lisäksi käytin osittaisena mallina Heimosen (2018) pro gradu -tutkielman kyselypatteristoa. 

Urheilun kuluttamisen määrään ja tapoihin liittyneet kysymykset ja vastausvaihtoehdot on 

muotoiltu vuoden 2016 LIITU -tutkimuksen lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä 

tarkastelevasta kyselystä (Kokko & Mehtälä 2019). Myös Tilastokeskuksen (2018) ja 

Finnpanelin (2018; 2019; 2020) tekemiä vuosittaisia television katsomista kartoittavia 

tutkimuksia on käytetty hyväksi vastausvaihtoehtoja arvioidessa. (Ks. liite 1.) 
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Urheilun kuluttamisen motiiveja kartoittavassa kyselylomakkeen osassa on kysymysten ja 

väitteiden luomiseen käytetty hyödyksi Wannin (1995) Sports Fan Motivation -skaalaa. 

Tämän lisäksi virikkeitä on haettu Sandvossin (2003) kirjasta A game of two halves: football, 

television, and globalization, Ruutu+ -palvelun verkkosivuilta sekä omaa asiantuntemusta 

hyödyntäen.  Urheilulähetyksen sisällöllisiä arvostuksia kartoittava osio perustuu Deningerin 

(2012) kirjan Sports on television: the how and why behind what you see sisältöihin, kyselyn 

kannalta tarkoituksenmukaiseksi muokattuna. Loput kyselystä pohjautuvat normaaleihin 

tyytyväisyyttä kuvaaviin asteikkoihin. (Ks. liite 1.) 

5.3 Tutkimusaineiston hankinta ja analyysi 

Perusjoukko määritellään Tilastokeskuksen (2020b) mukaan tutkimuksen kohteena olevaksi 

ryhmäksi, jota koskevia tietoja halutaan kerätä, kuten esimerkiksi äänestysikäiset kansalaiset. 

Tämän tutkimuksen perusjoukkona voidaan pitää suomalaisia maksullisten urheilukanavien 

tilaajia. Tämän ohella puhutaan kehikkoperusjoukosta, joka ”viittaa käytettävissä olevaan 

otantakehikkoon, jota käytetään otantatutkimuksen kohteiden valinnassa” (Tilastokeskus 

2020b). Kehikkoperusjoukko on usein eri asia kuin se kohdejoukko, johon tutkimustulokset 

halutaan lopulta yleistää (Tilastokeskus 2020a).  

Kehikkoperusjoukon käyttö on tässä tutkimuksessa perusteltua, perusjoukon ollessa muuten 

vaikeasti saavutettavissa maksullisten urheilukanavatoimijoiden kilpailuasetelman vuoksi. 

Laajan perusjoukon lukumääräistä arviota ei myöskään kykene esittämään täsmällisesti, koska 

toimintaa tuottavat mediayhtiöt eivät halua tilaajalukujensa paljastuvan laajalle yleisölle sekä 

kilpakumppaneilleen (Laine 2019). Kaupallisen toiminnan jakautuessa toimialalla vain 

muutamiin toimijoihin yhden toimijan valitseminen antaa riittävän kattavan kuvauksen 

perusjoukosta. 

Tämän tutkimuksen kehikkoperusjoukoksi valikoitui Ruutu+ -palvelun tilaajat. Ruutu+ -

palvelun tilaajat ovat toimiva kehikkoperusjoukko tutkimukselle, koska palvelussa on tarjolla 

runsaasti kotimaista urheilua, jonka lisäksi myös kansainvälistä huippu-urheilua on näytillä. 

Kysely oli kokonaistutkimus kaikille Ruutu+ -palvelun tilaajille eli jokaisella 
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kehikkoperusjoukon yksilöllä oli mahdollisuus osallistua kyselyyn. Sähköinen kyselylomake 

lähetettiin Ruudun toimesta heidän tilaajistaan koostuvalle sähköpostilistalle, eli käytännössä 

jokaisella sen hetkisellä tilaajalla oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kysely lähetettiin 

tilaajille 25.3.2020 ja linkki kyselyyn suljettiin 31.3.2020, eli vastausaikaa oli yhteensä 

seitsemän päivää.  

Kysely avattiin 2647 kertaa ja vastaaminen aloitettiin 1930 vastaajan toimesta. Lopullisia 

vastauksia oli 1631 kappaletta, joista 31 vastasi ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi, mikä 

tarkoitti kyselyn päättymistä. Loppuun saakka vastanneita oli siis yhteensä 1600, mikä 

tarkoittaa erittäin hyvää havaintoyksikköjen lukumäärää tulosten analysointia ajatellen. 

Lomakkeen sisällä kysymysten vastausmäärät vaihtelivat tarkoituksellisesti 8. kysymyksen 

vastausten perusteella, mutta ensimmäistä ja viimeistä kysymystä tarkastellessa voimme 

havaita, että yhteensä 1600 vastausta on kokonaisuudessaan annettu.  

Kysely luotiin Webropol -kyselyohjelmiston avulla ja aineistonkeruun jälkeen 

kvantitatiivinen aineisto siirrettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versioon 26. Avoimiin 

kysymyksiin tulleet vastaukset käsiteltiin ajankäytöllisten ja rajauksellisten tekijöiden takia 

pelkästään Microsoft Word -ohjelman ”Etsi” -funktiolla, jonka avulla pääasialliset teemat ja 

tulokset haarukoitiin. SPSS-ohjelmassa aineistoa käsiteltiin erilaisten tilastollisten 

menetelmien avulla, joihin kuuluivat lineaarinen regressioanalyysi, T-testi, ristiintaulukointi 

sekä korrelaatioiden tarkastelu Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Pääasiallisesti 

tarkastelu keskittyi muuttujien välisiin yhteyksiin.  

Aineiston analyysin perustana toimivat vastausten frekvenssijakaumat sekä niistä 

muodostuneet prosenttiosuudet. Jakaumat esitetään tutkimuksen tulososiossa sijainti- ja 

hajontalukujen sekä edellisistä luvuista muodostettujen taulukoiden sekä graafisten kuvioiden 

avulla. T-testin avulla vertailtiin sukupuolten välisiä eroja motiivien ja urheilulähetyksen 

sisällöllisien arvostuksien kohdalla. Lineaarisen regression avulla tarkasteltiin esimerkiksi 

television katselun määrään ja urheilun televisiosta katselun määrään vaikuttavia selittäviä 

tekijöitä sukupuolen ja iän mukaan. Ristiintaulukointia ja Pearsonin korrelaatiokerrointa 

käytettiin edellisten analysointimenetelmien tukena. Esimerkiksi Pearsonin 
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korrelaatiokerrointa hyödynnettiin sukupuolten välisten eroavaisuuksien vaikutuksen 

suuruutta eli efektikokoa kuvatessa.  

Tilastollisen merkitsevyyden määritellessä käytettiin kaikissa testeissä rajana 0.05 arvoa. 

Esimerkiksi sukupuolten välinen eroavaisuus motiiviväitteissä oli tilastollisesti merkitsevä, 

jos testin p-arvo oli alle 0.05. Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset testit vaativat 

normaalijakautuneita muuttujia, jotta testiä voitiin pitää reliaabelina eli luotettavana. 

Normaalijakautuneisuutta voidaan tarkastella vinouden ja huipukkuuden avulla. Täydellisessä 

normaalijakaumassa vinous ja huipukkuus ovat arvoiltaan nolla. Normaalisuusehdon 

sisältävät tilastolliset testit vaativat arvon nolla sijasta vinouden ja huipukkuuden arvot, jotka 

ovat itseisarvoltaan alle kahden. Plus- ja miinusmerkit arvojen edessä ilmoittaa, mihin 

suuntaan jakauma on vino tai kuinka terävähuippuinen jakauma on. (Jaakkola 2020; Tynjälä 

2019.) 

Kyselyn muuttujien vinouden ja huipukkuuden arvoja tarkastellessa normaalisuusehto täyttyi 

lähes kaikkien muuttujien osalta eli niiden vinouden ja huipukkuuden arvot vaihtelivat välillä 

−2 ja 2 (Matilainen 2019). Ainoastaan urheilun mediavälitteisen kuluttamisen motiiveihin 

liittyneessä kysymyksessä muuttuja ”Kiinnostus lajia kohtaan” ei täyttänyt 

normaalisuusehtoa. Muuttujan huipukkuuden arvo oli jopa 4,1. Vinouden arvo muuttujalla oli 

−1,8 eli hyväksytyn rajoissa, mutta muuttujan jakauma oli selkeästi vino vasemmalle päin. 

Muuttujan huipukkuutta (ja vinoutta) selittää vastausten painottuminen asteikon yläpäähän eli 

vastaajat olivat asiasta laajalti samaa mieltä (kuvio 5). Edelliseen vedoten muuttujaan liittyvät 

tulokset kannattaa siis tulkita pienellä varauksella.   

5.4 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan usein reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla. 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka ”luotettavasti 

ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä” (Tilastokeskus 2020c). Validiteetti 

puolestaan määrittyy sitä kautta, ”miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä 

mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata” (Tilastokeskus 
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2020d). Käsitteet siis sivuavat toisiaan osittain ja muodostavat rungon tutkimuksen 

luotettavuuden tarkastelulle.  

Reliabiliteetti kuvailee tulosten luotettavuutta toistettavuuden kautta eli ovatko 

tutkimustulokset muotoutuneet sattumanvaraisesti vai eivät. Esimerkiksi toisto- tai 

rinnakkaismittauksia tekemällä voidaan tarkastaa, toimivatko tutkimuksessa käytetyt mittarit 

oikeasti. (Valli 2015.) Tässä tapauksessa rinnakkaismittaus on toimivampi vaihtoehto 

ajankäytöllisten tekijöiden ansiosta. Tutkimuksen validiteetti eli tuttavallisemmin tutkimuksen 

pätevyys kuvailee sitä, mittaako tutkimuksessa käytetyt mittarit tutkimuksen kannalta oikeita 

asioita ja kuinka hyvin mittarit on operationalisoitu ymmärrettävälle arkikielen tasolle (Vilkka 

2007, 150). Kokonaisuudessaan reliabiliteettia ja validiteettia tarkastellaan niin ikään 

tutkimuksessa käytetyiden mittareiden kuin koko tutkimuksenkin tasolla. Myös esimerkiksi 

kyselylomakkeen esitestauksella voidaan tarkastella kysymysten toimivuutta niin 

reliabiliteetin kuin validiteetin näkökulmasta.  

Taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta ja koulutustaustaa, harvemmin tarkastellaan 

reliabiliteetin näkökulmasta, sillä ne ovat hyvin lähellä samaa mittausten välillä. Mittareiden 

oikealla valinnalla ja soveltuvuudella on tärkeä merkitys tässä tapauksessa (Valli 2015). 

Mittareiden reliabiliteettia voidaan arvioida Cronbachin alfa -kertoimella. Cronbachin alfa 

lasketaan muuttujien välisten keskimääräisten korrelaatioiden sekä väittämien lukumäärän 

perusteella ja sillä mitataan mittarin konsistenssia eli yhtenäisyyttä. Kerroin vaihtelee välillä 

0–1 ja mitä suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan. Mittarin 

yhtenäisyyden kannalta hyvänä arvona pidetään yli 0.7 tai jossakin tapauksissa yli 0.6 

kerrointa. (Jaakkola 2020.)  

Kyselyn mittareiden tarkastelu Cronbachin alfa -kertoimella antoi osviittaa siitä, että mittarit 

olivat pääosin yhteneväisiä. Esimerkiksi urheilun kuluttamisen motiiveihin luodut 

kysymykset ja niiden sisältämät muuttujat saivat Cronbachin alfa -kertoimen arvoja 0.76–0.86 

väliltä, joka tarkoittaa mittareiden olevan yhtenäisiä ja samaa asiaa tarkastelevia. Myös 

urheilulähetyksen arvostuksiin liittyneen kysymykset ja muuttujat saivat yli 0.7 Cronbachin 

alfan -arvoja lukuun ottamatta auditiivisten sisältöjen tärkeyttä tarkastellutta mittaria. 
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Kysymys auditiivisten sisältöjen tärkeydestä sai Cronbachin alfan arvon 0.58, joka on alle 

”hyväksytyn” rajan 0.6. Ottamalla pois muuttujan ”Tapahtumapaikan äänet”, kerroin nousisi 

arvoon 0.67. Kuitenkin ”Tapahtumapaikan äänet” -muuttujan ollessa olennainen osa 

urheilulähetyksen auditiivisia sisältöjä sekä Cronbachin alfan -arvon olleessa lähellä 

hyväksyttyä rajaa, päätettiin muuttuja jättää osaksi kyselyä.  

Reliabiliteettiin saattaa myös vaikuttaa monien kyselylomakkeen mittareiden itsenäinen 

luominen oman asiantuntemuksen pohjalta. Aikaisempi testaus kysymyksen toimivuudesta jää 

siis pois, joten tutkijana ei voi olla varma, onko kysymyksellä ja sen mittarilla päästy 

haluttuun ongelmaan tai tarkasteltavaan asiaan kunnolla kiinni. (Vastamäki & Valli 2018.) 

Myös tässä tapauksessa tutkijan jossakin määrin vankka esiymmärrys ilmiöstä on saattanut 

vaikuttaa kyselylomakkeen muotoiluun ja valintoihin. Kuitenkin juurikin tämä esiymmärrys 

on osaltaan mahdollistanut mittareiden operationalisoinnin laajemmalle yleisölle 

ymmärrettävään muotoon. 

Validiteetin kannalta kehikkoperusjoukon heikkoutena voidaan kuitenkin tästä huolimatta 

pitää sitä, että Ruutu+ -palvelun tilaajat eivät tilaa palvelua pelkästään urheilun takia, vaan 

television viihdesisällöt ovat samassa paketissa. Näin ollen koko kehikkoperusjoukko ei 

vastaa täysin perusjoukkoa. Sen lisäksi emme voi muutenkaan tietää, miten vastaajajoukko on 

valikoitunut. Tilastollisia testejä on kuitenkin käytetty helpottamaan havaittujen erojen 

suuruusluokan arviointia ja auttamaan tulosten yleistettävyyteen, esimerkiksi muiden 

urheilukanavien käyttäjiin. Tämän lisäksi pelkästään palvelun viihdesisältöjen kuluttajat 

huomioitiin kyselyssä erillisillä kysymyksillä. 

Reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmasta myös tulosten yleistettävyys saattaa kärsiä, kun ei 

tiedetä tarkkaa perusjoukon lukumäärää. Tutkimuskohteen alan kilpailutilanteen vuoksi, 

tiedossamme ei ole Ruutu+ -palvelun tilaajien kokonaismäärää. Vaikka 1600 vastausta 

muodostaa varsin runsaan ja ansiokkaan aineiston, emme tiedä varmasti, kuvaako kyseinen 

otos perusjoukkoa tarpeeksi kattavasti ja tarkasti. Emme voi myöskään olla varmoja siitä, että 

valikoituneet vastaajat edustaisivat perusteellisesti perusjoukkoa. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkielman tulososio jakautuu kolmeen osioon tutkimusongelmia mukaillen. Ensimmäinen 

osio käsittelee Ruutu+ -palvelun tilaajien sosiodemografisia taustatekijöitä. Toisessa osiossa 

paneudutaan mediavälitteiseen urheilun kuluttamiseen niin määrien kuin motiivien osalta. 

Kolmannessa osiossa tarkastellaan urheilulähetyksen sisältöihin liittyviä arvostuksia sekä 

tilaajien tyytyväisyyttä Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksiin. Tulososion loppuun on kerätty 

yhteenveto keskeisimmistä tuloksista.  

6.1 Ruutu+ -palvelun tilaajien yleisöprofiili 

Tässä tutkimuksessa tilaajien profiilia tarkasteltiin seuraavien sosiodemografisten 

taustatekijöiden perusteella: ikä, sukupuoli, asuinpaikka, koulutusaste, ammatti ja bruttotulot. 

Vastaajat saivat valmiit vastausvaihtoehdot ikää, sukupuolta ja asuinpaikkaan koskeviin 

kysymyksiin. Asuinpaikan vastausvaihtoehdot luotiin nykyisten maakuntien nojalla.  

Vastaajista 64 prosenttia oli miehiä ja 36 prosenttia naisia. Kaksi vastaajaa valitsi vaihtoehdon 

”Muu” ja kaksi vaihtoehdon ”En halua sanoa”. Vastaajien ikäjakauma pysyi tasaisena pois 

lukien ”En halua sanoa” -vastausvaihtoehto, johon sijoittui vain seitsemän vastausta eli alle 

puoli prosenttia vastaajista. Loppuihin kuuteen ikäluokkaan vastanneiden määrät jakautuivat 

9–26 prosentin välille. Lähes puolet (49 %) vastaajista oli 36–55-vuotiaita.  Suurin ikäluokka 

oli 46–55-vuotiaat, johon kuului hieman yli neljäsosa (26 %) kyselyyn vastanneista. 

Vastaavasti pienin ikäluokka oli 18–25-vuotiaat, johon kuului vain joka kymmenes vastaaja 

(9 %). (Taulukko 1.) 
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TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot sukupuolen ja iän mukaan (n=1600) 

Sukupuoli n % 

Mies 1020 63,7 

Nainen 576 36,0 

Joku muu 2 0,1 

En halua sanoa 2 0,1 

   

Ikä n % 

18–25 141 8,8 

26–35 204 12,8 

36–45 368 23,0 

46–55 412 25,8 

56–65 257 16,1 

Yli 65-vuotias 211 13,2 

En halua sanoa 7 0,4 

 

Naisten ja miesten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Naiset olivat nuorempia kuin 

miehet (t= 13,507; p< 0,001). Naispuolisista vastaajista hieman yli kolmannes (36,5 %) 

asettui 18–35 ikävuoden välille, kun vastaavasti miespuolisista vastaajista samalla 

ikähaitarilla oli vain 13,1 prosenttia. Lähes viidesosa (18,1 %) miehistä oli yli 65-vuotiaita, 

kun naisvastaajista yli 65-vuotiaita oli vain 4,5 prosenttia. Tasaisimmin sukupuolijakauman 

prosenttiosuudet jakautuivat ikävuosien 36–55 välillä. Kyseisiin ikäluokkiin sisältyi 

molemmista sukupuolista lähes puolesta vastaajista. (Kuvio 1.)  
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KUVIO 1. Vastaajien ikä sukupuolen mukaan (n=1596, miehet=1020, naiset=576) 

Vastaajista lähes neljännes (n. 24 %) asui Uudenmaan alueella. Uusimaa oli selvästi eniten 

edustettu asuinpaikka vastaajien keskuudessa. Loput 19 vastausvaihtoehtoa asuinpaikan 

suhteen jakautuivat 0,2–10,1 prosentin välille. Uudenmaan jälkeen seuraavaksi eniten 

vastaajia asui Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Vähiten vastaajia asui vastaavasti 

Ahvenmaalla (0,2 %) ja ulkomailla (0,6 %). (Taulukko 2.) Sukupuolella ei ollut tilastollista 

merkitsevyyttä asuinpaikan suhteen.  

Tarkastelun helpottamiseksi asuinpaikat tiivistettiin nykyisten Aluehallintovirastojen (AVI) 

toimialueisiin. Suomessa on yhteensä seitsemän AVI:a, jotka ovat Etelä-Suomen AVI, Itä-

Suomen AVI, Lapin AVI, Sisä- ja Länsi-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI, Pohjois-

Suomen AVI sekä Ahvenanmaan AVI.  

Yli kolmannes (36,2 %) vastaajista asui Etelä-Suomen AVI:n alueella. Toiseksi eniten 

vastaajia oli Sisä- ja Länsi-Suomen AVI:n alueella, noin neljännes (24,1 %) vastaajista. Vain 

vajaa kymmenes (9,6 %) vastaajista asui Pohjois-Suomen AVI:n alueella. 
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TAULUKKO 2. Vastaajien taustatiedot asuinpaikan mukaan (n=1600) 

Etelä-Suomen AVI n % 

Uusimaa 389 24,3 

Päijät-Häme 65 4,1 

Kanta-Häme 47 2,9 

Etelä-Karjala 36 2,3 

Kymenlaakso 42 2,6 

Etelä-Suomi yht. 579 36,2 

Itä-Suomen AVI n % 

Etelä-Savo 40 2,5 

Pohjois-Savo 113 7,1 

Pohjois-Karjala 60 3,8 

Itä-Suomi yht. 213 13,3 

Sisä- ja Länsi Suomen AVI n % 

Keski-Suomi 78 4,9 

Pirkanmaa 162 10,1 

Etelä-Pohjanmaa 90 5,6 

Pohjanmaa 23 1,4 

Keski-Pohjanmaa 33 2,1 

Sisä- ja Länsi-Suomi yht. 386 24,1 

Lounais-Suomen AVI n % 

Varsinais-Suomi 145 9,1 

Satakunta 64 4,0 

Lounais-Suomi yht. 209 13,1 

Pohjois-Suomen AVI n % 

Pohjois-Pohjanmaa 128 8,0 

Kainuu 26 1,6 

Pohjois-Suomi yht. 154 9,6 

Lapin AVI n % 

Lappi 46 2,9 

Ahvenanmaan AVI n % 

Ahvenanmaa 3 0,2 

Muut n % 

Joku muu/Asuu ulkomailla 10 0,6 
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Sukupuolen, iän ja asuinpaikan lisäksi sosiodemografisista taustatekijöistä kartoitettiin 

vastaajien koulutustasoa, ammattiasemaa sekä henkilökohtaisia bruttotuloja vuodessa. 

Koulutustaso jaettiin seitsemään asteeseen: peruskoulutukseen, toisen asteen koulutukseen 

(lukio ja ammattikoulu), ammattikorkeakouluun, alempaan ja ylempään yliopistotasoon, 

tutkijakoulutukseen sekä muuhun koulutukseen. Ammattiaseman vastausvaihtoehdot oli 

jaoteltu yrittäjiin, ansiotyöläisiin, työttömiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin sekä joihinkin 

muihin.  

Suurin osa vastaajista kuului toisen asteen koulutuksen suorittaneisiin (43,8 %). Toiseksi 

suurin yksittäinen koulutustason perusteella luokiteltu ryhmä oli ammattikorkeakoulun 

suorittaneet (26,8 %). Vähiten vastaajia oli tutkijakoulutuksen omaavien ryhmässä (0,9 %). 

Yli puolet vastaajista (51,4 %) oli suorittanut toisen asteen tai alemman koulutustason 

koulutuksen. Vastaavasti yliopistotason koulutuksen (alempi tai ylempi yliopistotaso, 

tutkijakoulutus) oli suorittanut vain hieman yli viidennes (20,9 %) vastaajista. (Taulukko 4.) 

Koulutusasteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolten välillä. 

Lähes kaksi kolmasosaa (63,1 %) oli ansiotyössä vastaushetkellä. Eläkeläisiä oli noin 

viidennes vastaajista (18,1 %), mikä oli toisiksi suurin ammattiasema vastaajien kesken. 

Loput neljä vaihtoehtoa jakautuivat tasaisesti 1,6–7,2 prosentin välille. Opiskelijoita oli noin 

seitsemän prosenttia, yrittäjiä noin kuusi prosenttia ja työttömiä noin viisi prosenttia 

vastaajista. Jokin muu ammattiasema oli vajaalla kahdella prosentilla vastaajista. (Taulukko 

3.) 

Joka kolmas vastaaja (33,1 %) ilmoitti 25 000–39 999 euroa vuotuisiksi bruttotuloikseen. Yli 

puolet vastaajista (58,5 %) ilmoitti vuotuiset bruttotulonsa 25 000–59 999 euron välille. Yli 

80 000 euroa vuodessa tienasi vajaa viisi prosenttia vastaajista ja alle 10 000 euron 

vuosittaiset bruttotulot olivat seitsemällä prosentilla vastaajista. Vajaa kymmenys (7,8 %) 

valitsi ”En halua/osaa sanoa” -vaihtoehdon. (Taulukko 3.) 
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TAULUKKO 3. Vastaajien taustatiedot koulutustason, ammattiaseman ja henkilökohtaisten 

vuosittaisten bruttotulojen mukaan (n=1600) 

Koulutustaso n % 

Peruskoulutus 122 7,6 

Toisen asteen koulutus 701 43,8 

Ammattikorkeakoulu 428 26,8 

Alempi yliopistotaso 75 4,7 

Ylempi yliopistotaso 244 15,3 

Tutkijakoulutus 15 0,9 

Muu koulutus 15 0,9 

   

Ammattiasema n % 

Yrittäjä 88 5,5 

Ansiotyössä 1010 63,1 

Työtön 72 4,5 

Opiskelija 116 7,2 

Eläkeläinen 289 18,1 

Joku muu 25 1,6 

   

Henkilökohtaiset bruttotulot vuodessa n % 

0–9 999 € 112 7,0 

10 000–24 999 € 219 13,7 

25 000–39 999 € 530 33,1 

40 000–59 999 € 406 25,4 

60 000–79 999 € 134 8,4 

80 000–99 999 € 36 2,3 

Yli 100 000 € 38 2,4 

En halua/osaa sanoa 125 7,8 

 

Sukupuolen vaikutusta ammattiasemaan ja bruttotuloihin tarkasteltiin lineaarisen 

regressioanalyysin avulla. Ammattiasemalla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys sukupuoleen 

ja malli sopi hyvin aineistoon (F (1,16.896) = 9.906, p=.002). Eläkeläisiä oli naisvastaajien 

keskuudessa yhteensä vain noin kahdeksan prosenttia, kun miesvastaajista eläkeläisiä oli lähes 

neljännes (24,1 %). Opiskelijoiden kohdalla tilanne oli toisinpäin, kun naisista isompi 

prosentuaalinen osuus oli opiskelijoita verrattuna miehiin. Naisvastaajista 13 prosenttia oli 
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opiskelijoita. Miespuolisista vastaajista vain neljä prosenttia ilmoitti itsensä opiskelijoiksi. 

Muut ryhmät jakautuivat varsin tasaisesti, vaikkakin naisia oli noin seitsemän 

prosenttiyksikköä enemmän ansiotyössä vastaushetkinä. (Kuvio 2.) 

 

KUVIO 2. Vastaajien ammattiasema sukupuolen mukaan (n=1596, miehet=1020, naiset=576) 

Vuosittaisilla bruttotuloilla oli tilastollinen yhteys sukupuoleen ja käytetty malli sopi hyvin 

aineistoon (F (1, 115.328) = 38.53, p<0.001).  Naisista suurempi prosenttiosuus ilmoitti 

vuosittaiset bruttotulonsa alempiin tuloluokkiin kuin miehet. Naisvastaajista 29 prosenttia 

vastasi kuuluvansa alle 25 000 euroa vuodessa ansaitseviin. Miehistä vastaavaan luokkaan 

kuului 16 prosenttia vastaajista. Yli 60 000 euroa vuodessa ansaitsi miespuolisista vastaajista 

melkein viidennes (17,1 %). Naisvastaajista vain noin kuusi prosenttia vastasi ansaitsevansa 

yli 60 000 euroa vuodessa. (Kuvio 3.) 
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KUVIO 3. Henkilökohtaiset bruttotulot vuodessa sukupuolen mukaan (n=1596, miehet=1020, 

naiset=576) 

6.2 Ruutu+ -palvelun tilaajien mediavälitteisen urheilun kuluttamisen määrä ja 

motiivit  

Mediavälitteisen urheilun kuluttamiseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin taustatietona, ovatko 

he seuranneet edellisen vuoden aikana urheilua Ruutu+ -palvelun kautta. 

Vastausvaihtoehtoina oli a) kyllä, jonka lisäksi ei-vastausvaihtoehtoja oli kaksi kappaletta. Ei-

vaihtoehdot olivat joko b) en Ruutu+ palvelun, mutta muiden kanavien kautta tai paikan 

päällä tai c) en, enkä seuraa ollenkaan urheilua. (Liite 1.)  

Kyselyn tulevat kysymykset vaihtelivat vastauksen perusteella. Ruutu+ -palvelun kautta 

urheilua seuranneet vastasivat kaikkiin kysymyksiin (pl. kysymys 13, jossa tiedusteltiin 
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motiiveja sille, ettei urheilua seurata ollenkaan). B-vaihtoehtoon päätyneet vastasivat muuten 

samalla tavalla kuin A-vaihtoehdon vastanneet, mutta palvelun urheilulähetyksien 

tyytyväisyyttä mitanneet kysymykset jäivät välistä. C-vaihtoehdon vastanneet vastasivat 

pelkästään kysymykseen 13, missä tiedusteltiin urheilun seuraamattomuuden motiiveja.  

Kaikissa urheilun kuluttamisen määrää ja motiiveja koskevissa kysymyksissä huomioitiin aika 

ennen vallitsevaa koronavirusepidemiaa. Lisäksi television katselu käsitti television katselun 

suoratoistopalveluiden kautta sekä mobiililaitteiden ja tietokoneiden välityksellä. 

Lähes kolme neljäsosaa (73,4 %) oli seurannut urheilua Ruutu+ -palvelun kautta viimeisen 12 

kuukauden aikana. Kahdeksan prosenttia oli seurannut urheilua muilta kanavilta, muista 

suoratoistopalveluista tai paikan päällä, mutta ei Ruutu+ -palvelusta. Vain vajaa kuusi 

prosenttia kertoi, ettei seuraa urheilua ollenkaan. (Taulukko 4.) 

TAULUKKO 4. Urheilun seuraaminen Ruutu+ -palvelun kautta (n=1600) 

Urheilun seuraaminen Ruutu+ -palvelusta (viim. 12kk) n % 

Kyllä 1378 73,4 

En, mutta muilta kanavilta tai paikan päältä 131 8,2 

En, enkä seuraa urheilua ollenkaan 91 5,7 

 

Toinen mediavälitteistä urheilun kuluttamista taustoittanut kysymys kartoitti, onko vastaaja 

tilannut muita urheilun kanavapaketteja tai suoratoistopalveluita kuin Ruutu+ -palvelua 

viimeisen vuoden aikana. Vastauksiksi pyydettiin kirjaamaan kaikki urheilun kanavapaketit 

tai suoratoistopalvelut, joita vastaaja oli tilannut eli vastauksia saattoi olla enemmän kuin 

yksi.  
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TAULUKKO 5. Tilatut urheilun kanavapaketit Ruutu+ -palvelun lisäksi (n=1509, vastauksia 

2149 kpl) 

Tilatut urheilun kanavapaketit tai suoratoistopalvelut (viim. 12kk) n % 

Viasat Urheilu/Viaplay 402 26,6 

C More Sport 418 27,7 

Telia Liiga 301 19,9 

Elisa Viihde Sport 120 8,0 

Eurosport/Eurosport Player 217 14,4 

Joku muu 43 2,8 

En tilaa muita urheilun kanavapaketteja/suoratoistopalveluita 648 42,9 

 

Kaksi eniten tilattua urheilun kanavapakettia olivat Viasat Urheilu/Viaplay (n. 27 % 

vastaajista) sekä C More Sport (n. 28 %). Telia Liigaa tilasi noin viidennes (19,9 %) ja noin 

14 prosenttia tilasi Eurosport/Eurosport Player -pakettia. Noin 43 prosenttia vastaajista ei 

tilannut Ruutu+ -palvelun lisäksi muita urheilun kanavapaketteja tai suoratoistopalveluita. 

(Taulukko 5.) 

6.2.1 Urheilun kuluttamisen määrä 

Mediavälitteisen urheilun kuluttamisen määrää tarkasteltiin yleisen television katselun, 

urheilun mediavälitteisen katselun sekä paikan päällä tapahtuneiden katselukertojen kautta. 

Yleistä television katselua sekä urheilun mediavälitteistä katselua tutkittiin viikkotasolla. 

Urheilun paikan päällä tapahtuneita katselukertoja tarkasteltiin vuosittaisten käyntien kautta. 

Television katselun määrää kartoittaneen kysymyksen vastausvaihtoehdot jakautuivat 

seitsemään vaihtoehtoon alle tunnista yli 25 tuntiin viikossa. Urheilun katselua televisiosta 

kartoitettiin yhdeksän vastausvaihtoehdon avulla, jotka jakautuivat alle tunnista yli 20 tuntiin 

viikossa. Kaikissa kolmessa kysymyksessä viimeisenä vaihtoehtona oli ”En osaa sanoa”, 

mutta syvällisemmässä tarkastelussa kyseinen vaihtoehto rajataan pois. (Liite 1.) 
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Lähes puolet (48,8 %) katsoi televisiota 6–15 tuntia viikossa. Noin 14 prosenttia katsoi 

televisiota alle viisi tuntia viikossa. Vajaa viidennes (18,2 %) vastasi katsovansa televisiota yli 

21 tuntia viikossa eli kolme tuntia tai enemmän päivässä. (Taulukko 6.) 

Enemmistö (55,2 %) katsoi urheilua televisiosta tai vastaavista laitteista 1–6 tuntia viikossa. 

Vähän yli kymmenes (11,3 %) seurasi urheilua televisiosta ainakin 13 tuntia viikossa. Vain 

kolme prosenttia katsoi urheilua television välityksellä yli 20 tuntia viikossa. Vastaavasti 

toisessa ääripäässä alle tunnin viikossa urheilua televisiosta katselevia oli lähes joka 

kymmenes (8,2 %). Neljäsosa (24,8 %) kertoi katselevansa urheilua 7–12 tuntia viikossa, 

mikä tarkoittaa keskimäärin 1–1,5 tuntia urheilun televisiosta katselua päivässä. Vastausten 

keskiarvo oli 3.4, mikä osui 4–6 katselutunnin vaihtoehtoon. Tämä olikin yksittäisistä 

vastausvaihtoehdoista yleisin (28 % vastaajista). (Taulukko 6.) 

Vajaa kolmannes (29,2 %) kertoi käyvänsä katsomassa urheilua paikan päällä yli 20 kertaa 

vuodessa. Kyseinen vastausvaihtoehto oli selkeästi suosituin. Vastausten keskiarvoksi saatiin 

6–10 kertaa vuodessa (5.0). Lähes kolmannes (31,9 %) vastaajista kävi paikan päällä 6–20 

kertaa vuodessa ja noin 30 prosenttia kertoi seuraavansa urheilua paikan päällä 1–5 kertaa 

vuodessa. Vain noin kaksi prosenttia ei käynyt koskaan katsomassa urheilua paikan päällä. 

(Taulukko 6.) 
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TAULUKKO 6. Vastaajien television katselu ja urheilun televisiosta katselu viikon aikana 

sekä urheilun katselukerrat paikan päällä vuodessa (n=1509) 

Television katselu (tuntia per viikko), ka. = 4.1* n % 

Alle 1 h/vk 12 0,8 

1–5 h/vk 196 13,0 

6–10 h/vk 397 26,3 

11–15 h/vk 339 22,5 

16–20 h/vk 281 18,6 

21–25 h/vk 147 9,7 

Yli 25 h/vk 129 8,5 

En osaa sanoa 8 0,5 

   

Urheilun televisiosta katselu (tuntia per viikko), ka. = 3.4* n % 

Alle 1 h/vk 123 8,2 

1–3 h/vk 411 27,2 

4–6 h/vk 423 28,0 

7–9 h/vk 216 14,3 

10–12 h/vk 158 10,5 

13–15 h/vk 69 4,6 

16–18 h/vk 47 3,1 

18–20 h/vk 16 1,1 

Yli 20 h/vk 38 2,5 

En osaa sanoa 8 0,5 

   

Urheilun katselukerrat paikan päällä vuodessa, ka. = 5.0* n % 

En koskaan 25 1,7 

Harvemmin kuin kerran vuodessa 111 7,4 

1–2 kertaa vuodessa 191 12,7 

3–5 kertaa vuodessa 257 17,0 

6–10 kertaa vuodessa 235 15,6 

11–20 kertaa vuodessa 246 16,3 

Yli 20 kertaa vuodessa 440 29,2 

En osaa sanoa 4 0,3 

*Aineistossa vastausvaihtoehdot on kuvattu numeroina (esim. television katselu: Alle 1 h/vk 

= 1, 1–5 h/vk =2 … En osaa sanoa = 8). Keskiarvot ovat vastausvaihtoehtojen numeroiden 

perusteella laskettuja. 

Sukupuolella sekä iällä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys television katseluun. Vastaajien 

television katselun tuntimäärää viikossa tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla, 

jossa selittävinä tekijöinä olivat sukupuoli ja ikä. Ikä osoittautui tärkeimmäksi selittäväksi 

tekijäksi television katselun taustalla: mitä vanhempi vastaaja oli, sitä enemmän hän katsoi 

televisiota viikon aikana. Lisäksi miehet katsoivat enemmän televisiota kuin naiset. Mallin 
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selitysaste on kuitenkin pieni, se selitti vain neljä prosenttia television katselun vaihtelusta. 

Malli sopi kuitenkin hyvin aineistoon – F (2,61) = 28.97, p<0.001. (Taulukko 7.)  

Urheilun televisiosta katselun vaihtelua tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla, 

jossa selittäviä tekijöitä olivat sukupuoli ja ikä. Sukupuoli oli tärkein selittävä tekijä: miehet 

katselivat lähtökohtaisesti enemmän urheilua kuin naiset. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä 

todennäköisemmin hän katsoi enemmän urheilua televisiosta. Molemmilla selittävillä 

tekijöillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys urheilun katselun määrään. Malli selitti 11 

prosenttia urheilun katselun määrän vaihtelusta ja se sopi hyvin aineistoon – F (2,260) =93.87, 

p<0.001. (Taulukko 7.) 

TAULUKKO 7. Television katselun sekä urheilun televisiosta katselun määrä sukupuolen ja 

iän mukaan (n=1496–1498) 

Television katselu (tuntia viikossa) β p-arvo 

Ikä 0.15 <.001 

Sukupuoli -0.08 .002 

R2 = 0.037, Adjusted R2 = 0.036 – F (2,61) = 28.97, p<0.001   

Urheilun televisiosta katselu (tuntia viikossa) β p-arvo 

Sukupuoli  -0.23 <.001 

Ikä 0.19 <.001 

R2 =0.112, Adjusted R2=0.110 – F (2,260) =93.87, p<0.001   

 

Miehet seurasivat urheilua paikan päällä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin naiset (t= 

−4,767, p<0.001). Suurin eroavaisuus oli yli 20 kertaa vuodessa käyneillä. Miespuolisista 

vastaajista kolmannes (33 %) oli käynyt katsomassa urheilutapahtumaa paikan päällä yli 20 

kertaa vuodessa. Naisvastaajista yli 20 kertaa paikan päällä oli käynyt hieman yli viidennes 

(21,6 %). Kaksi kertaa tai vähemmän paikan päällä käyneitä oli naisista neljännes (26 %) ja 

vastaavasti miehistä vain viidennes (19,7 %). (Kuvio 4.)  
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Myös urheilun katselu televisiosta korreloi tilastollisesti merkitsevästi paikan päällä 

käymiseen (β=0.193, p<0.001). Mitä enemmän katsoi urheilua televisiosta viikon aikana, sitä 

enemmän kävi paikan päällä seuraamassa urheilutapahtumia vuoden aikana. 

 

KUVIO 4. Urheilutapahtumien seuraaminen paikan päällä sukupuolen mukaan (n=1501, 

miehet=1000, naiset=501) 

6.2.2 Urheilun kuluttamisen motiivit 

Urheilun kuluttamisen motiiveista kysyttiin kolmen kysymyksen avulla. Ensimmäisessä 

kysymyksessä vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisten motiiveihin liittyvien väittämien 

tärkeyttä urheilua katsellessa. Vastausvaihtoehdot jakautuivat ei lainkaan tärkeää (1) – erittäin 

tärkeää (5) -asteikolle, jossa lukema yksi tarkoitti ”ei lainkaan” ja viisi ”erittäin tärkeää”. 

(Liite 1.) 

Lopuissa motiiveja koskeneissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot jakautuivat ei lainkaan (1) 

– erittäin paljon (5) väliselle Likert-asteikolle. Toinen kysymys käsitteli mediavälitteisen 

urheilun katsomisen etuja verrattuna paikan päällä seuraamiseen. Vastaajaa pyydettiin 
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määrittelemään erilaisten asioiden vaikutusta päätökseen katsoa urheilutapahtumaa tai -ottelua 

median välityksellä. Kolmannessa kysymyksessä haluttiin saada vastaus päinvastaiseen eli 

toisin sanoen, minkä takia paikan päällä urheilun seuraaminen on parempi vaihtoehto kuin 

urheilun seuraaminen median välityksellä. (Liite 1.) 

Tämän lisäksi niiltä, jotka vastasivat kysymykseen urheilun seuraamisesta Ruutu+ -palvelun 

kautta vaihtoehdon ”En, enkä seuraa urheilua ollenkaan”, kysyttiin syitä urheilun 

seuraamattomuudelle. Mahdollisia urheilun seuraamattomuuteen vaikuttavia valmiiksi luotuja 

väitteitä oli yhteensä 10 kappaletta, minkä lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus esittää oma 

väite kohdassa ”Jokin muu, mikä?”. Vastausvaihtoehdot jakautuivat ei lainkaan (1) – erittäin 

paljon (5) väliselle Likert-asteikolle. (Liite 1.) 

Taulukossa 8 esitetään mediavälitteisen urheilun katsomisen motiiveja mittaavien muuttujien 

keskiarvoja ja keskihajontoja. Muuttujien mediaanit olivat kolmen ja neljän välillä pois lukien 

lajin kiinnostavuuteen ja vedonlyöntiin liittyvät muuttujat, joiden mediaanit olivat viisi ja 

kaksi. Muuttujien keskiarvot erosivat toistaan vähän (lähellä arvoa neljä), mutta urheilun 

katsomisen sosiaaliseen puoleen ja vedonlyöntiin liittyneet motiivit saivat muita selvästi 

alhaisempia keskiarvoja. Edellä mainittujen muuttujien (sosiaalisuus ja vedonlyönti) 

vastausten keskihajonta oli myöskin selkeästi suurempi kuin muilla muuttujilla. 

Lajikiinnostus koettiin tärkeimmäksi motiiviksi urheilun mediavälitteisessä katselussa (ka. 

4,55). (Taulukko 8.) 
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TAULUKKO 8. Mediavälitteisen urheilun katsomisen motiivit (n=1509) 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

Seuraaminen kavereiden ja/tai perheen kanssa 3,05 1,27 

Pystyn osallistumaan urheiluun liittyviin keskusteluihin 2,74 1,21 

Rentoutuminen ja arjesta pakeneminen 3,79 0,96 

Kiinnostus lajia kohtaan 4,55 0,68 

Haluan nähdä tietyn urheilijan/joukkueen edesottamuksia 4,24 0,93 

Haluan nähdä hienoja urheilusuorituksia 4,04 0,89 

Tapahtuman jännittävyys 4,09 0,80 

Tapahtuman viihdyttävyys 4,00 0,84 

Tapahtuman/ottelun ennakkoasetelman mielenkiintoisuus 3,65 0,93 

Olen lyönyt vetoa tapahtuman/kilpailun tuloksesta 2,05 1,26 

Saan mielihyvää urheilun seuraamisesta 3,97 0,98 

 

Jopa yli yhdeksän kymmenestä (93,8 %) oli sitä mieltä, että kiinnostus lajia kohtaan on 

ainakin melko tärkeää, kun urheilua katsellaan mediavälitteisesti. Lähes kaksi kolmasosaa 

(63,4 %) vastaajista piti kiinnostusta lajia kohtaan erittäin tärkeänä. (Kuvio 4.) Kyseisen 

muuttujan kohdalla huipukkuus (4,7) olikin yli reilusti normaalijakautuneen muuttujan arvon 

(itseisarvon tulisi olla alle 2), mikä johtui vastausten painottumisesta korkeimpiin (4=melko 

tärkeää, 5=erittäin tärkeää) vaihtoehtoihin.  

Noin 81 prosenttia piti tapahtuman jännittävyyttä melko tärkeänä motiivina urheilun 

katselulle median välityksellä. Lähes puolet (49,1 %) piti halua nähdä tietyn urheilijan tai 

joukkueen edesottamuksia erittäin tärkeänä motiivina. Urheilun mediavälitteisestä katselusta 

haettiin jännittävyyden ja urheilijan tai joukkueen seuraamisen ohella viihdettä, mielihyvää ja 

hienoja urheilusuorituksia. Vähemmän tärkeitä olivat sosiaaliset (perhe tai kaverit ja urheiluun 

liittyvät keskustelut) ja taloudelliset (vedonlyönti) motiivit. (Kuvio 5.) 

Kolmannes (33,6 %) oli sitä mieltä, että perheen ja kavereiden kanssa urheilun katselu median 

välityksellä ei ole juurikaan tai lainkaan tärkeää. Lähes viidennes (18,9 %) ei pitänyt lainkaan 

tärkeänä mahdollisuutta osallistua urheiluun liittyviin keskusteluihin. Vähiten tärkeimpänä 

motiivina urheilun mediavälitteisen katselun taustalla pidettiin vedonlyöntiä. Vain vajaa kuusi 

prosenttia piti vedonlyöntiä erittäin tärkeänä taustatekijänä urheilun mediavälitteisen katselun 
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taustalla, kun vastaavasti lähes puolet (49,4) oli sitä mieltä, että vedonlyönti ei ole lainkaan 

tärkeä motiivi. (Kuvio 5.) 

 

KUVIO 5. Vastausten prosenttiosuudet mediavälitteisen urheilun katsomisen motiiveista 

(n=1509) 

Sukupuolten välillä oli joitakin eroja mediavälitteisen urheilun katsomisen motiiveissa. 

Miesten keskiarvot muuttujille ”Olen lyönyt vetoa tapahtuman/kilpailun lopputuloksesta” 

(t=−7,559; p<.001) ja ”Saan mielihyvää urheilun seuraamisesta” (t=−5,540; p<.001) olivat 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampia kuin naisten keskiarvot. Puolestaan muuttujalle 

”Seuraaminen kavereiden ja/tai perheen kanssa” naiset saivat tilastollisesti merkitsevästi 

korkeamman keskiarvon kuin miehet (t=7,994; p<.001). Erot olivat efektikooltaan 0.02–0.04 

välillä, joten sukupuolen vaikutuksen suuruus keskiarvoihin oli pieni. (Taulukko 9.) 
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Myös muuttujilla ”Kiinnostus lajia kohtaan” (t=−2,446; p=.015) ja ”Tapahtuman/ottelun 

ennakkoasetelman mielenkiintoisuus” (t=−2,994; p=.003) oli tilastollisesti merkitsevä ero 

sukupuolten välillä. Miehillä oli molemmissa muuttujissa korkeampi keskiarvo kuin naisilla. 

Efektikoot jäivät kuitenkin alle arvon 0.01, joten sukupuolten välisen eron vaikutuksen 

suuruus jäi heikoksi. (Taulukko 9.) 

TAULUKKO 9. Mediavälitteisen urheilun katselun motiivit sukupuolen mukaan (n=1504–

1505) 

Muuttuja Miehet, ka. Naiset, ka. p-arvo 

Seuraaminen kavereiden ja/tai perheen kanssa 2,87 3,42 <0.001 

Pystyn osallistumaan urheiluun liittyviin keskusteluihin 2,71 2,81 .125 

Rentoutuminen ja arjesta pakeneminen 3,82 3,73 .084 

Kiinnostus lajia kohtaan 4,58 4,49 .015 

Haluan nähdä tietyn urheilijan/joukkueen edesottamuksia 4,26 4,21 .394 

Haluan nähdä hienoja urheilusuorituksia 4,06 4,01 .305 

Tapahtuman jännittävyys 4,09 4,09 .916 

Tapahtuman viihdyttävyys 4,01 3,98 .433 

Tapahtuman/ottelun ennakkoasetelman mielenkiintoisuus 3,70 3,55 .003 

Olen lyönyt vetoa tapahtuman/kilpailun lopputuloksesta 2,22 1,71 <0.001 

Saan mielihyvää urheilun seuraamisesta 4,07 3,78 <0.001 

 

Taulukko 10 kuvaa sitä, mitkä syyt vaikuttavat eniten päätökseen katsoa urheilua median 

välityksellä paikan päälle menemisen sijaan. Mitä isomman luvun vastasi, sitä isompi 

merkitys syyllä oli valinnan taustalla. Vastaajat pitivät helppoa saatavuutta isoimpana 

vaikuttajana päätökseen katsoa urheilua median välityksellä. Mahdollisuus katsoa montaa 

lähetystä samanaikaisesti oli vähiten päätökseen vaikuttava tekijä. Muuttujien vastausten 

keskiarvot erosivat toisistaan paria poikkeusta lukuun ottamatta vain vähän (lähellä arvoa 

kolme). Pääosin vastausten mediaani oli kolme, lukuun ottamatta helppoa saatavuutta ja 

riippumattomuutta paikasta, jotka saivat mediaaneiksi arvon neljä. Vastausten keskihajonnat 

olivat lähellä toisiaan (1,13–1,26) pois lukien helpon saatavuuden muuttuja, jonka 

keskihajonta oli selvästi pienin (0,92). (Taulukko 10.) Vastaajilla oli myös mahdollisuus 
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ehdottaa omaa muuttujaa. Suurin osa ehdotuksista koski sitä, ettei paikan päälle ole 

mahdollista mennä pitkän välimatkan tai elämäntilanteen takia.  

TAULUKKO 10. Vastaajien motiivit katsoa urheilua median välityksellä paikan päälle 

menemisen sijaan (n=1509) 

Muuttujat Keskiarvo Keskihajonta 

Saan yksityiskohtaisemman kuvan tapahtuman kulusta 3,14 1,15 

Monipuolinen urheilusisältö/lajivalikoiman laajuus 3,34 1,13 

Mahdollisuus monen eri lähetyksen samanaikaiseen katseluun 2,66 1,25 

Helppo saatavuus 4,02 0,92 

Katselu on edullisempaa median välityksellä 3,08 1,32 

Haluan katsoa tapahtuman omassa rauhassa 3,03 1,26 

Säästän aikaa 2,91 1,26 

Voin katsoa urheilua missä haluan 3,63 1,16 

Mahdollisuus tehdä muita asioita katselun lomassa 2,98 1,24 

 

Kolmannes (32,7 %) vastaajista oli sitä mieltä, että helppo saatavuus vaikuttaa erittäin paljon 

päätökseen katsoa urheilua median välityksellä. Neljännes (25,2 %) piti riippumattomuutta 

paikasta erittäin paljon päätökseen vaikuttavana tekijänä. Tämän lisäksi vähän yli puolet (50,9 

%) koki monipuolisen urheilusisällön ja lajivalikoiman laajuuden vaikuttavan melko paljon 

tai erittäin paljon päätökseen katsoa urheilua median välityksellä paikan päälle menemisen 

sijaan. (Kuvio 6.) 

Vastaavasti 24 prosenttia koki, ettei mahdollisuus monen eri urheilulähetyksen 

samanaikaiseen katseluun vaikuttanut lainkaan päätökseen. Vajaa 40 prosenttia oli sitä mieltä, 

että ajan säästäminen vaikutti melko vähän tai ei lainkaan median välityksellä urheilun 

katselun valitsemiseen. (Kuvio 6.) 
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KUVIO 6. Vastausten prosenttiosuudet mediavälitteisen urheilun katsomisen eduista 

(n=1509) 

Sukupuolten välillä oli joitakin eroavaisuuksia mediavälitteisen urheilun katsomispäätökseen 

vaikuttavissa motiiveissa. Sekä miesten että naisten katsomispäätökseen eniten vaikuttavaksi 

motiiviksi valikoitui helppo saatavuus. Tilastollisesti merkittävin ero sukupuolten välillä oli 

muuttujassa ”Mahdollisuus tehdä muita asioita katselun lomassa”. Naisten keskiarvo oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin miesten keskiarvo (t=9,288; p<.001). Efektikoko 

oli lähellä arvoa 0.06 (0.54), joten sukupuolten välisen eron vaikutusasteen suuruus oli 

kohtuullinen. (Taulukko 11.) 

Myös muuttujilla ”Monipuolinen urheilusisältö/lajivalikoiman laajuus” (t=−2,890; p=.004) 

sekä ”Haluan katsoa tapahtuman omassa rauhassa” (t=−2,894; p=.004) oli tilastollisesti 

merkitsevä ero sukupuolten välillä. Molemmissa muuttujissa miesten vastausten keskiarvo oli 

naisten keskiarvoja korkeampi. Efektikoot olivat lähellä arvoa 0.06, joten sukupuolten välisen 

eron suuruus voidaan kuvata kohtuulliseksi. (Taulukko 11.) 
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TAULUKKO 11. Mediavälitteisen urheilun katsomisen edut sukupuolen mukaan (n=1505; 

n(miehet)=1001, n(naiset)=504) 

Muuttuja Miehet, ka. Naiset, ka. p-arvo 

Saan yksityiskohtaisemman kuvan tapahtuman kulusta 3,16 3,08 .201 

Monipuolinen urheilusisältö/lajivalikoiman laajuus 3,40 3,23 .004 

Mahdollisuus monen eri lähetyksen samanaikaiseen katseluun  2,68 2,59 .184 

Helppo saatavuus 4,00 4,06 .279 

Katselu on edullisempaa median välityksellä 3,04 3,16 .080 

Haluan katsoa tapahtuman omassa rauhassa 3,10 2,90 .004 

Säästän aikaa 2,92 2,91 .880 

Voin katsoa urheilua missä haluan 3,62 3,64 .759 

Mahdollisuus tehdä muita asioita katselun lomassa 2,78 3,39 <.001 

 

Taulukko 12 kuvaa vastaajien mielipiteitä siitä, mitkä asiat puoltavat urheilun katselua paikan 

päällä verrattuna mediavälitteiseen katseluun. Mitä isompi luku, sitä enemmän muuttuja 

puoltaa päätöstä seurata urheilua paikan päällä. Parempi tunnelma oli eniten paikan päällä 

urheilun katsomista puoltava muuttuja ja sillä oli pienin hajonta vastauksien välillä. 

Mahdollisuus saada uusi sosiaalisia kontakteja oli vastaavasti vähiten tärkeä motiivi urheilun 

seuraamiselle paikan päällä. Muuttujien mediaani vaihteli kolmen ja neljän välillä. Suurin 

hajonta oli kannattajuuden paremmalla ilmentämisellä. (Taulukko 12.) 

TAULUKKO 12. Vastaajien motiivit mennä katsomaan urheilua paikan päälle median 

välityksellä seuraamisen sijaan (n=1509) 

Muuttujat Keskiarvo Keskihajonta 

Vahvempi yhteisöllisyyden tunne 3,92 1,06 

Autenttisempi ja kokonaisvaltaisempi kokemus 3,88 1,02 

Tunnelma on parempi 4,27 0,92 

Mahdollisuus saada uusia sosiaalisia kontakteja 2,74 1,19 

Paikallisen urheilun/seuran taloudellinen tukeminen 3,82 1,12 

Pystyn ilmentämään kannattajuuttani paremmin 2,97 1,30 
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Puolet (49,8 %) oli sitä mieltä, että parempi tunnelma puoltaa erittäin paljon urheilun paikan 

päällä katselua verrattuna mediavälitteiseen katseluun. Myös reilusti yli kahden kolmasosan 

(71,9 %) mielestä vahvempi yhteisöllisyyden tunne vaikuttaa ainakin melko paljon 

päätökseen katsoa urheilua paikan päällä. Noin kolmannes (32,6 %) piti paikallisen seuran tai 

urheilun tukemista ja lähes yhtä moni (30,6 %) autenttisempaa ja kokonaisvaltaisempaa 

kokemusta tapahtumasta erittäin paljon päätökseen vaikuttavana tekijänä. (Kuvio 7.)  

Sen sijaan vajaan viidenneksen (17,1 %) mielestä mahdollisuus saada uusia sosiaalisia 

kontakteja ei vaikuttanut päätökseen lainkaan. Vähän yli kolmanneksen (37,2 %) mielestä 

kannattajuuden parempi ilmentäminen ei puoltanut lainkaan tai puolsi melko vähän paikan 

päälle menemistä. (Kuvio 7.) 

  

KUVIO 7. Vastausten prosenttiosuudet urheilun paikan päällä katsomisen eduista (n=1505) 

Sukupuolten välillä oli hyvin vähän eroja, kun arvioitiin paikan päällä urheilun katsomisen 

etuja verrattuna mediavälitteiseen urheilun katsomiseen. Korkeimmat keskiarvot löytyivät 

molemmilla sukupuolilla muuttujasta ”Tunnelma on parempi”. Ainoa tilastollisesti merkitsevä 

ero miesten ja naisten väliltä löytyi muuttujasta ”Vahvempi yhteisöllisyyden tunne”. Naisten 
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vastausten keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin miehillä (t=2,367; 

p=.018). (Taulukko 13.) 

TAULUKKO 13. Urheilun paikan päällä katsomisen edut sukupuolen mukaan (n=1505, 

miehet=1001, naiset=504) 

Muuttuja Miehet, ka. Naiset, ka. p-arvo 

Vahvempi yhteisöllisyyden tunne 3,88 4,01 .018 

Autenttisempi ja kokonaisvaltaisempi kokemus 3,89 3,84 .325 

Tunnelma on parempi 4,27 4,26 .739 

Mahdollisuus saada uusia sosiaalisia kontakteja 2,77 2,68 .142 

Paikallisen urheilun/seuran tukeminen 3,82 3,79 .562 

Pystyn ilmentämään kannattajuuttani paremmin 3,01 2,91 .174 

 

Viimeisessä urheilun kuluttamisen motiiveja kartoittaneessa kysymyksessä paneuduttiin 

syihin, joiden takia urheilua ei haluta seurata. Kysymykseen vastasi yhteensä 91 henkilöä, 

joista 72 (79 %) oli naisia ja loput 19 miehiä (21 %). Kaikki olivat vastanneet kysymykseen 

Oletko edellisen 12 kuukauden aikana katsonut urheilua Ruutu+ -palvelun kautta? 

vastausvaihtoehdon ”En, enkä ole katsonut urheilua myöskään muilta TV-kanavilta, muista 

suoratoistopalveluista tai paikan päällä”.  

Muuttuja ”Löydän parempia vapaa-ajanviettotapoja” osoittautui yleisimmäksi syyksi urheilun 

seuraamattomuudelle. Vähiten seuraamattomuuteen vaikutti sidosteisuus tiettyyn ajankohtaan. 

Vastausten keskiarvot vaihtelivat ääripäissä reilusti, mutta pääosin keskiarvot olivat lähellä 

arvoa kolme. Vastausten keskihajonnat olivat lähellä tosiaan lukuun ottamatta ”Löydän 

parempia vapaa-ajanviettotapoja” -vaihtoehdon keskihajonnan arvoa 1,01, joka oli selvästi 

pienin. Yleisimpiä motiiveja urheilun seuraamattomuudelle parempien vapaa-

ajanviettotapojen löytämisen lisäksi olivat urheilun katsomisen tylsyys, kiinnostuksen 

vähäisyys sekä se, ettei urheilun katsominen ollut nautinnollista. (Taulukko 14.)  

Sukupuolten välillä ainoa tilastollisesti merkitsevän eron sisältänyt muuttuja oli ”Löydän 

parempia vapaa-ajanviettotapoja” (t=3,799; p<.001). Naisten keskiarvo (4,50) oli muuttujan 
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kohdalla tilastollisesti merkitsevästi miesten keskiarvoa (3,58) korkeampi. Kuitenkin 

vastausten vähäisen lukumäärän takia tulokseen täytyy suhtautua varauksella.  

TAULUKKO 14. Vastaajien motiivit urheilun seuraamattomuudelle (n=91) 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

En löydä itselleni mieleistä lajia 2,98 1,45 

En ole kiinnostunut urheilusta 3,47 1,37 

Löydän parempia vapaa-ajanviettotapoja 4,31 1,01 

Urheilun katsominen vie liikaa aikaa 3,03 1,47 

Urheilun katsominen ei tuota minulle minkäänlaista nautintoa 3,47 1,41 

Urheilun katsominen on tylsää 3,46 1,31 

Minulla ei ole tarpeeksi tietämystä urheilusta 2,91 1,31 

Urheilu on nykyään liian kaupallista ja viihteellistä 2,73 1,13 

Urheilun katsominen on liian kallista 2,82 1,28 

Urheilun katsominen on liikaa sidoksissa tiettyyn ajankohtaan 1,28 1,37 

 

6.3 Ruutu+ -palvelun tilaajien urheilulähetyksen sisällölliset arvostukset  

Vastaajat arvioivat urheilulähetyksen sisällöllisten elementtien tärkeyttä ei lainkaan (1) –

erittäin tärkeää (5) välisellä Likert-asteikolla. Urheilulähetyksen sisällöt jaettiin visuaaliseen, 

auditiiviseen sekä laadulliseen lohkoon, joissa jokaisessa oli kolme tai neljä 

yksityiskohtaisempaa urheilulähetykseen liittyvää elementtiä. 

Tämän lisäksi tiedusteltiin tyytyväisyyttä Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksiin visuaalisten, 

auditiivisten ja laadullisten sisältöjen osalta. Tyytyväisyyttä arvioitiin erittäin tyytymätön (1) 

– erittäin tyytyväinen (5) välisellä Likert-asteikolla. Kysely sisälsi myös kysymyksiä koskien 

palvelun urheilutuotteita sekä avoimia kysymyksiä, joihin vastaamalla oli mahdollisuus antaa 

palautetta niin kyselyä kuin Ruutu+ -palvelua kohtaan. 



 

87 

 

6.3.1 Ruutu+ -palvelun tilaajien yleinen arvostus urheilulähetysten sisältöjä 

kohtaan 

Erilaisten kuvakulmien käyttö vastaajien mielestä oli tärkein visuaalinen sisältö 

urheilulähetyksessä. Hidastukset olivat toisiksi tärkein visuaalinen sisältö. Alhaisin keskiarvo 

oli tehosteilla kuva- ja videomateriaaleissa, mutta kyseisen muuttujan vastausten 

keskimääräinen hajonta oli suurin. Keskihajonnat olivat kuitenkin kaikilla muuttujilla lähellä 

arvoa yksi. Mediaanit jakautuivat arvoihin kolme ja neljä. Keskiarvo yhteensä oli 3,59 eli 

yleinen arvostus visuaalisten sisältöjen kohdalla oli lähellä melko tärkeää. (Taulukko 15.)  

Selostusta pidettiin vastaajien kesken tärkeimpänä muuttujana auditiivisissa sisällöissä. 

Kommentointi puolestaan oli vähiten tärkein kolmesta auditiivisesta muuttujasta. Selostus 

omasi pienimmän vastausten keskihajonnan. Muuttujien mediaanit olivat kaikki arvossa neljä. 

Kaikkien muuttujien keskiarvo oli yhteensä 3,82 eli auditiivisia sisältöjä pidettiin 

keskimääräisesti melko tärkeinä. (Taulukko 15.) 

Urheilijoiden haastattelut olivat vastaajien mielestä tärkein laadullinen sisältö 

urheilulähetyksessä. Vähiten tärkeänä pidettiin tapahtuman oheen tuotettuja materiaaleja. 

Mediaanit olivat sujuvuuden ja analyysien sekä haastatteluiden kohdalla arvossa neljä ja 

tapahtuman oheen tuotettujen materiaalien kohdalla arvossa kolme. Kaikkien muuttujien 

vastausten keskihajonta oli lähellä arvoa yksi. Urheilijoiden haastattelujen kohdalla 

vastauksien hajonta oli pienintä. Kaikkien muuttujien keskiarvoksi tuli yhteensä 3,39, joten 

laadullisia sisältöjä pidettiin jossain määrin tärkeinä. (Taulukko 15.) 

Auditiivisia sisältöjä pidettiin tärkeimpinä sisältöinä urheilulähetyksessä ja vastaavasti 

laadullisia vähiten tärkeinä. Selostusta pidettiin tärkeimpänä sisältönä urheilulähetyksessä (ka. 

4,18). Myös hidastuksia ja erilaisten kuvakulmien käyttöä pidettiin tärkeänä. Pienin keskiarvo 

(3,02) oli tapahtuman oheen tuotetuilla materiaaleilla. Tehosteet kuva- ja videomateriaaleissa 

oli toiseksi vähiten tärkeä sisältö urheilulähetyksessä. (Taulukko 15.) 
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TAULUKKO 15. Urheilulähetyksen visuaalisten, auditiivisten ja laadullisten sisältöjen 

arvostus (n=1505) 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

Visuaaliset sisällöt   

Hidastukset 3,97 0,90 

Erilaisten kuvakulmien käyttö 3,98 0,87 

Tehosteet kuva- ja videomateriaaleissa 3,04 1,08 

Tilastot 3,36 1,01 

Visuaaliset sisällöt yht. 3,59  

Auditiiviset sisällöt   

Selostus 4,18 0,85 

Kommentointi 3,59 0,98 

Tapahtumapaikan äänet 3,69 0,98 

Auditiiviset sisällöt yht. 3,82  

Laadulliset sisällöt   

Studion keskustelun sujuvuus ja asiantuntijoiden analyysit 3,54 1,07 

Urheilijoiden haastattelut 3,61 0,98 

Tapahtuman oheen tuotetut materiaalit 3,02 1,07 

Laadulliset sisällöt yht. 3,39  

 

Noin kolme neljäsosaa vastaajista piti sekä hidastuksia että erilaisia kuvakulmia erittäin 

tärkeänä tai melko tärkeänä visuaalisena sisältönä urheilulähetyksessä. Puolestaan vajaan 

kolmanneksen (30,1 %) mielestä tehosteet eivät ole lainkaan tai eivät juurikaan tärkeitä 

sisältöjä. Tilastoja piti erittäin tärkeänä joka kymmenes (12,6 %) ja vähintäänkin melko 

tärkeänä vajaa puolet (46,4 %) vastaajista. (Kuvio 8.) 
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KUVIO 8. Vastausten prosenttiosuudet visuaalisten sisältöjen tärkeydestä (n=1505) 

Yli neljä viidesosaa (82,8 %) vastaajista piti selostusta erittäin (40,4 %) tai melko tärkeänä 

(42,4%) osana urheilulähetystä. Vajaa neljännes (22,6 %) koki tapahtumapaikan äänet erittäin 

tärkeiksi, kun vain noin 16 prosenttia piti kommentointia erittäin tärkeänä sisältönä. 13 

prosenttia vastaajista ilmaisi, ettei kommentointi ole lainkaan tai juurikaan tärkeä sisältö 

urheilulähetyksessä. (Kuvio 9.) 

 

KUVIO 9. Vastausten prosenttiosuudet auditiivisten sisältöjen tärkeydestä (n=1505) 

Reilu puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ”Studion keskustelun sujuvuus ja asiantuntijoiden 

analyysit” sekä ”Urheilijoiden haastattelut” olivat vähintäänkin melko tärkeitä sisältöjä 
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urheilulähetyksessä. Kyseisestä joukosta vajaa viidennes (18–19 %) piti muuttujia erittäin 

tärkeinä. 30 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ”Tapahtuman oheen tuotetut materiaalit” ole 

juurikaan tai lainkaan tärkeitä sisältöjä urheilulähetyksessä. Vastaavasti vain kahdeksan 

prosenttia piti oheen tuotettuja materiaaleja erittäin tärkeinä. (Kuvio 10.) 

 

KUVIO 10. Vastaajien prosenttiosuudet laadullisten sisältöjen tärkeydestä (n=1505) 

Visuaalisten sisältöjen tärkeydestä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten 

välillä. Vastaavasti urheilulähetyksen auditiivisten sisältöjen tärkeydessä oli sukupuolten 

välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Miespuolisten vastaajien keskiarvo muuttujan 

”Tapahtumapaikan äänet” kohdalla oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin naisilla 

(t=−3,568, p<0.001). Miehet siis pitivät tapahtumapaikan ääniä urheilulähetyksessä 

tärkeämpänä sisältönä kuin naiset. Myös muuttujan ”Kommentointi” kohdalla oli vaihtelua 

sukupuolen mukaan. Naiset pitivät kommentointia tärkeämpänä kuin miehet. Naisten 

keskiarvo muuttujan kohdalla oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin miesten 

keskiarvo (t=2,368, p=.018). Molemmissa tapauksissa efektikoko oli lähellä arvoa 0.01, joten 

vaikutuksen suuruus oli pieni. (Taulukko 16.) 

Laadullisissa sisällöissä oli sukupuolten välillä tilastollisesti merkitsevä ero muuttujan 

”Urheilijoiden haastattelut” kohdalla. Naisten keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi 
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korkeampi kuin miesten vastaava (t=6,336, p<.001), joten naiset pitivät haastatteluita 

urheilulähetyksissä tärkeämpänä sisältönä kuin miehet. Efektikoko oli 0.026 eli vaikutuksen 

suuruus oli pieni. (Taulukko 16.) 

TAULUKKO 16. Urheilulähetyksen auditiivisten sisältöjen arvostus sukupuolen mukaan 

(n=1505, miehet=1001, naiset=504) 

Muuttuja Miehet ka. Naiset ka. p-arvo 

Visuaaliset sisällöt    

Hidastukset 3,99 3,93 .182 

Erilaisten kuvakulmien käyttö 3,96 4,03 .156 

Tehosteet kuva- ja videomateriaaleissa 3,05 3,02 .531 

Tilastot 3,37 3,35 .632 

Auditiiviset sisällöt    

Selostus 4,15 4,22 .097 

Kommentointi 3,54 3,67 .018 

Tapahtumapaikan äänet 3,75 3,56 <.001 

Laadulliset sisällöt    

Studion keskustelun sujuvuus ja asiantuntijoiden analyysit 3,50 3,61 .080 

Urheilijoiden haastattelut 3,49 3,83 <.001 

Tapahtuman oheen tuotetut materiaalit 3,03 3,00 .619 

 

6.3.2 Ruutu+ -palvelun suosituimmat urheilutuotteet sekä tilaajien tyytyväisyys 

urheilulähetyksiin 

Ruutu+ -palvelun suosituin urheilutuote vastaajien keskuudessa oli Superpesis. Lähes 

kolmannes (31,8 %) vastaajista piti Superpesistä yhtenä palvelun tilaamispäätökseen 

vaikuttaneista urheilutuotteista. Superpesiksen ohella neljän tärkeimmän tilaamispäätökseen 

vaikuttaneen urheilutuotteen joukkoon kuului Jalkapallon Veikkausliiga ja/tai Suomen Cup 

(27,6 %), Jääkiekon Mestis (23,2 %) sekä Lentopallon Mestaruusliiga (22,6 %). Vähiten 

palvelun tilaamispäätökseen vaikuttanut urheilutuote oli Snowcrossin SM-sarja (0,8 %). 
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Kahteen prosenttiin tai alle jäivät urheilutuotteista Snowcrossin SM-sarjan lisäksi Ultimate 

(1,1 %), E-urheilu (1,5 %) sekä Ratsastus (2,0 %). (Taulukko 17.)  

Uusia laji- tai urheilutuote-ehdotuksia esitettiin myös runsain mitoin. Suosituimpia ehdotuksia 

olivat kansainväliset jalkapallosarjat (mm. Valioliiga, Mestarien Liiga), Liiga, F1, Korisliiga 

ja USA:n yliopistokoripallo sekä lentopallon kansainväliset huippusarjat.   

TAULUKKO 17. Urheilutuotteet, jonka takia vastaaja oli tilannut Ruutu+ -palvelun (n=1378, 

yht. vastauksia 2803*). *Vastaaja sai vastata 1–3 tärkeintä urheilutuotetta.  

Urheilutuote Frekvenssi % 

NBA-koripallo 247 17,9 

Serie A -jalkapallo 218 15,8 

Lentopallon Mestaruusliiga 311 22,6 

Salibandyliiga 232 16,8 

Superpesis 438 31,8 

Jääkiekon Mestis 320 23,2 

Jääkiekon Naisten Liiga 92 6,7 

Jääkiekon Suomi-sarja 136 9,9 

Jääkiekon Nuorten SM-sarjat 175 12,7 

Taitoluistelu 54 3,9 

E-urheilu 21 1,5 

Jalkapallon Veikkausliiga ja/tai Suomen Cup 380 27,6 

Toto/Ravit 66 4,8 

Golf 60 4,4 

Ratsastus 27 2,0 

Ultimate 15 1,1 

Snowcrossin SM-sarja 11 0,8 

 

Ruutu+ -palvelun urheilulähetysten tyytyväisyyteen liittyvät kysymykset koskivat visuaalisia, 

auditiivisia sekä laadullisia sisältöjä. Vastaajilta kartoitettiin myös kiinnostusta 

urheilutapahtuman alkuperäiselle selostukselle. Käsittelen tyytyväisyyttä mitanneita 

kysymyksiä ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen paneudun neljän suosituimman lajin 

vastauksiin tarkemmin.  
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Urheilulähetysten visuaalisilla sisällöillä oli korkein keskiarvo (3,88), joten vastaajat olivat 

tyytyväisimpiä lähetysten visuaalisiin puoliin. Kaikkien sisältöjen keskiarvot olivat kuitenkin 

lähellä toisiaan ja keskimääräisesti vastaajat olivatkin jokseenkin tyytyväisiä urheilulähetysten 

sisältöihin (ka. yht. 3,79). (Taulukko 18.)  

TAULUKKO 18. Vastaajien tyytyväisyys Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksiin (n=1374) 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

Visuaaliset sisällöt  3,88 0,84 

Auditiiviset sisällöt 3,75 0,84 

Laadulliset sisällöt 3,74 0,84 

Sisällöt yht. 3,79  

 

Urheilulähetysten sisältöjä koskeneet vastaukset jakautuivat lähes samalla tavalla kaikkien 

sisältöjen suhteen. Lähes neljä viidesosaa (79,3 %) vastaajista oli jokseenkin tyytyväinen tai 

erittäin tyytyväinen Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksien visuaalisiin sisältöihin. Noin 14 

prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä Ruutu+ -palvelun auditiivisiin sekä laadullisiin 

sisältöihin. Vain vajaa kymmenes (9,5 %) vastaajista oli erittäin tai jokseenkin tyytymätön 

auditiivisiin sisältöihin. Jokainen sisältöluokka (visuaalinen, auditiivinen sekä laadullinen) 

sisälsi hieman yli prosentin osuuden (1,3–1,4 %), joka oli erittäin tyytymätön sisältöön 

Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksissä. (Kuvio 11.)  
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KUVIO 11. Vastaajien prosenttiosuudet koskien tyytyväisyyttä Ruutu+ -palvelun 

urheilulähetyksiin (n=1378) 

Urheilulähetysten sisältöjen tyytyväisyyttä tarkasteltiin lineaarisella regressiolla, jossa 

selittävinä tekijöinä olivat sukupuoli ja ikä. Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa vastausten vaihteluun, mutta ikä vaikutti tyytyväisyyden määrään. Mitä vanhempi 

vastaaja oli, sitä tyytymättömämpi hän sisältöihin oli (β=0.091, t=3,217, p=.001). Malli sopi 

hyvin aineistoon (F (2,2.914) = 5,266, p=.005), mutta efektikoko oli 0.008 eli vaikutuksen 

suuruus vaihteluun oli varsin pieni.  

Kysymyksen ”Pitäisikö Ruutu+ -palvelun kansainvälisten urheilutapahtumien lähetyksissä 

olla mahdollisuus valita alkuperäinen selostus suomenkielisen selostuksen sijaan?” vastaukset 

jakautuivat tasaisesti. 43 prosenttia vastaajista haluaisi saada mahdollisuuden valita 

alkuperäisen selostuskielen. Loput 57 prosenttia vastasivat ”Ei”. Sukupuolella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää vaihtelua vastauksissa. Puolestaan ikä vaikutti vastauksien 

vaihteluun tilastollisesti merkitsevästi. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä hän vastasi kysymykseen vaihtoehdon ”Ei” (t=10,967, β=0,286, p<.001). 

Malli sopi hyvin aineistoon (F (1,27.123) =120,267, p<0.001) ja efektikoko oli 0.082, joten 

vaikutuksen suuruus oli kohtuullinen. 
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Vastaajan tuli valita yksi urheilutuote, jota hänen tuli arvioida urheilulähetyksen 

tyytyväisyyttä koskevissa kysymyksissä. Neljä suosituinta urheilutuotetta (ks. taulukko 18) 

valittiin tarkastelun kohteeksi yli kymmenellä prosentilla vastaajista. 21,3 prosenttia (294 

vastaajaa) valitsi Superpesiksen, 14,5 prosenttia (200) Mestaruusliigan, 13,0 prosenttia (179) 

Veikkausliigan ja/tai Suomen Cupin ja 10,1 prosenttia (139) Mestiksen arvioinnin 

kohteekseen.  

Mestiksen lähetyksiin oltiin vastaajien kesken tyytyväisimpiä. Mestis-lähetysten sisältöjen 

tyytyväisyyden keskiarvo oli korkein neljän suosituimman urheilutuotteen joukossa. 

Mestiksen lähetys sai ainoana yli neljän (jokseenkin tyytyväinen) keskiarvon, kun kysyttiin 

lähetyksen visuaalisista sisällöistä. Lentopallon Mestaruusliigan lähetyksiin oltiin vähiten 

tyytyväisiä. (Taulukko 19.)  

TAULUKKO 19. Vastaajien tyytyväisyys Superpesiksen, Mestaruusliigan, 

Veikkausliigan/Suomen Cupin ja Mestiksen urheilulähetysten visuaalisiin, auditiivisiin ja 

laadullisiin sisältöihin (n=139–294) 

Urheilutuote Vis. ka. Aud. ka. Laad. ka. Yht. ka. 

Superpesis (n=294) 3,93 3,85 3,82 3,87 

Mestaruusliiga (n=200) 3,61 3,56 3,46 3,54 

Veikkausliiga/Suomen Cup (n=179) 3,85 3,73 3,78 3,79 

Mestis (n=139) 4,08 3,98 3,88 3,98 

 

Palautekysymys koskien Ruutu+ -palvelun urheilulähetyksiä kokosi yhteensä 330 avointa 

vastausta. Pääasiallinen palautteen kohde oli fanikameralähetykset lajista riippumatta. 

Ongelmat painottuivat lähetyksen toimimattomuuteen, huonoon kuvanlaatuun ja 

kuvakulmaan sekä lähetyksen äänien toimivuuteen. Monissa palautteissa huokui 

tyytymättömyys siihen, ettei otteluita tai tapahtumia pystytty näyttämään joko ajoittain tai 

kokonaan teknisten ongelmien vuoksi. Kuvakulmien ja kuvanlaadun suhteen toivottiin 

parempaa toteutusta tulevaisuudessa. Kuvakulmat olivat esimerkiksi heikosti valikoituja, 

minkä takia katsoja ei näe tilanteita ja pelaajia kunnolla tai vastaavasti ottelun kokonaiskuva 
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jää vaisuksi. Fanikameralähetysten äänet saivat kritiikkiä vaihtelevista syistä. 

Tapahtumapaikan ääniä ei välillä ollut ollenkaan tai ne häiritsivät lähetyksen seuraamista. 

Myös selostusta toivottiin enemmän fanikameralähetyksiin. 

”Alkukaudesta Lentopallon Mestaruusliigan fanikamerat eivät toimineet 

lainkaan. Kun kameroita oli saatu pikkuhiljaa toimimaan, kuvan laatu on ollut 

huonoa/lähetys katkeillut. Lisäksi osassa pelipaikkakuntia kamerat oli huonosti 

sijoitettu tai zoomattu ottaen huomioon kentän koon. Osan kameroista kuva ei 

pysynyt paikallaan vaan "liukui" ylös ja alas.” 

”Lähetysten taso ei tarpeeksi korkealla tasolla (vrt. entinen urheilukanava).    

Fanikamerasysteemi aika susisysteemi, ihan kuin mokkulasta loppuisi vauhti. 

Kuvausetäisyys liian suuri, on tilanteita, ettei erota edes mitä tapahtui. Sitten ... ei 

lentopalloa nyt vaan voi kuvata toisesta pelipäädystä kuvattuna, lentopallossa on 

myös kaksi erillistä kenttäpuoliskoa.” 

”Halliäänet ja selostuksen äänentasot vaihtelevat joillain paikkakunnilla. 

Joillakin paikkakunnilla halliääniä ei juurikaan kuulu, ja ainoastaan selostus 

kuuluu kunnolla. Hallin tunnelma ei silloin välity kotikatsomoihin parhaalla 

mahdollisella tavalla.” 

Tyytyväisiä oltiin siihen, että urheilua pystyttiin fanikameroiden avulla katsomaan enemmän 

ja monipuolisemmin. Kuitenkin fanikameralla tuotettujen lähetysten vajavainen sisältö 

harmitti. 

”Ruutu+ ei näyttänyt kauden aikana kaikkia otteluita, joka ei tietenkään ole 

mahdollistakaan. Fanikameran avulla sai katsoa paljon, mutta selostus, 

hidastukset ja kamerapaikan vaihto olivat tietenkin poissa.” 
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”Tyytyväinen olen siihen, että otteluita ylipäätään näytetään ja vielä suhteellisen 

paljon. Tyytymätön olen kuvanlaatuun, joka on lähes poikkeuksetta surkea ja 

rakeinen.” 

”Superpesis tuotteena on sellainen, että valtaosa lähetyksistä on 

fanikameralähetyksiä. Se on täysin ymmärrettävä järjestely, enkä pidä 

kohtuullisena olla siihen tyytymätön. (Toinen seuraamani sarja eli Mestis on 

huomattavasti korkeampitasoinen palvelu, mistä kiitos Neloselle.)” 

Mestiksen urheilulähetykset saivat pääosin kiitosta laadukkaasta kokonaisuudesta. Otteluiden 

kuvaaminen oli pääosin onnistunutta ja selostus oli mukana lähes jokaisessa ottelusta. 

Mestiksen urheilulähetysten sisältöjen tyytyväisyyttä kuvanneet keskiarvot olivatkin kaikissa 

osa-alueissa reilusti korkeampia verrattuna kaikkien vastausten keskiarvoihin. (Ks. taulukko 

18; 19.) 

Lentopallon Mestaruusliigan urheilulähetyksiin oltiin keskimääräistä tyytymättömämpiä (ks. 

taulukko 18; 19). Ongelmat painottuivat fanikameralähetyksiin, jossa edellä mainitut asiat 

tuottivat pettymyksiä.  

”Usein fanikameralähetykset joko eivät ole toimineet tai kuvakulma on ollut 

lentopallon seuraamiseen huono.” 

Veikkausliigan sekä Suomen Cupin ja Superpesiksen lähetyksiin oltiin pääasiallisesti 

tyytyväisiä, mutta kehityskohtia löytyi edellä mainituissa ongelmakohdissa.  

”On loistavaa, että Ruutu+ näyttää kattavasti Veikkausliigan ottelut. Pienet 

puutteet tai vajeet eivät haittaa kokonaiskuvassa lainkaan. Ruudun ote on 

ammattimainen, vaikka kyse on melko pienen budjetin sarjasta maailman 

mitassa.” 
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”Pesis-lähetykset (ovat) parhaita hyvien kommentaattoreiden ansiosta. Tekniseltä 

tasoltaan Ruutu+ -palvelu huono. Yhteydet pätkivät jatkuvasti.” 

Ruutu+ -palvelun tilaajat olivat siis lähtökohtaisesti tyytyväisiä tarjottuun urheilusisältöön, 

mutta ongelmakohtia löytyi reilusti, varsinkin fanikameralähetysten kohdalla. Positiivisena 

asiana pidettiin monipuolista ja laajaa urheilusisältöä, joka mahdollistui fanikameroiden 

ansiosta. Kuitenkin fanikameroilla tuotettu sisältö omasi selviä puutteita urheilulähetyksen 

perustavanlaatuisissa elementeissä, kuten kuvanlaadussa, kuvakulmissa sekä äänielementeissä 

(selostuksen puute tai tapahtumapaikan äänien sovitus lähetykseen). Vastaajat toivoivatkin 

jatkossa enemmän monikameralähetyksiä, minkä avulla lähetyksen kokonaisuudesta tulisi 

eheämpi ja nautittavampi seurattava. 
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Urheilu on pääasiallisesti koettu maskuliiniseksi ilmiöksi, ja urheilun seuraajat ovat 

koostuneet enimmäkseen miehistä. Kuitenkin naisten urheilun seuraaminen on kasvanut 

jatkuvasti historian saatossa. (Heinilä 2000.) Tutkimukseen vastanneista 64 prosenttia oli 

miehiä ja 36 prosenttia naisia, mikä heijastaa hyvin edellistä kuvailua. Miehiä on reilusti 

enemmän, mutta naisten kasvava kiinnostunut urheilusta on tasoittanut sukupuolijakaumaa. 

Kuitenkin kyselyn urheilua seuraamattomat vastaajat olivat painottuneet reilusti naisiin, kun 

lähes sadasta vastaajasta 80 prosenttia oli naisia.  

Heimosen (2018) tutkielmassa yleisöprofiili ja ammattiaseman jakauma sekä erovaisuudet 

olivat samankaltaisia. Naisvastaajien joukossa oli enemmän opiskelijoita kuin miehillä ja 

miesten joukosta oli eläkeläisiä suurempi osuus kuin naisilla. Heinilän (2000) mukaan 

urheiluyleisö ei jakaudu radikaalisti sosioekonomisen aseman mukaan, mikä piti osittain 

paikkansa tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi vastaajien keskiarvo henkilökohtaisissa 

vuotuisissa bruttotuloissa oli 3,33 eli se asettui vaihtoehtojen 25 000–39 999 €/vuosi ja 

40 000–59 999 €/vuosi välille kallistuen alempaan tuloluokkaan. Tilastokeskuksen (2018) 

mukaan vuonna 2018 suomalaisten keskimääräiset veronalaiset tulot olivat keskimäärin 

30 407 euroa. Myös miesten keskimääräiset tulot olivat korkeammat kuin naisilla 

(Tilastokeskus 2018), kuten tässä tutkimuksessa. Tutkimustulokset mukailevat siis tulojen 

mukaan muun väestön vastaavia lukemia.  

Finnpanelin (2020) tekemän TV-tutkimuksen mukaan vuonna 2019 suomalaiset seurasivat 

televisiota tai suoratoistopalveluita ja muita vastaavia keskimäärin 3 tuntia 23 minuuttia 

päivässä eli lähes 24 tuntia viikossa. Tässä tutkimuksessa television katselumäärän keskiarvo 

viikossa kohdistui arvoon 4,1 eli noin 11–15 tuntiin viikossa (taulukko 6). Pienempää 

keskiarvoa voidaan mahdollisesti osittain selittää vastaajien ikäjakaumalla. Esimerkiksi 

Finnpanelin (2019) vuoden 2018 television katselua kartoittaneessa tutkimuksessa yli 65-

vuotiaat käyttivät keskimääräisesti television katseluun 4 tuntia 59 minuuttia päivässä. Tässä 
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tutkimuksessa yli 65-vuotiaiden vastaajien osuus kaikista vastaajista oli vain 13 prosenttia 

(taulukko 1). 

Heinilän (2000) mukaan urheilun seuraamisen kiinnostavuus vähenee iän mukaan. Kuitenkin 

tässä tutkimuksessa urheilua seurattiin keskimääräisesti enemmän televisiosta, mitä vanhempi 

vastaaja oli. Todennäköisesti television, teknologian sekä vanhempien ihmisten teknisten 

taitojen kehittyminen voi olla osasyynä suurempaan kiinnostukseen urheilua kohtaan, kun 

mahdollisuuksia katsoa urheilua on huomattavasti aikaisempaa enemmän. Urheilu on 

paremmin ja helpommin saatavilla. Urheilukulttuuri ja -kiinnostus on ehtinyt myös 20 

vuodessa muuttua reilusti, jonka takia Heinilän väitettä täytyy tulkita varauksella. 

Vuonna 2016 toteutetussa LIITU-tutkimuksessa tarkasteltiin lasten ja nuorten 

liikuntakäyttäytymistä Suomessa. Vastausvaihtoehdot tämän tutkimuksen kyselyssä 

jakautuivat urheilun katselua paikan päällä kartoittaneessa kysymyksessä samalla tavalla kuin 

vuoden 2016 LIITU-tutkimuksessa. (Koski, Laine & Matilainen 2016.) Lapset ja nuoret 

kävivät katsomassa urheilua paikan päällä huomattavasti vähemmän kuin Ruutu+ -palvelun 

tilaajien joukko. Kaksi kertaa tai vähemmän vuodessa paikan päällä urheilua seuranneita oli 

lasten ja nuorten joukossa lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (64 %), kun tässä tapauksessa 

samassa kategoriassa oli vain hieman yli viidennes (22 %) vastaajista. Toisessa ääripäässä 

lapsista ja nuorista vain 14 prosenttia vastaajista kävi vuoden aikana yli 11 

urheilutapahtumassa paikan päällä. Tämän tutkimuksen vastaava lukema oli noin 46 

prosenttia. Kuitenkin sukupuolten välinen ero urheilun paikan päällä katselun määrässä oli 

samankaltainen kuin tässä tutkimuksessa. Pojat kävivät tyttöjä keskimääräisesti enemmän 

katsomassa urheilua paikan päällä vuoden aikana. (Taulukko 6; Koski ym. 2016.) 

Allen, Byon ja Drane (2012) käsittelevät artikkelissaan urheilukatsojien käyttäytymistä ja 

heidän mukaansa joukkueurheilun piirissä enemmän televisiosta urheilua seuraavat katsojat 

käyvät myös useammin paikan päällä katsomassa urheilua. Tutkimustulokset tukevat tätä 

väitettä. Niiden mukaan mitä enemmän vastaaja seurasi urheilua televisiosta, sitä useammin 

hän todennäköisesti kävi seuraamassa urheilua paikan päällä. 
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Tutkimustulosten mukaan lähes puolet vastaajista kokevat tietyn joukkueen tai urheilijan 

seuraamisen erittäin tärkeäksi motiiviksi urheilun katselun taustalla. Tyypillisesti urheilun 

aktiivinen ja intensiivinen seuraaminen liittyy jossain määrin faniuteen ja paikallisuuteen, 

johon liittyy tietyn seuran tai urheilijan kannattaminen. Kuitenkin kiinnostusta lajia kohtaan 

pidettiin vielä tärkeämpänä motiivina kuin tietyn urheilijan ja joukkueen seuraamista. Yli 63 

prosenttia vastaajista piti kiinnostusta lajia kohtaan erittäin tärkeänä motiivina urheilun 

seuraamisen taustalla. Toisin sanoen yleinen kiinnostus urheilua tai lajia kohtaan on 

vahvistunut, eikä kiinnostus kulminoidu enää pelkästään yksittäisen urheilijan tai tietyn 

seuran varaan.  

Myös viihteellisyyttä pidettiin varsin korkeassa arvossa vastaajien kesken, joka peilaa 

kirjallisuuskatsauksessa avattua urheilun kaupallistumisen ja tuotteistumisen ilmiötä. Carter 

(2011, 27) puhuu tässä tapauksessa median tuottamien urheilulähetysten sulauttavan urheilua 

yhä enemmän osaksi viihdemaailmaa. Kärjistettynä esimerkkinä Carter (2011, 27) käyttää 

Super Bowlia, jonka lähetys on vuosittain Yhdysvaltojen katsotuin televisiolähetys. Itse 

urheilua on lähetyksessä verrattain vähän ja katselukokemus painottuu pääasiallisesti 

viihdyttäviin oheissisältöihin kuten studioihin ja väliaikaesityksiin, mainoksia unohtamatta. 

Urheilu on tässä tapauksessa ”tehty televisiota varten”. (Carter 2011, 27.)  

Parempi tunnelma oli keskiarvojen mukaan tärkein syy, jonka takia paikan päällä urheilun 

seuraaminen koettiin median välityksellä seuraamista mukavammaksi tavaksi. Heinosen 

(2000) mukaan television välityksellä seuratussa ottelussa ”elektroninen muuri” erottaa 

katsojan tapahtumasta, jolloin emotionaalista kokemista vahvempana korostuu tapahtuman 

informatiivis-kognitiivinen puoli. Tätä käsitystä tukee myös Sandvossin (2003, 144–146) väite 

siitä, että televisioitu urheilu olisi kokemussisällöltään pintaraapaisu, jossa vain parhaat palat 

näkyvät katsojalle valmiiksi ”pureskeltuina”. Median välityksellä emotionaalinen ja 

itsenäinen asioiden tulkinta jää vähäiseksi.  

Nykyaikaista länsimaista kulutusyhteiskuntaa määrittelevä piirre on ajan niukkuus. Ihmisten 

ajankäyttö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja monilla on enemmän vapaa-

aikaa kuin aikaisemmin. Ihmisillä on myöskin enemmän vapaa-ajan aktiviteetteja, jonka takia 
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ihmisillä on aiempaa kiireisempää vapaa-ajalla. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 112.) 

Latosen ja Kosken (1999) mukaan suurin motiivi seurata jalkapalloa television välityksellä on 

sen helppous sekä vaivattomuus. Myös Sandvoss (2003, 142–143) kuvailee mediavälitteisen 

urheilun seuraamisen motiivien perustuvan tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa helppoa 

saatavuutta pidettiin tärkeimpänä motiivina päätöksessä katsoa urheilua median välityksellä 

paikan päälle menemisen sijaan, mikä tukee edellisiä väitteitä helpon saatavuuden ja 

tehokkuuden taustalla. Media tarjoaa nykyteknologian avulla mahdollisuuden seurata urheilua 

paikasta ja ajasta riippumatta. Paikan päälle meneminen vaatii enemmän aikaa matkoineen 

kuin ottelun tai tapahtuman katselu kotisohvalta, joka helpottaa ajankäytöllisiä asioita. 

Sandvoss (2003, 142–143) puhuu myös tehokkuuden käsittävän mahdollisuuden kuluttaa 

mahdollisimman montaa urheilulähetystä vaivattomasti, matalimmalla hinnalla ja jopa 

samanaikaisesti. Kuitenkin tässä tutkimuksessa esimerkiksi mahdollisuutta monen ottelun 

katseluun samaan aikaan pidettiin vähiten päätökseen vaikuttavana tekijänä. Myös 

edullisempi hinta jäi keskikastiin päätöksen taustalla olevissa motiivitekijöissä.  

Sandvoss (2003, 142–143) sekä Latonen ja Koski (1999) puhuvat televisioidun jalkapallon 

tarjoavan katsojilleen monipuolisemman kuvan sekä paremman näkyvyyden ottelusta. ”Saan 

ottelusta yksityiskohtaisemman kuvan television välityksellä” -muuttujaa pidettiinkin yli 40 

prosentin mielestä melko paljon tai erittäin paljon mediavälitteisen urheilun katselun 

päätökseen vaikuttavana tekijänä (kuvio 6). 

Latosen ja Kosken (1999) mukaan hyviä puolia television välityksellä seuraamisen taustalla 

olivat esimerkiksi mahdollisuus hidastuksiin, uusintoihin ja selostukseen. Selostus ja 

hidastukset olivatkin kolmen tärkeimmän urheilulähetyksen sisällön joukossa vastaajien 

kesken. Selostusta pidettiin tärkeimpänä elementtinä koko urheilulähetyksessä. Jopa yli neljä 

viidesosaa vastaajista piti selostusta melko tärkeänä tai tärkeänä osana urheilulähetystä (kuvio 

9).  

Hektinen nyky-yhteiskunta on luonut tilausta yhteiskunnan toimintatapoja peilaaville lajeille, 

joihin kuuluvat esimerkiksi joukkuelajit ja pallopelit (Zacheus 2007, 245–246). Ruutu+ -
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palvelun tilaajien kesken neljä suosituinta lajia olivat kaikki joukkuepelejä (lentopallo, 

pesäpallo, jääkiekko, jalkapallo). Zacheuksen (2007) väitöskirjatutkimuksen mukaan 

vanhemmat ikäpolvet arvostavat enemmän ”yksin puurtamista” mukailevia yksilölajeja. Myös 

Heinilä (2000) väittää yksilölajien kansallisten perinteiden vaikuttaneen varsinkin Suomessa 

yksilölajien kiinnostavuuden säilymiseen.   

Tässä kyselyssä mielenkiintoista oli, että kaksi neljästä suosituimmasta urheilutuotteesta, 

Superpesis ja Lentopallon Mestaruusliiga, olivat suurimmassa suosiossa yli 65-vuotiaiden 

keskuudessa. Mestiksen ja Veikkausliigan osalta prosenttiosuudet ikäluokkien kesken olivat 

tasaisia. Zacheuksen (2007) tutkimuksessa nuorimpien ikäluokkien iät täsmäävät tämän 

tutkimuksen ikähaarukassa vanhempien päähän. Superpesiksen ja Lentopallon 

Mestaruusliigan suosio vanhimmissa ikäluokissa juontaa todennäköisesti juurensa siihen, että 

pesäpallon ja lentopallon suosituimmat huippuvuodet ovat olleet tällä hetkellä vanhimpien 

ikäluokkien nuoruus- ja aikuisvuosina. Pesiksen ja lentopallon perinteet ulottuvat kauas 

menneisyyteen ja se näkyy suosiossa. 

7.2 Tulosten hyödyntäminen mediavälitteisen urheilun tuotannossa 

Tutkimus tuotti mielenkiintoista ja arvokasta tietoa urheilua mediavälitteisesti kuluttavista 

ihmisistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uusien asiakkaiden tai asiakasryhmien 

houkuttelemiseksi. Myös urheilulähetyksien sisältöjen arvostusta koskeneiden tulosten avulla 

urheilulähetysten tuotantoa voidaan muovata kuluttajaystävällisemmiksi. Lisäksi Ruutu+ -

palvelu saa tuloksista laaja-alaisesti informaatiota palvelun tulevien urheilusisältöjen 

kehittämisen taustalle.  Juurikin vastausten saaminen suoraan katsojilta eli kuluttajilta antaa 

arvokasta tietoa mediavälitteisen urheilun palveluiden kehittämiseksi. Katsojien mielipiteitä 

hyödyntämällä pystytään räätälöimään yhä tarkemmin kuluttajien tarpeita vastaavaa sisältöä. 

Tutkimuksen aineisto tarjoaa valtavan määrän hyödyntämismahdollisuuksia ja 

yleiskatsauksena tutkielma tarjoaa pohjan tulevalle tutkimukselle sekä potentiaalisille 

tutkimuskohteille. Tutkielman sekä tutkimuksen aineiston avulla voidaan paikallistaa 

mielenkiintoiset kohderyhmät sekä potentiaaliset jatkotutkimuskohteet. Tutkielma tarjoaa 



 

104 

 

alustan mediavälitteisen urheilun yleisön tarkastelulle ja profiloinnille. Varsinkin eri 

kohderyhmiin (nuoret, vanhat, naiset, asuinpaikat jne.) kohdistettava jatkotutkimus voi tulla 

kyseeseen palvelun kehittämiseksi.  

Urheilu on pitkään koettu maskuliinisena ja miehille suunnattuna asiana, mutta käsitystä on 

pyritty muuttamaan jatkuvasti (Beck & Bosshart 2003; Heinilä 2000). Tutkimustuloksia 

hyödyntämällä voidaan pyrkiä esimerkiksi luomaan sellaisia urheilusisältöjä tai -lähetyksiä, 

jotka voisivat kiinnostaa naisia enemmän. Naiset pitivätkin kommentointia sekä urheilijoiden 

haastatteluja suuremmassa arvossa kuin miehet. Urheilijoiden haastatteluiden lisääminen 

vaatisi lisää resursseja lähetyksiin, mutta etäyhteyttä hyödyntämällä niitä voisi lisätä 

kustannustehokkaasti. Naiset arvostivat myös tulosten mukaan miehiä reilusti enemmän sitä, 

että katselun lomassa voi tehdä muita asioita (ks. taulukko 11). Edelliseen vedoten 

mediavälitteinen urheilu omaa potentiaalisen kuluttajaryhmän naisissa, jotka seuraavat 

urheilua mieluummin kotona kuin paikan päällä. Naisia mediavälitteisen urheilun 

kohderyhmänä voisikin tutkia jatkossa enemmän, jotta saataisiin heitä houkuttavampaa 

urheilutuotantoa markkinoille. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ylipäätään urheilulähetysten tuotannon kehittämiseen. 

Vastausten mukaan urheilulähetyksessä arvostetuimpia sisältöjä olivat selostus, erilaisten 

kuvakulmien käyttö sekä hidastukset. Esimerkiksi eri urheilutuotteiden lähetysten selostusta 

voidaan parantaa tai tuoda sellaisiin tuotteisiin selostus mukaan, missä sitä ei vielä ole. 

Samalla tavalla hidastuksia voitaisiin lisätä sellaisissa urheilutuotteissa, missä niitä ei vielä ole 

normaalisti lähetyksessä mukana. Kuvakulmien käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan 

lisätä, tuomalla valikoimaan lisää useammalla kuin yhdellä kameralla tuotettuja lähetyksiä 

fanikameralähetysten sijaan.  

Avoimiin kysymyksiin tulleisiin vastauksiin vedoten, fanikameralähetysten määrää tulisi 

vähentää ja monikameralähetyksiä lisätä, jotta urheilulähetysten taso nousisi entisestään. 

Menettely tarkoittaisi sitä, että resursseja tulisi lisätä suomalaisten urheilusarjojen ja -

tapahtumien tuotannossa niin henkilöstön kuin tuotantovälineiden osalta, mikä saattaa olla 

monipuolisen ja laajan urheiluvalikoiman takia taloudellisesti mahdotonta. Muutos tarkoittaisi 



 

105 

 

todennäköisesti sitä, että palvelun kuukausihintaa pitäisi nostaa. Monipuolisen ja laajan 

urheilusisällön tarjoaminen kohtalaisen halpaan kuukausihintaan on suuri kilpailuvaltti 

Ruutu+ -palvelulle, minkä takia suuret tuotannolliset satsaukset eivät välttämättä olisi 

tarkoituksenmukaisia ja kokonaisuutta palvelevia. Kuitenkin lisäpanostus tilaajien mielestä 

suosituimpiin lajeihin voisivat nostaa Ruutu+ -palvelun laatutasoa merkittävästi parempaan 

suuntaan, mikä voisi onnistua pienillä taloudellisilla satsauksilla. Toki monet olivat 

tyytyväisiä suosituimpien lajien tarjontaan ja tuotteeseen jo tälläkin hetkellä.  

Urheilun seuraaminen, joka käsittää mediavälitteisen urheilun kuluttamisen, on 

sukupolvisidonnaista. Urheilun seuraamisen mieltymykset ovat pysyvämpiä ja niiden pohja 

luodaan usein lapsuuden ja nuoruuden aikana. Pidemmälle mietittynä tämä tarkoittaa myös 

sitä, että kaukaa viisas huippu-urheilutoimija kasvattaisi tulevaisuuden urheiluyleisöäkin 

pitkä-jänteisesti, mikäli oikeasti on kiinnostunut huippu-urheilukulttuurin tulevaisuudesta. 

(Koski 2014.) Kyselystä kävi ilmi se, että nuoremmat ihmiset seurasivat urheilua vähemmän 

televisiosta. Edellistä Kosken (2014) ehdotusta peilaten maksullisten urheilun 

suoratoistopalveluiden kannattaisi naisten ohella keskittyä nuorempien kuluttajien 

houkuttelemiseen.  

7.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimustulosten avulla pystyttiin luomaan yleiskuvaa maksullisten urheilukanavien 

kuluttajien profiilista. Kuitenkaan vahvoja profilointeja ja johtopäätöksiä on haastavaa tehdä, 

kun otoksen edustavuutta ei pystytä tarkasti arvioimaan. Yleiskuvan tuottaminen onnistui 

myös urheilun kuluttamisen motiivien ja urheilulähetyksen sisällöllisten arvostusten osalta, 

mutta tulevissa aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa käsityksiä voidaan tarkentaa vielä 

paremmin. Tämä tutkielma oli kuitenkin yleisluontoinen katsaus urheilun 

maksutelevisiotoiminnan ilmiöön Suomessa, joten sikäli kysely onnistui hyvin tehtävässään 

kartoittaa tuoretta ilmiöitä.  

Tutkielmaan kerätty aineisto on erittäin laaja ja monipuolinen, joten aineiston koko 

potentiaalia ei kyetty hyödyntämään ajankäytöllisten syiden sekä tutkielman rajausten takia. 
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Tutkimuksessa oli muutamia tekijöitä, jotka saattoivat heikentää tutkimuksen 

kokonaisvaltaista luotettavuutta. Kysymysten luominen yksiselitteiseksi on haastavaa, vaikka 

siihen käyttäisi paljon aikaa. Tutkielman toteutuksen rajallinen aika vaikuttaa siihen, että 

kyselylomakkeeseen saattaa jäädä tulkinnallisia epäselvyyksiä pyrkimyksistä huolimatta. 

Kuitenkin kysymyspatteristoa ja vastausvaihtoehtoja muodostaessa hyödynnettiin aikaisempia 

tutkimuksia, mikä osaltaan pyrkii yksiselitteisyyteen sekä tulosten vertaamisen kelpoisuuteen. 

Luotettavuuteen vaikuttaa myös kyselylomakkeen esitestauksen vajavaisuus. Kyselyn 

pilotointia ei tehty laajassa mittakaavassa, vaan lopputulos muovattiin pelkästään tutkijan 

itsensä ja ohjaajan välillä.  

Kyselyn avoimista vastauksista kävi ilmi joitakin puutteita urheilun kuluttamisen motiiveihin 

liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi urheilun katsomisen motiiveja käsitelleessä 

kysymyksessä olisi vastausvaihtoehtojen joukkoon voinut laittaa Sport Fan Motivation Scale -

mittarin muuttujien lisäksi motiiviväitteen ammatillisesta näkökulmasta. Avoimista 

vastauksista kävi ilmi, että vastaajien joukossa oli henkilöitä, jotka katsoivat työnsä puolesta 

urheilua esimerkiksi valmistautuessaan pelaajana, valmentajana tai tuomarina tuleviin 

koitoksiin. Myös avoimien vastausten luokittelun olisi voinut tehdä perusteellisemmin 

Microsoft Excelin tai muun tietokoneohjelman avulla, mutta ajankäytöllisten ja rajauksellisten 

tekijöiden takia vastausten anti purettiin pintapuolisesti Microsoft Wordin ”Etsi” -funktion 

avulla. Alkeellisella luokittelulla löydettiin kuitenkin kohtalaisen hyvin yleisimmät teemat 

vastausten joukosta. 

Mediavälitteisen urheilun katsomisen ”paremmuutta” (vs. paikan päällä) mitanneiden 

väitteiden joukkoon olisi myös vastaajien ehdotusten perusteella voinut lisätä yksinkertaisen 

vaihtoehdon ”En pääse mitenkään paikan päälle”. Monet avoimet vastaukset paljastivat 

urheiluotteluiden tai -tapahtumien olleen eri syiden takia vastaajan tavoittamattomissa. Tämän 

lisäksi urheilulähetyksen sisällöllisiä arvostuksia koskeneet kysymykset ja niiden 

vastausvaihtoehdot luotiin ilman valmista mallia kirjallisuuden ja oman asiantuntijuuden 

pohjalta. Tilaajien tyytyväisyyttä urheilulähetyksiin mitanneisiin kysymyksiin olisi myös 

avointen vastausten perusteella voinut lisätä kysymyksen siitä, olisiko vastaaja valmis 

tilaamaan Ruutu+ -palvelua, jos sen kuukausihintaa nostettaisiin. Myös joitakin 

vastausvaihtoehtoja ja kysymysten asetteluita olisi voinut muokata helpommin 
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ymmärrettäviksi. Kuitenkin kyselyllä saatiin pääosin kattava yleisluontoinen katsaus ilmiöön, 

joka oli tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena.  

Tutkimusstrategia toimi suunnitellusti. Kyselyn käyttäminen aineistonhankintamenetelmänä 

palveli tarkoitusperiä hyvin ja varsinkin sähköisesti toteutettuna kysely saatiin kohderyhmän 

ulottuville laajasti. Myös ennalta-arvaamattoman koronavirusepidemian vaikutukset 

aineistonhankintaan saatiin minimoitua sähköisen kyselyn avulla. Sähköisen kyselyn toteutus 

arvelutti sen takia, että vastaajat saattaisivat painottua nuorempaan päähän. Kuitenkin 

vastaajien ikäjakauma oli tasainen ja lopulta yli 65-vuotiaita vastaajia oli enemmän kuin 

nuorimpaan ikähaitariin (18–25-vuotiaat) sijoittuneita.  

Kvantitatiivinen tutkimusote oli kaikkinensa perusteltu valinta, kun aikaisempaa tutkimusta 

maksullisten urheilukanavien kuluttajista ei ollut kovinkaan paljoa tarjolla. Kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän valitseminen olisi saattanut tuottaa hankaluuksia. Haastateltaviksi 

henkilöiksi olisi voinut valikoitua sellaisia katsojia, jotka painottavat urheilun katsomisen 

taustalla tiettyjä motiiveja, lajeja tai arvostavat tiettyjä urheilulähetyksen sisällöllisiä 

elementtejä. Kuitenkin tulevaisuudessa kvalitatiivisen menetelmän käyttäminen ilmiötä 

tutkiessa olisi toimiva ratkaisu. Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä voitaisiin 

tarkastella ilmiötä jostakin tarkemmasta näkökulmasta kuten urheilulähetyksen äänimaailman 

tai visuaalisten elementtien kannalta tai vastaavasti näkökulmasta, minkä takia urheilua ei 

seurata ollenkaan. Myös esimerkiksi urheilun mediavälitteisen katsomisen motiiveista voisi 

tehdä tarkempaa ja syvällisempää analyysiä kvalitatiivisten menetelmien avulla.  

Tässä tutkielmassa tarkastelu painottui sukupuolten välisiin eroihin kuluttamisen eri osa-

alueiden taustalla. Tulevaisuudessa aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi 

tarkastella urheilun kuluttamisen motiiveja tai urheilulähetyksen sisällöllisten arvostusten 

eroavaisuuksia muiden sosiodemografisten muuttujien kuten asuinpaikan, iän tai tulotason 

kautta. Asuinpaikan tuottamia eroavaisuuksia tarkastelemalla Ruutu+ -palvelu saisi arvokasta 

tietoa urheilun kuluttajien motiiveista, minkä avulla palvelun markkinointia voidaan kohdistaa 

paikallisella tasolla. Pelkästään urheilulähetyksen sisällöllisiin arvostuksiin kohdistettu 
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tutkimus tuottaisi myös käyttökelpoista tietoa Ruutu+ -palvelulle, jotta sen tuottamia 

urheilulähetyksiä voidaan parantaa kuluttajien tarpeita palveleviksi. 
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LIITTEET 

 

 
 

Liite 1. Kyselylomake 

 

 

Ruutu+ -palvelun tilaajat - profiili, motiivit ja arvostukset 
 
 
Arvoisa Ruutu+:n tilaaja! 
  
Tässä kyselyssä kartoitetaan Ruutu+:n tilaajien profiilia, motiiveja ja arvostuksia. Kyselyn pääpaino 
on urheilussa, mutta toivomme Teidän vastaavan kyselyyn, vaikka ette seuraisikaan urheilua 
Ruudusta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastausaikaa on 31.3.2020 saakka. 
  
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuksessa noudatetaan tietosuoja-asetuksen mukaisia 
käytäntöjä. Lomakkeen loppuun voit jättää sähköpostiosoitteesi, jolla pääset osallistumaan 
palkintoarvontaan. Palkintoina on kaksi tuotepakettia, johon kuuluvat Chromecast-laite ja 2 kk 
Ruutu+ -katselukoodi. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä kyselyn vastauksia pysty yhdistämään 
arvontaan osallistumista varten annettuun sähköpostiosoitteeseen. Arvonnan voittajiin ollaan 
yhteydessä sähköpostitse. 
  
Kysely toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Ruudun 
kanssa. Tutkimuksen vastuuhenkilö on yliopistotutkija Antti Laine (LitT) ja kerättävästä aineistosta 
pro gradu -tutkielmaa työstää Arttu Ketola (LitK). 
  
Kiitos ajastasi jo etukäteen! 
  
Lisätietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta: 
  
Arttu Ketola 
050 561 4230 
arttu.m.j.ketola@student.jyu.fi 
 
 
1. Pääset tutustumaan kyselyn tietosuojakäytäntöihin klikkaamalla tästä. Olen tutustunut 
tietosuojakäytäntöihin ja haluan tehdä kyselyn. * 
 
Kyllä 
  
Ei 
 
 
Demografiset tiedot 
 
 
2. Sukupuoli * 
 
Mies 
  
Nainen 
  
Joku muu 
  
En halua sanoa 
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3. Ikä * 
 
18–25 
  
26–35 
  
36–45 
  
46–55 
  
56–65 
  
Yli 65-vuotias 
  
En halua sanoa 
  
 
4. Asuinpaikka * 
 
Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Satakunta 
Pirkanmaa 
Päijät-Häme 
Kanta-Häme 
Etelä-Karjala 
Pohjois-Karjala 
Kymenlaakso 
Etelä-Savo 
Pohjois-Savo 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Lappi 
Ahvenanmaa 
Joku muu/Asun ulkomailla 
 
 
5. Koulutustaso * 
 
Peruskoulutus (esim. perus-, kansa-, tai keskikoulu) 
  
Toisen asteen koulutus (esim. ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) 
  
Ammattikorkeakoulu (esim. tradenomi, insinööri) 
  
Alempi yliopistotaso (kandidaatin tutkinto) 
  
Ylempi yliopistotaso (esim. maisterin tutkinto, Diplomi-insinööri) 
  
Tutkijakoulutus (lisensiaatti tai tohtori) 
  
Muu koulutus, mikä? 
  
 
6. Ammattiasema * 
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Yrittäjä 
  
Ansiotyössä 
  
Työtön 
  
Opiskelija 
  
Eläkeläinen 
  
Muu, mikä?  
 
  
 
7. Henkilökohtaiset bruttotulot vuodessa * 
 
0–9 999 € 
  
10 000–24 999 € 
  
25 000–39 999 € 
  
40 000–59 999 € 
  
60 000–79 999 € 
  
80 000–99 999 € 
  
Yli 100 000 € 
  
En halua/osaa sanoa 
  
 
8. Oletko edellisen 12 kuukauden aikana katsonut urheilua Ruutu+ -palvelun kautta? * 
 
Kyllä 
  
En, mutta olen katsonut urheilua muilta TV-kanavilta, muista suoratoistopalveluista tai paikan päällä 
  
En, enkä ole katsonut urheilua myöskään muilta TV-kanavilta, muista suoratoistopalveluista tai paikan 
päällä 
  
 
9. Mitä seuraavista urheilun kanavapaketeista/suoratoistopalveluista olet Ruutu+ -palvelun 
lisäksi tilannut edellisen 12 kuukauden aikana? Voit rastittaa enemmän kuin yhden vaihtoehdon 
eli valitse kaikki, joita olet tilannut. * 
 
Viasat Urheilu/Viaplay 
  
C More Sport 
  
Telia Liiga 
  
Elisa Viihde Sport 
  
Eurosport/Eurosport Player 
  
Jokin muu, mikä? 
  
En tilaa muita urheilun kanavapaketteja 
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Urheilukuluttamisen tavat ja määrä 

 

10. Kuinka monta tuntia arvioit katsovasi televisiota viikon aikana (esitä arvio ajalta ennen 

vallitsevaa koronavirusepidemiaa)? Television katselu käsittää tässä tapauksessa myös 

television katselun suoratoistopalveluiden kautta sekä mobiililaitteiden ja tietokoneiden 

välityksellä. * 

 

Alle tunnin viikossa 

Noin 1–5 tuntia/viikko 

Noin 6–10 tuntia/viikko 

Noin 11–15 tuntia/viikko 

Noin 16–20 tuntia/viikko 

Noin 21–25 tuntia/viikko 

Yli 25 tuntia viikossa 

En osaa sanoa 

  

11. Kuinka monta tuntia arvioit katsovasi urheilua televisiosta viikon aikana (esitä arvio ajalta 

ennen vallitsevaa koronavirusepidemiaa, joka on tuonut mittavia muutoksia television 

urheilutarjontaan)? Television katselu käsittää tässä tapauksessa myös television 

katselun suoratoistopalveluiden kautta sekä mobiililaitteiden ja tietokoneiden 

välityksellä. * 

 

Alle tunnin viikossa 

Noin 1–3 tuntia/viikko 

Noin 4–6 tuntia/viikko 

Noin 7–9 tuntia/viikko 

Noin 10–12 tuntia/viikko 

Noin 13–15 tuntia/viikko 

Noin 16–18 tuntia/viikko 

Noin 18–20 tuntia/viikko 

Yli 20 tuntia viikossa  

En osaa sanoa 
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12. Kuinka usein arvioit käyneesi katsomassa urheilu- ja liikuntatapahtumia paikan päällä (esitä 

arvio ajalta ennen vallitsevaa koronavirusepidemiaa)? Valitse osuvin vaihtoehto. * 

 

En koskaan 

Harvemmin kuin kerran vuodessa 

1–2 kertaa vuodessa 

3–5 kertaa vuodessa  

6–10 kertaa vuodessa  

11–20 kertaa vuodessa 

Yli 20 kertaa vuodessa 

En osaa sanoa 

 

Urheilukuluttamisen motiivit 

 

13. Arvioi kuinka paljon seuraavat väittämät vaikuttavat siihen, että et katso/ole katsonut 

urheilua televisiosta, suoratoistopalvelusta tai paikan päällä?  

(1=ei lainkaan, 2=melko vähän, 3=jonkin verran, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon) 

 

En löydä itselleni mieleistä lajia * 

1 2 3 4 5 

En ole kiinnostunut urheilusta * 

1 2 3 4 5 

Löydän parempia vapaa-ajanviettotapoja * 

1 2 3 4 5 

Urheilun katsominen vie liikaa aikaa * 

1 2 3 4 5 

Urheilun katsominen ei tuota minulle minkäänlaista nautintoa * 

1 2 3 4 5 

Urheilun katsominen on tylsää * 

1 2 3 4 5 

Minulla ei ole tarpeeksi tietämystä urheilusta * 

1 2 3 4 5 

Urheilu on nykyään liian kaupallista ja viihteellistä * 

1 2 3 4 5 

Urheilun katsominen on liian kallista *  
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1 2 3 4 5 

Urheilun katsominen on liikaa sidoksissa tiettyyn ajankohtaan *  

1 2 3 4 5 

Jokin muu, mikä?  

1 2 3 4 5 

 

14. Arvioi seuraavien väittämien merkitystä, kun katsot urheilua television välityksellä? 

Television katselu käsittää tässä tapauksessa myös television katselun suoratoistopalveluiden 

kautta sekä mobiililaitteiden ja tietokoneiden välityksellä. 

(1=ei lainkaan tärkeää, 2=ei juurikaan tärkeää, 3=jossain määrin tärkeää, 4=melko tärkeää, 

5=erittäin tärkeää) 

 

Seuraaminen kavereiden tai perheen kanssa *  

1 2 3 4 5 

Pystyn osallistumaan urheiluun liittyviin keskusteluihin (some, kahvipöytäkeskustelut) *  

1 2 3 4 5 

Rentoutuminen ja arjesta pakeneminen *  

1 2 3 4 5 

Kiinnostus lajia kohtaan *  

1 2 3 4 5 

Haluan nähdä tietyn urheilijan/joukkueen edesottamuksia *  

1 2 3 4 5 

Haluan nähdä hienoja urheilusuorituksia *  

1 2 3 4 5 

Tapahtuman tai ottelun jännittävyys *  

1 2 3 4 5 

Tapahtuman tai ottelun viihdyttävyys *  

1 2 3 4 5 

Tapahtuman tai ottelun ennakkoasetelman mielenkiintoisuus *  

1 2 3 4 5 

Olen lyönyt vetoa ottelun tai kilpailun tuloksesta *  

1 2 3 4 5 

Saan mielihyvää urheilun seuraamisesta *  

1 2 3 4 5 
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Jokin muu, mikä?   

1 2 3 4 5 

  

15. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat päätökseesi katsoa urheilua television välityksellä 

paikan päälle menemisen sijaan (esitä näkemys ajalta ennen vallitsevaa koronavirusepidemiaa)? 

Television katselu käsittää tässä tapauksessa myös television katselun suoratoistopalveluiden 

kautta sekä mobiililaitteiden ja tietokoneiden välityksellä. 

(1=ei lainkaan, 2=melko vähän, 3=jonkin verran, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon) 

 

Median välityksellä saan yksityiskohtaisemman kuvan ottelun tai tapahtuman kulusta *  

1 2 3 4 5 

Monipuolinen urheilusisältö eli lajivalikoiman laajuus *  

1 2 3 4 5 

Mahdollisuus monen eri lähetyksen samanaikaiseen katsomiseen *  

1 2 3 4 5 

Helppo saatavuus *  

1 2 3 4 5 

Television välityksellä katsominen on edullisempaa *  

1 2 3 4 5 

Haluan katsoa ottelun/tapahtuman omassa rauhassa *  

1 2 3 4 5 

Säästän aikaa *  

1 2 3 4 5 

Voin katsoa urheilua missä haluan *  

1 2 3 4 5 

Mahdollisuus tehdä jotain muuta katselun lomassa *  

1 2 3 4 5 

Jokin muu, mikä?  

1 2 3 4 5 

  

16. Arvioi kuinka paljon seuraavat asiat puoltavat urheilun katsomista paikan päällä verrattuna 

televisiovälitteiseen katseluun (esitä arvio ajalta ennen vallitsevaa koronavirusepidemiaa)?  

(1=ei lainkaan/en käy katsomassa urheilua paikan päällä, 2=melko vähän, 3=jonkin verran, 

4=melko paljon, 5=erittäin paljon) 
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Vahvempi yhteisöllisyyden tunne *  

1 2 3 4 5 

Saan tapahtumasta autenttisemman ja kokonaisvaltaisemman kokemuksen *  

1 2 3 4 5 

Tunnelma on parempi *  

1 2 3 4 5 

Mahdollisuus saada uusia sosiaalisia kontakteja *  

1 2 3 4 5 

Paikallisen urheilun/seuran taloudellinen tukeminen *  

1 2 3 4 5 

Pystyn ilmentämään kannattajuuttani/faniuttani paremmin *  

1 2 3 4 5 

Jokin muu, mikä?  

1 2 3 4 5 

  

17. Minkä urheilutuotteen (esim. laji, sarja, tapahtuma) takia olet edellisen 12 kuukauden 

aikana tilannut Ruutu+ -palvelua? Valitse 1-3 tärkeintä vaihtoehtoa. * 

 

NBA-koripallo 

Serie A -jalkapallo 

Lentopallon Mestaruusliiga 

Salibandyliiga 

Superpesis 

Jääkiekon Mestis 

Jääkiekon Naisten Liiga 

Jääkiekon Suomi-sarja 

Jääkiekon Nuorten SM-sarjat 

Taitoluistelu 

E-Urheilu 

Jalkapallon Veikkausliiga ja/tai Suomen Cup 

Toto/Ravit 

Golf 

Ratsastus  

Ultimate  

Snowcrossin SM-sarja 
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18. Minkä urheilutuotteen (esim. laji, sarja, tapahtuma) toivoisit sisältyvän Ruutu+ -palvelun 

valikoimaan? 

 

  

  

  

  

  

 

 

Urheilulähetyksen sisällölliset arvostukset 

 

19. Mitä visuaalisia (kuva) sisältöjä arvostat urheilulähetyksessä?  

(1=ei lainkaan tärkeää, 2=ei juurikaan tärkeää, 3=jossain määrin tärkeää, 4=melko tärkeää, 

5=erittäin tärkeää) * 

 

Hidastukset  

1 2 3 4 5 

Erilaisten kuvakulmien käyttö  

1 2 3 4 5 

Tehosteet kuva- ja videomateriaaliessa (esim. suuntanuolet ym. analysointia helpottavat grafiikat)  

1 2 3 4 5 

Tilastot  

1 2 3 4 5 

  

20. Mitä auditiivisia (ääni) sisältöjä arvostat urheilulähetyksessä?  

(1=ei lainkaan tärkeää, 2=ei juurikaan tärkeää, 3=jossain määrin tärkeää, 4=melko tärkeää, 

5=erittäin tärkeää) * 

 

Selostus 

1 2 3 4 5 

Kommentointi 

1 2 3 4 5 
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Tapahtumapaikan äänet 

1 2 3 4 5 

  

21. Mitä laadullisia sisältöjä arvostat urheilulähetyksessä?  (1=ei lainkaan tärkeää, 2=ei 

juurikaan tärkeää, 3=jossain määrin tärkeää, 4=melko tärkeää, 5=erittäin tärkeää) * 

 

Studion keskustelun sujuvuus ja asiantuntijoiden analyysit  

1 2 3 4 5 

Urheilijoiden haastattelut 

1 2 3 4 5 

Erilaiset tapahtuman oheen tuotetut materiaalit (esim. ennakkovideot) 

1 2 3 4 5 

 

22. Valitse yksi urheilutuote (esim. laji, sarja, tapahtuma), jota seuraat Ruutu+ -palvelun kautta. 

* 

NBA-koripallo 

Serie A -jalkapallo 

Lentopallon Mestaruusliiga 

Salibandyliiga 

Superpesis 

Jääkiekon Mestis 

Jääkiekon Naisten Liiga 

Jääkiekon Suomi-sarja 

Jääkiekon Nuorten SM-sarjat 

Taitoluistelu 

E-Urheilu 

Jalkapallon Veikkausliiga ja/tai Suomen Cup 

Toto/Ravit 

Golf 

Ratsastus  

Ultimate  

Snowcrossin SM-sarja 

 

23. Miten tyytyväinen/tyytymätön olet visuaalisten sisältöjen toimivuuteen Ruutu+ -palvelussa 

valitsemasi urheilutuotteen osalta? * 

 

Erittäin tyytyväinen 

Jokseenkin tyytyväinen 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 
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Jokseenkin tyytymätön 

Erittäin tyytymätön 

  

24. Miten tyytyväinen/tyytymätön olet auditiivisten sisältöjen toimivuuteen Ruutu+ -palvelussa 

valitsemasi urheilutuotteen osalta? * 

 

Erittäin tyytyväinen 

Jokseenkin tyytyväinen 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 

Jokseenkin tyytymätön 

Erittäin tyytymätön 

  

25. Miten tyytyväinen/tyytymätön olet laadullisten sisältöjen toimivuuteen Ruutu+ -palvelussa 

valitsemasi urheilutuotteen osalta? * 

 

Erittäin tyytyväinen 

Jokseenkin tyytyväinen 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 

Jokseenkin tyytymätön  

Erittäin tyytymätön 

  

26. Pitäisikö Ruutu+ -palvelun kansainvälisten urheilutapahtumien lähetyksissä olla 

mahdollisuus valita alkuperäinen selostus suomenkielisen selostuksen sijaan? 

 

Kyllä 

Ei 

 

27. Perustele halutessasi vastauksiasi: mihin asioihin olet sisältöjen osalta 

tyytyväinen/tyytymätön? Voit myös esittää kehitysehdotuksia. 
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28. Vapaa sana: voit antaa palautetta kyselyä tai Ruutu+ -palvelun urheilutarjontaa koskien. 

 

  

  

  

  

  

 

29. Haluan osallistua kahden tuotepaketin arvontaan (tuotepakettiin kuuluvat 

Chromecast-laite ja 2 kk Ruutu+ -katselukoodi). Kyllä-vastaus ohjaa sinut antamaan 

sähköpostiosoitteesi arvontaa varten. Ei-vastaus päättää kyselyn. Sähköpostiosoitteita ei 

pysty yhdistämään kyselyn vastauksiin ja niitä käytetään ainoastaan 

palkintoarvontatarkoituksessa. * 

 

Kyllä  

Ei  

 

Arvonta 

 

1. Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi. Arvontapalkintoina on kaksi tuotepakettia, joihin sisältyvät 

Chromecast-laite ja 2kk Ruutu+ -katselukoodi. Arvonnan voittajille ilmoitetaan asiasta 

sähköpostitse. 

 

Sähköposti  
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Liite 2. Kyselyn tietosuojalauseke 

 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU 

(679/2016) 13, 14, 30 artikla) 

 

      19.3.2020. 

 

1. Ruutu+ tilaajat – profiili, motiivit ja arvostukset -tutkimuksessa käsiteltävät 

henkilötiedot 

 

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: sähköpostiosoite (arvontaan osallistuessa) 

sekä kyselyvastaukset.  

 

Sähköpostiosoitetta ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastauksiin, vaan kyselyyn vastataan 

anonyymisti. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan palkintoarvontatarkoituksessa.  

 

Tämä tietosuojaseloste on toimitettu vastaajalle kyselyn liitteenä.  

 

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 

 

☒ Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a) 

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 

 

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  

 

Henkilötietojen suojaaminen 

 

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja 

tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä 

tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, 

että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 

 

Tunnistettavuuden poistaminen 
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☒ Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan 

täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

 

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan 

 

☒ muulla tavoin, miten: Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

Henkilötiedot suojataan rekisterin pitäjän toimista. 

 

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset 

 

☒  Kyllä 

 

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 

 

Ensisijainen rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijä/vastuuhenkilö: Antti Laine, 040 805 3958, 

antti.laine@jyu.fi 

Tutkimuksen tekijä: Arttu Ketola, 050 561 4230, arttumjk@gmail.com  

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. 

Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden 

oikaisua tai täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 
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Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen 

poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn 

tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät 

henkilötietojesi paikkansapitävyyden. 

 

Oikeuksista poikkeaminen 

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja 

Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai 

historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä 

suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko 

 

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. 

profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen 

näkökulmasta. 

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 

 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä tutkimuksen vastuuhenkilöön. 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle 

valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
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