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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Suomalaisten urheiluorganisaatioiden muutoksia ja ammattimaistumisen kehi-
tystä selvittäneet tutkijat, Pasi Koski ja Juha Heikkala (1998), näkevät ammatti-
maistumisen suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen toimintaa keskeisesti 
kuvaavana piirteenä. He määrittävät ammattimaistumisen seuraavasti (1998, 
35): 

Ymmärrämme ammattimaistumisen jatkumona, jonka kehityksen alkupäässä toimin-
ta on tavoitteetonta ja epäjohdonmukaista puuhastelua, loppupäässään taas hiottua 
laatutasoltaan korkeata ammattityötä. 

Kosken ja Heikkalan (1998, 10) mukaan ammattimaistuminen on kytköksissä 
urheilun totaalistumiseen ja vaatimustason nousuun. Totaalistuminen on ollut 
erityisesti huippu-urheilua kuvaava ilmiö, jossa toiminnalle asetettuja tavoittei-
ta on pyritty saavuttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Yksittäisten urheilijoi-
den kohdalla tämä on tarkoittanut monesti harmaalla alueella liikkumista, mikä 
on voinut näyttäytyä myös vilpillisten keinojen käyttämisenä. (Itkonen 1996, 
246.) Heinilän (1982) mukaan urheilun totaalistumisella tarkoitetaan laajemmin 
tarkasteltuna kilpaurheilussa tapahtunutta muutosta, jossa urheilijoiden väli-
sestä mittelöstä on siirrytty vähitellen kohti urheilujärjestelmien välistä kilpai-
lua. 

Urheilumaailman totaalistumisen voidaan katsoa olleen seurausta yhteis-
kunnassa ja kulttuurissa yleisemmin tapahtuneesta vaatimustason noususta, 
jossa tavoitteellisuudesta, tehokkuudesta ja suorituksellisuudesta on tullut en-
tistä esiin pistävimpiä kulttuurillisia elementtejä. Tämä on heijastunut urheilus-
sa näkyvimmin perinteisen amatööri-ihanteen kuihtumisessa, minkä seurauk-
sena huippu-urheilijoista on kehittynyt nykyisin täysipäiväisiä ammattilaisia 
(Lämsä, Itkonen & Nevala 2020). Urheilijoiden ammattilaistuminen on puoles-
taan johtanut myös muiden urheilujärjestelmien osa-alueiden kanavoitumiseen 
ammattimaisesti asiaa harjoittavien osastojen ja henkilöiden käsiin. Lähemmin 
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tarkasteltuna urheiluorganisaatioiden totaalistuminen ja vaatimustason nousu 
ovat ilmenneet toiminnan kehittämisessä kohti rationaalisuutta, missä on koros-
tunut erityisesti organisaation instrumentaalinen luonne tavoitteiden toteutta-
misessa. Rationaalisuuteen pyrkiminen on aiheuttanut paineita muodollistaa ja 
spesialisoida organisatorista toimintaa, mikä taas on johtanut vähitellen asteit-
taiseen byrokratisoitumiseen ja ammattimaistumiseen. (Koski & Heikkala 1998, 
10–11; Slack & Hinings 1987; Kikulis, Slack & Hinings 1992.)  Monissa seuroissa 
kasvaneisiin laatuvaatimuksiin on pyritty vastaamaan palkkaamalla toimintaan 
mukaan päätoimisia ja palkattuja työntekijöitä suorittamaan oman erikois-
osaamisensa mukaista toimenkuvaa (Koski & Mäenpää 2018a, 67; Aarresola 
2019). 

Suomalaisessa urheilukentässä ammattimaistumisen kehitys on urheilula-
jien osalta kohdistunut erityisen voimakkaasti tässä tutkielmassa tarkastelta-
vaan kohdelajiin, eli jääkiekkoon. Lämsä, Nevala, Aarresola ja Itkonen (2020) 
näkevät, että jääkiekko edustaa Suomessa pitkälle ammattimaistunutta lajia. 
Tutkijoiden mukaan jääkiekon ammattimaistuminen lajina on lähtenyt liikkeel-
le jo 1970-luvulta, kun Suomeen perustettiin ensimmäinen jääkiekon ammatti-
laisliiga, SM-liiga (nykyisin Liiga), vuonna 1975. Tästä lähtien jääkiekon voi-
daan katsoa toimineen edelläkävijänä niin urheilijoiden ja pelaajien kuin seuro-
jen ja organisaatioiden ammattimaistumisen kehityksessä suomalaisessa urhei-
lukulttuurissa. (em.) Tässä tutkimuksessa saman kehityskulun oletetaan näyt-
täytyvän myös junioriseuratasolla. 

Kaiken kaikkiaan ammattimaistumisen seurauksena urheiluorganisaatioi-
den toimintaa ovat alkaneet vähitellen ohjailemaan liiketoiminnasta tutut logii-
kat, kuten toiminnan tehostaminen, formalisointi ja standardisoiminen (Aarre-
sola 2019; Nagel, Schlesinger, Bayle & Giauque 2015). Yksinkertaistettuna urhei-
luseurojen ja muiden urheiluorganisaatioiden ammattimaistumisella tarkoite-
taan Lämsän ym. (2020) määrittämänä laadukasta ja jatkuvasti paranevaa tekemistä. 
Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on toiminnan ammattimaistuvan 
kehityksen vaikutus urheiluseurojen organisatoriseen ostokäyttäytymiseen ja 
siihen liittyviin päätöksentekoprosesseihin. Webster ja Wind (1972a, 2) määrit-
tävät organisatorisen ostamisen päätöksentekoprosessina, jossa muodolliset orga-
nisaatiot vahvistavat tarpeen ostetuille tuotteille ja palveluille, sekä tunnistavat, arvioi-
vat ja valitsevat vaihtoehtoisten brändien ja toimittajien väliltä. Aiemman tutkimuk-
sen valossa organisaatioiden ostokäyttäytymistä on tarkasteltu erityisesti teolli-
suuden alalla toimivien yritysten kontekstissa. Urheiluorganisaatioiden saatik-
ka urheiluseurojen ostokäyttäytyminen on puolestaan jäänyt hyvin tuntemat-
tomaksi tutkimusalueeksi.  

1.2 Tutkimuksen lähtökohta, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen lähtökohta perustuu Vuokatti Sportilta ja Vuokatti Areena 
Oy:ltä tulleeseen toimeksiantoon. Vuokatin Urheiluopiston pihapiiriin valmis-
tui vuoden 2021 tammikuussa uusi jäähalli ja tapahtumakeskus Vuokatti Aree-
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na. Rakennushankkeen pohjalta toimeksiantajayritykset halusivat Jyväskylän 
yliopistolta pro gradu -tutkielman tekijän selvittämään:  

Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten jääurheiluseurojen (jääkiekko, taitoluistelu, 
muodostelmaluistelu, short track yms.) päätökseen valittaessa leiripaikkaa harjoitus-
leireille. Erityisesti haluamme keskittyä junioriseuroihin.  (Toimeksiantaja, katkelma 
sähköpostiviestistä) 

Toimeksiannon osalta tutkielma onkin lähtökohdiltaan sekä yhdeltä tutkimus-
osuudeltaan toimeksiantajayrityksille suoritettava tapaus- eli casetutkimus. 
Edellisestä sähköpostiviestin katkelmasta poiketen kohdelajiksi päätettiin rajata 
graduohjaajien ja toimeksiantajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta lo-
pulta vain jääkiekko. Toimeksiannon mukaisesti kohdeseuroiksi valittiin junio-
riseurat. Keskittyminen yhteen lajiin perustuu osaltaan siihen, että tutkimus-
menetelmäksi valikoitui tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjalta kvalita-
tiivinen eli laadullinen tutkimusmetodi, jossa aineiston kerääminen toteutettiin 
teemahaastatteluin. Koska haastatteluilla oli mahdollista hankkia tietoa selvästi 
rajallisemmalta määrältä seuroja kuin laajemmalla kyselytutkimuksella, haas-
tattelut päätettiin kohdistaa vain yhteen ja samaan lajiin erikoistuviin urheilu-
seuroihin. Tällä tavalla haastatteluiden tuloksista voitiin muodostaa mahdolli-
simman yhteneviä ja perusteltuja johtopäätöksiä. Lisäksi jääkiekon voidaan 
myös lajina katsoa soveltuvan parhaiten tässä tutkielmassa asetettuihin laajem-
piin tutkimustavoitteisiin.  

Laajemmassa tieteellisessä näkökulmassa tämän tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää ja avata suomalaisten juniorijääkiekkoseurojen organisatorista toi-
mintaa, ammattimaistumisen kehittymistä ja ostokäyttäytymistä. Kyseessä on 
kahden tieteenalan yhteinen tutkielma, johon sisältyy tieteellistä kirjallisuutta ja 
teoriaa sekä liikunnan yhteiskuntatieteistä että markkinoinnista. Liikunnan yh-
teiskuntatieteiden näkökulmasta seurojen toimintaa selvitetään urheiluorgani-
saatioiden ammattimaistumisen kehityskulun kautta, johon liittyy olennaisena 
osana myös seurojen hallinto ja johtaminen, päätöksentekovalta sekä taloudelli-
set asiat. Markkinoinnin näkökulmasta tutkielmassa keskitytään selvittämään 
seurojen ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä ostopäätösprosesseja erilaisten 
ostohankintojen yhteydessä. Molemmat aineopilliset näkökulmat kytkeytyvät 
yhteen, sillä urheiluseuraorganisaatioiden organisatoriset ominaispiirteet vai-
kuttavat väistämättä myös seurojen tekemien ostohankintoihin ja niihin liitty-
vien päätöksentekoprosessien taustalla. Tutkimuksen yhdistävänä teoreettisena 
näkökulmana toimii myös junioriseuroja koskettanut urheiluorganisaatioiden 
ammattimaistuminen, jonka oletetaan tässä tutkimuksessa näyttäytyvän myös 
seurojen ostokäyttäytymisessä.  

Näiden asetelmien pohjalta tämän tutkimuksen tavoitteena on hakea vas-
tauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 
  1. Miten ammattimaistuminen näkyy suomalaisten juniorijääkiekkoseurojen 

toiminnassa, hallinnossa ja johtamisessa sekä taloudellisissa asioissa?  
   

2. Miten suomalaiset juniorijääkiekkoseurat ostavat?  
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3. Vaikuttaako ammattimaistuminen jollain tavalla myös organisatoriseen 
ostokäyttäytymiseen ja ostopäätösprosesseihin? 
 
4. Millä perusteella juniorijääkiekkoseurat valitsevat harjoitteluleiripaikan ja 
mitkä ovat siihen liittyvät ratkaisevat ostovalintapäätökseen vaikuttavat te-
kijät? 

 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan liikunnan yhteis-
kuntatieteellisestä näkökulmasta ja toiseen puolestaan markkinoinnin ja kaup-
patieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Kolmas tutkimuskysymys yhdistää 
molemmat pääaineet ja siihen pyritään hakemaan vastausta tämän tutkielman 
johtopäätösten Teoreettiset johtopäätökset -alaluvussa. Viimeisellä tapaustutki-
mukseen liittyvällä tutkimuskysymyksellä haetaan vastauksia ensisijaisesti 
toimeksiantajien myynti- ja markkinointityön tukemiseen. Sen voidaan katsoa 
kuitenkin toimivan tämän tutkielman laajemmassa tutkimusasetelmassa myös 
havainnollistavana mikrotason esimerkkinä kohdeseurojen ostokäyttäytymises-
tä ja päätöksenteosta. Tutkimusasetelmaa voidaan havainnollistaa tarkemmin 
alla olevalla kuviolla. 

  

KUVIO 1 Tutkimusasetelma. Yhtenäinen viiva (---) nuolessa kuvaa oletettavaa yhteyttä ja 
katkoviiva (- - -) ei niin oletettavaa yhteyttä. 

Kokonaisuudessaan tutkimuskysymykset havainnollistavat, että tässä tutkiel-
massa haetaan vastauksia itse toimeksiannon ohella melko laaja-alaisiin tutki-
muskohteisiin. Asetelmaa voidaan perustella sillä, että urheiluseurojen osto-
käyttäytymistä ja ostopäätöksentekoprosesseja on tutkittu sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti todella vähän. Tämän puolesta kartoittavalle tutkimukselle on 
perustellusti tilausta. Toisaalta tutkielma myös nivoo yhteen kaksi tieteenalaa, 
joten laaja tutkimustehtävä on tästäkin näkökulmasta hyvin perusteltu. Lopuksi 
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voidaan todeta, että tämän pro gradu –tutkielman ensisijaisena päämääränä on 
olla tieteellistä keskustelua avaava ja uusia tutkimusuria kartoittava tutkimus, 
josta voidaan toivottavasti hakea johtoajatuksia myös tuleville jatkotutkimuksil-
le. 

1.3 Tarkastelussa toimeksiantajat Vuokatti Sport Resort Oy ja 
Vuokatti Areena Oy 

Vuokatti Sport Resort Oy, aputoiminimeltään Vuokatin Olympiavalmennus-
keskus, on vuonna 1996 rekisteröity osakeyhtiömuotoinen lumiliikuntaan eri-
koistunut liikunta-alan yritys, joka tarjoaa liikunta- ja urheilulomia sekä harjoi-
tusleirejä eri tasoisille harrastajille sekä kilpa- ja huippu-urheilijoille. Yrityksen 
liikevaihto oli 2020 vuonna viisi miljoonaa euroa ja se työllisti yhteensä 48 työn-
tekijää (Asiakastieto 2021). Vuokatti Sportin kotipaikka on Vuokatti, joka on 
Kainuun maakunnassa sijaitsevan noin 10 300 asukkaan paikkakunnan, Sotka-
mon, kylä. Vuokatissa asuu 6 181 asukasta ja se on kirkonkylän ohella toinen 
Sotkamon taajamista. (YTJ 2021; Vuokatti Sport 2021; Sotkamo.fi 2021). 

Vuokatti Sportin urheilukeskus ja sen fasiliteetit rakentuivat Vuokatin Ur-
heiluopiston perimästä. Urheiluopisto perustettiin Suomen Ladun toimesta 
vuonna 1945 ja se aloitti toimintansa vuonna 1946. Itse perustamispäätös syntyi 
jo toisen maailmansodan aikana vuonna 1943, kun Sotkamon kuntaan haluttiin 
saada talviurheiluun suunnattu urheiluopisto talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden 
sotilaiden kunniaksi. (Loukasmäki 2018; RSHY 2018; Vuokatti Sport 2021.) Ny-
kyisin Vuokatti Sport –nimeä kantavan urheilukeskuksen toiminta on laajentu-
nut vuosien varrella huomattavasti. Vuokatti Sportin verkkosivuilla yrityksen 
urheilu- ja liikuntatoiminnan tuotanto jaotellaan lukeutuvan kolmeen toimiyk-
sikköön, joita ovat: 1) Vuokatti Sport Resort 2) Vuokatti Sport Olympic Training 
Center sekä 3) Vuokatti Sport Academy. Ensimmäinen toimiyksikkö erikoistuu 
liikunta- ja urheilumatkailuun sekä ryhmä- ja leirikoulupalveluiden tuotantoon. 
Toinen yksikkö eli Olympiavalmennuskeskus on ammattiurheilijoille suunnat-
tu ympärivuotinen talviurheilulajien harjoituskeskus. Kolmas yksikkö eli alku-
peräinen Vuokatin Urheiluopisto on puolestaan liikunnan ja urheilun ammatil-
liseen koulutukseen erikoistuva koulutuskeskus. Muita Vuokatin alueen tarjo-
amia palveluita ovat muun muassa erilaiset hotelli-, ravintola-, kylpylä- ja mat-
kailupalvelut (Vuokatti Sport 2021; Sotkamo.fi 2021.)   
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KUVIO 2 Vuokatti Sportin sijainti kartalla (Vuokatti Sport 2021). 

Vuokatti Areena Oy on Vuokatti Sport Academyn eli Urheiluopiston yhteydes-
sä sijaitseva jäähalli ja tapahtumakeskus. Sen operaattoriyhtiönä toimii suoma-
lainen Sport Fellows Oulu Oy. Urheiluopiston keskellä sijaitsevien urheilu- ja 
uimahallin yhteyteen valmistui vuoden 2021 tammikuussa uusi kahden jää-
kaukalon jäähalli. Rakennuskompleksin nimeksi tuli Vuokatti Areena, joka toi-
mii myös uuden jäähallin nimenä. Rakennushanke toteutettiin yhteistyössä 
Sotkamon kunnan ja Vuokatin matkailukeskuksen avaintoimijoiden kanssa ja 
sen rakentamiseen osallistui yhteensä noin 250 rakennusalan ammattilaista. 
Kerrosalaa uudessa jäähallissa on 8200 neliömetrin verran ja sen kustannusar-
vio on noin 10 miljoonaa euroa. Katsomossa on tilaa noin 500 katsojalle, joista 
400 on istumapaikkoja. Vuokatti Areenaan kuuluu uuden jäähallin sekä uima- 
ja urheiluhallin lisäksi muun muassa kuntosali, ryhmäliikuntatilat, kahvila ja 
grilli. Vuokatti Areenan viralliset avajaiset on määrä pitää vuoden 2021 kesällä 
Finnish Flash -joukkueen sekä NHL-pelaajista koostuvan harjoitusjoukkueen 
välisen hyväntekeväisyysottelun yhteydessä. (Lassila 2020; Vuokatti Sport 2021.) 
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KUVIO 3 Vuokatti Areenan asemapiirros (lähde: Arktes Oy 2017, Nuotion 2018 mukaan). 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakaantuu tämä johdanto mukaan lukien kuuteen päälukuun. 
Teoriaosuuden ensimmäisessä ja koko tutkielman toisessa pääluvussa 
käsitellään liikunnan yhteiskuntatieteellistä näkökulmasta urheiluseurojen 
ammattimaistumista sekä johtamista. Luvussa otetaan huomioon myös 
urheiluseurojen hallinnollisia ja taloudellisia asioita, jotka kytkeytyvät 
tutkielman laajemman viitekehyksen kanssa. Kolmannessa pääluvussa 
käsitellään markkinoinnin teoreettisesta näkökulmasta ostokäyttäytymistä ja 
siihen liittyviä ostopäätösprosesseja sekä organisatorisesti että kuluttaja- ja 
kotitalouskohtaisesti. Kolmas luku on laaja, koska urheiluseurojen sekä muiden 
voittoatavoittelemattomien organisaatioiden aiemmasta ostamiseen liittyvästä 
toiminnasta on saatavilla hyvin vähän aiempaa tietoa, jolloin aihepiiriä on 
perusteltua käsitellä mahdollisimman kattavasti alkuperäisten tieteellisten 
mallinnusten kautta. Neljännessä pääluvussa esitellään tutkimuksen aineisto ja 
sen keräämiseen ja analysointiin käytetyt menetelmät. Luvussa kuvaillaan 
myös haastatteluprosessia, joka oli tutkimuksen tekohetkellä vallinneen 
koronapandemiatilanteen johdosta poikkeuksellinen. Viidennessä pääluvussa 
esitellään tutkimuksen tulokset. Luku on jaettu järjestyksessään ensimmäisen, 
toisen ja neljännen tutkimuskysymyksen mukaisiin osuuksiin. Viimeisessä 
pääluvussa esitetään tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset sekä 
tapausyrityksien kannalta olennaiset liikkeenjohdolliset johtopäätökset. 
Pääluvussa pohditaan myös tulosten pohjalta vastauksia kolmanteen, 
teoriaosuudet yhdistävään, tutkimuskysymykseen. Luvun lopuksi arvioidaan 
vielä tutkimuksen luotettavuutta ja rajoituksia sekä esitetään tutkimuksen 
pohjalta heränneitä jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 URHEILUSEUROJEN AMMATTIMAISTUMINEN, 
JOHTAMINEN JA TALOUS 

Tämän pääluvun tarkoituksena on esitellä suomalaisten urheiluseurojen am-
mattimaistumista, johtamista ja taloutta. Yhteisenä keskeisenä teemana näihin 
organisatorisiin piirteisiin liittyy suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa 
tapahtunut ja vallalla oleva rakennemuutos, joka on näkynyt selvästi seurojen ja 
järjestöjen toiminnan ammattimaistumisessa (Koski & Heikkala 1998; Koski & 
Mäenpää 2018). Ammattimaistuminen on muuttanut merkittävästi muun mu-
assa seurojen toimintamalleja, hallintoa ja yhteiskunnalliseen palveluntuotan-
toon osallistumista (Koski & Mäenpää 2018; Lämsä ym. 2021). Tässä tutkielmas-
sa tätä laajaa rakenteellisen muutoksen ilmiötä pyritään yhdistämään seurojen 
käyttäytymiseen ostotilanteiden yhteydessä. Tarkoituksena on lopulta tutki-
muksen myöhemmissä osioissa selvittää, miten ammattimaistumisen seurauk-
sena tapahtuneet muutokset näkyvät seurojen ostokäyttäytymisessä, ja miten 
ne ovat verrattavissa yhteiskunnan muihin organisaatioihin peilattaessa. Pyr-
kimyksenä on siten yhdistää pala palalta urheiluseurojen ammattimaistumisen 
mukanaan tuomat vaikutuksia seurojen ostokäyttäytymiseen ja ostopäätöspro-
sessien kulkuun. Termiä urheiluorganisaatio käytetään tässä tutkimuksessa kat-
toterminä kaikille liikunta- ja urheilukenttään kuuluville organisaatioille mu-
kaan lukien urheiluseurat.  

2.1 Urheiluseuratoiminnan taustaa 

Suomalaisen itsenäisen valtion perustana toimii niin sanottu kansalaisyhteis-
kunta. Tällaisessa yhteiskunnassa tapahtuva toiminta perustuu pitkälti kansa-
laisten oma-aloitteiselle toiminnalle ja aktiiviselle yhteistyölle. Suomessa kansa-
laisyhteiskunnan rakentamisessa ovat olleet mukana pitkään muiden järjestöjen 
ohella myös liikunta- ja urheiluseurat (Koski & Mäenpää 2018, 11.). Ne ovat 
toimineet suomalaisen liikuntakulttuurin ja kansalaisten liikuttamisen kivijal-
kana (Itkonen 2000, 5) sekä tehneet perustyön suomalaisen urheilutoiminnan 
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eteen. Ilman tämän tapaista työtä ei Suomen kaltaisen valtion menestystä urhei-
lumaailman kilpakentillä olisi voitu odottaa. (Koski & Heikkala 1998, 11.)  

Itse urheiluseuratoiminnalla on pitkät perinteet suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Ensimmäinen varsinainen urheiluseura, purjehdusseura Segelsförenin-
gen i Björneborg (BSF), perustettiin jo vuonna 1856 Suomen ollessa vielä auto-
nominen suurruhtinaskunta (Ennekari 2016; Hossain ym. 2013, 32). Tämän jäl-
keen urheiluseuroja alettiin perustaa kasvavissa määrin 1900-luvun ensimmäis-
ten vuosikymmenten aikana, kun järjestäytynyt urheilutoiminta alkoi vakiin-
nuttaa asemaansa suomalaisten kansalaisten elämässä. Aluksi toiminta keskittyi 
niin sanottujen klassisten urheilulajien, kuten voimistelun, hiihdon ja yleisur-
heilun pariin. Vaikka urheiluseurat toimivat jo tuolloinkin luonnollisimpana 
foorumina harrastustoiminnalle, kuului urheilu yhtenä osana muidenkin yhtei-
söjen ja järjestöjen kuten partioiden, seurakuntien ja reserviläisjärjestöjen toi-
mintaa. (Hossain ym. 2013, 32.) 

Tultaessa 1970-luvulle suomalaisessa liikuntakulttuurissa alkoi tapahtua 
merkittävää kasvua ja monimuotoistumista. Muutoksen taustalla oli koko yh-
teiskunnassa tapahtunut rakenteellinen muutos. Suomi oli 1950-luvulta lähtien 
alkanut kaupungistumaan eurooppalaisittain verrattain myöhään. Vilkkaan 
maalta lähteneen massamuuton seurauksena kaupungistuminen tapahtui kui-
tenkin hyvin nopeasti, ja jo 1970-luvun alussa enemmistö suomalaisista asui jo 
kaupungeissa. Kaupungistumisen ohella Suomi myös autoistui hyvin voimak-
kaasti autojen tuonnin vapauduttua säännöstelystä vuonna 1962. Autoilun 
yleistyminen yhdistettynä kehittyvään joukkoliikenteeseen vähensi merkittä-
västi kansalaisten arkiliikuntaa, kuten kävelyä ja pyöräilyä. Vähäisestä fyysises-
tä aktiivisuudesta tuli niin iso ongelma, että liikunnasta ja urheilusta kehittyi 
hyvinvointipoliittinen kysymys. Fyysisen aktiivisuuden määrää alettiin lisää-
mään vapaa-ajalla tapahtuvalla liikunnalla. Liikuntakulttuurissa hallitsevaa 
asemaa aina tähän vaiheeseen asti pitäneiden kilpa- ja huippu-urheilun rinnalle 
alkoikin kehittyä myös muita liikuntamuotoja. Suositummaksi tuli erityisesti 
aikuisten harrastama kuntoliikunta. Tämän ohella myös lapsille ja nuorille jär-
jestetty liikuntatoiminta muuttui järjestelmällisemmäksi ja ohjatummaksi. 
(Kokkonen 2013, 21–26.)  

Itkosen (1996, 215) määrittämän typologian mukaan suomalainen liikun-
takulttuuri kehittyi neljässä kansalaistoiminnan kaudessa. Ensimmäisessä kau-
dessa, jota Itkonen kutsuu järjestökulttuurin kaudeksi (1900–1930), liikunta 
toimi välineenä erilaisten aatteiden, kuten raittius-, työnväen- tai vapaapalo-
kunta-aatteen levittämisessä. Toisessa eli harrastus-kilpailullisessa kaudessa 
(1930–1960) harjoittelusta ja kilpailusta alkoi tulla systemaattisempaa ja laji-
korosteinen näkökulma alkoi saada jalansijaa liikuntakulttuurissa. Näiden myö-
tä myös liikuntapaikkojen määrä alkoi kasvaa. Kolmannessa eli kilpailullis-
valmennuksellisessa kaudessa (1960–1980) tiedon ja tieteen merkitys alkoi ko-
rostua urheilukilpailussa ja -valmennuksessa. Samaan aikaan myös liikuntaan 
liittyvää käsitteistöä alettiin kehittämään hallintoon ja tutkimukseen soveltu-
vaksi. Liikuntapaikkoja rakennettiin yhä lisää ja liikunta -käsite vakiintui käyt-
töön. 1980-luvulta alkanutta ja yhä jatkuvaa kautta Itkonen nimittää eriytyneen 
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liikuntakulttuurin kaudeksi. Sitä kuvaa seurojen toimintamuotojen ja liikuntaan 
liittyvien intressien kirjon kasvu, mikä on merkinnyt liikunta- ja urheilukentän 
laajenemista niin organisatorisesti kuin sisällöllisestin. (Itkonen 1996, 215.) 

Liikuntakulttuurin moninaistumisen, eriytymisen ja organisoitumistapo-
jen kirjon kasvusta huolimatta seurat ovat säilyttäneet keskeisen asemansa lii-
kunta- ja urheilutoiminnan ydinyksikköinä. Seurojen merkitys suomalaiselle 
liikuntakulttuurille on niin kilpa- ja huippu-urheilun kuin harrasteliikunnankin 
kautta tarkasteltuna erittäin suuri. Erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan sosiaa-
listajina ja liikunnan mahdollistajina seurat ovat nykytilanteessakin lähes tul-
koon korvaamattomia. (Koski & Mäenpää 2018, 11.) Monien lasten ja nuorten 
suosimien joukkuelajien, kuten jääkiekon, jalkapallon, koripallon ja salibandyn 
harrastaminen ohjatusti onkin lähes poikkeuksetta mahdollista vain urheiluseu-
roissa (Hossain ym. 2013, 32). 2010-luvulta lähtien seuratoiminnan kannalta 
merkittävimpiä liikuntakulttuurin liittyviä kehityskulkuja ovat olleet eriytymi-
sen jatkuminen, moninaistuminen, ammattimaistumispyrkimykset, kustannus-
tason nousu, järjestökentän muutokset sekä liikkumattomuuden ja istuvan elä-
mäntavan jatkuva yleistyminen (Koski & Mäenpää 2018, 23).  

2.2 Urheiluseuratoiminnan ammattimaistuminen 

Suomen Olympiakomitean seuratoiminnan verkostopäivillä esitelmän seura-
toiminnan ammattilaisuudesta ja ammattimaistumisesta pitäneiden asiantunti-
joiden Jari Lämsän ja Outi Aarresolan (2021) mukaan ammattimaistuminen on 
lavea termi, jolla voidaan viitata tilanteesta riippuen muun muassa ammattei-
hin, organisaatioihin tai joihinkin laajempiin järjestelmiin tai systeemeihin, ku-
ten koko urheilulajin sisältämään kenttään. Ammattimaistuminen on kokonai-
suudessaan ammattilaistumista laajempi käsite. Jäljempänä mainitulla viitataan 
pääasiassa ammatteihin, ammattilaisten palkkaamiseen ja siihen, että jotkin 
työntekijät alkavat saamaan palkkaa tekemästään työstä. Termi ammattimais-
tuminen taas pitää sisällään sekä ammattilaistumisen että laajemman organisto-
risen kehitysprosessin, jossa harrastelijamaisuudesta siirrytään järjestelmällises-
ti kohti ammattimaisesti toteutettua organisatorista toimintaa. Täten ammatti-
maistuminen on kattotermi, joka pitää sisällään myös ammattilaisuuden. (em. 
2021; Koski & Heikkala 1998, 36.)  

Lämsä, Nevala, Aarresola ja Itkonen (2020) käsitteellistävät ammattimais-
tumisen tuoreessa tutkimuksessaan Dowlingin, Edwardsin ja Washingtonin 
(2014) alun perin esittämän luokituksen perusteella kolmella tasolla tai ammat-
timaistumisen kehällä: 1) Yksilöiden ammattimaistuminen (sisin kehä), jossa on 
kyse toimijoiden, urheilijoiden ja valmentajien ammattimaistumisesta ja muut-
tumisesta palkkatyöläisiksi; 2) Organisaatioiden ammattimaistuminen (keskim-
mäinen kehä), jonka keskiössä ovat organisaatiot, lajiliitot ja urheiluseurat sekä 
3) Systeemin ammattimaistuminen (uloin kehä), jolla sisimpien kehien toimijat ja 
organisaatiot muodostavat yhteisen systeemin eli ammattilaisurheilun organi-
satorisen kentän. Lämsän ja kumppanien käsitteellistys on esitetty alla olevassa 
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kuviossa (kuvio 4). Tässä tutkielmassa huomio keskittyy erityisesti keskimmäi-
seen eli organisaatioiden ammattimaistumista kuvaavaan kehään. (Lämsä ym. 
2020) 

 

 

KUVIO 4 Ammattimaistumisen kehät (Lämsä ym. 2020). 

Urheilujärjestöjen ammattimaistumista kirjallisuuskatsauksen kautta tarkastel-
leet Nagel, Schlesinger, Bayle ja Giauque (2015) tiivistävät ammattimaistumisen 
kuvaavaan organisatorisen logiikan muuttumista vapaaehtoisuudesta kohti 
enemmän formalisoitua, rationalisoitua ja liikeyrityksen kaltaista tapaa toimia, 
jolla pyritään vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin ja haasteisiin. Täten ammat-
timaistumisesta tulee eräänlainen strategia toimia muuttuvassa toimintaympä-
ristössä, mikä näkyy organisaatiossa institutionaalisen hallinnon vahvistami-
sessa ja tehokkuuteen perustuvien johtamisinstrumenttien (esim. strateginen 
suunnittelu, henkilöstöhallinto, raportointityövälineet) käyttöönotossa. (Nagel 
ym. 2015.)  

 

2.2.1 Urheilujärjestöjen elinkaarimalli 

Yksi merkittävimmistä urheiluorganisaatioiden ammattimaistumiseen liittyvis-
tä tutkimusmalleista on Kikuliksen, Slackin ja Hinningsin (1992) kehittämä 
elinkaarimalli. Se kuvaa kanadalaisten urheilun lajiliittojen eri kehitysvaiheiden 
tyypillisiä piirteitä edettäessä kohti ammattimaisesti hoidettua organisatorista 
toimintaa. Myös Koski ja Heikkala (1998) ovat omaksuneet sen sisältämän vii-
tekehyksen kuvatessaan suomalaisten urheilun lajiliittojen ammattimaistumis-
prosessia omassa tutkimuksessaan.  

Ammattimaistumisen lisäksi elinkaarimalli huomioi myös byrokratisoi-
tumisen tuomat vaikutukset, jotka alkavat esiintymään organisaation toimin-
tamallien formalisoituessa ja standardisoituessa. Byrokratisoituminen ja am-
mattimaistuminen ovat organisatorisessa tarkastelussa käsiteellisesti lähellä 
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toisiaan, mutta ensimmäisenä mainitulla viitataan enemmän organisaation toi-
minnan muodollistamiseen eli formalisaatioon. (Kikulis ym. 1992.) Yleisesti ot-
taen byrokratialla kuvataan arkikielessä kaikkea tehotonta, jäykkää ja epätalou-
dellista. Sanan alkuperäinen merkitys, Weberin kehittämänä, tarkoitti kuitenkin 
hyvin päinvastaista eli tehokkaasti ja rationaalisesti toteutettua ja organisoitua 
toimintaa (Weber 1991, Kosken & Heikkalan 1998, 20 mukaan). Kosken ja Heik-
kalan (1998, 20) mukaan kehittyvien urheiluorganisaatioiden kontekstissa ter-
min alkuperäinen merkitys on usein lähempänä totuutta. Näin on erityisesti 
kehityksen alkuvaiheessa olevilla organisaatioilla, joille pysyvien eli standardi-
soitujen toimintamenetelmien omaksuminen voi olla hyvin käyttökelpoista. 
Kehityksen edetessä tilanne alkaa kuitenkin vähitellen muuttua toimintaympä-
ristön kehittyessä dynaamisemmaksi, jolloin byrokraattinen toiminta ja jäykkä 
organisaatiorakenne saattavat osoittautua haitalliseksi. (em. 1998, 20). 

Elinkaarimalli koostuu kolmesta urheiluorganisaation kehityksen tilasta, 
joita Kikulis ym. (1992) nimittävät arkkityypeiksi. Mallin mukaisia arkkityyppe-
jä ovat: keittiön pöytä (kitchen table), lautakunnan huone (boardroom) ja johdon toi-
misto (executive office) 1 . Kosken ja Heikkalan (1998, 23) mukaan arkkityyppi -
nimitys on vakiintunut urheiluorganisaatioiden tarkasteluun. Sen perusoletuk-
sena on, että organisaation rakenteessa ei ole kyse irrallisten elementtien koko-
naisuudesta, vaan eri rakennekomponenttien keskinäisistä suhteista (em. 1998, 
23). Arkkityyppimalli kulkee samoja linjoja Weberin (1963) kehittämän ”ideaali 
tyyppi” käsitteen kanssa, jolla pyritään havainnoimaan ja analysoimaan jonkin 
ilmiön esiintymistä yhteiskunnassa. Arkkityypit ovat tähän liittyen yksinker-
taistettuja malleja, joilla pyritään eristämään organisaatiorakenteen elementtejä 
sekä niiden keskinäisiä suhteita. (Kikulis ym. 1992.)  

Uusiseelantilaisten tutkijoiden Hillin, Kerrin ja Kobayashin (2019) mukaan 
alkuperäisen elinkaarimallin mukaisia arkkityyppejä on mahdollista soveltaa 
myös urheiluseurojen kontekstiin tarkasteltaessa seuroja erityisesti organisato-
risen kehityksen alkuvaiheessa. Tutkijoiden suorittama tutkimus osoittaa, että 
ainakaan hyvin lähelle Suomen kokoisessa Uudessa-Seelannissa urheiluseuro-
jen ammattimaistuminen ei ole edennyt vielä kovin pitkälle. (em.). Tämä on 
vastoin suomalaisten tutkijoiden tekemiä havaintoja suomalaisten urheiluseu-
rojen ammattimaistumisesta (mm. Koski 2009; Koski & Mäenpää 2018; 2018b; 
Mäenpää & Koski 2019; Aarresola 2019). Lämsän ja Aarresolan (2021) mukaan 
Suomessa urheiluseurat ovat alkaneet omaksua ammattimaistumiseen liittyviä 
piirteitä muilta urheilualan järjestöiltä, kuten kansallisilta lajiliitoilta. Tätä vas-
ten tässä tutkielmassa elinkaarimallin esittämien arkkityyppien ja niiden ulot-
tuvuuksien avulla pyritään havainnoimaan myös urheiluseurojen ammatti-
maistumisen kehittymistä. 

Arkkityyppien rakenne- ja arvoulottuvuudet 
 

 
1 Suomennokset Kosken ja Heikkalan (1998) esittämänä. 
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Kikulis ym. (1992) käyttävät arkkityyppiensä määrittämisessä hyödykseen or-
ganisaation rakenteellisia ja arvopohjaisia ulottuvuuksia. Organisaation raken-
ne kuvaa organisaation sisäistä työnjakoa, kommunikaatiokanavia ja valta-
hierarkiasuhteita. Ne ovat taas riippuvaisia organisaation toimintaa ohjaavista 
arvoista ja uskomuksista, jotka ovat avainasemassa jäsennettäessä organisaation 
eheää kokonaisuutta etenkin silloin, kun huomioidaan organisaatiossa ajan 
myötä tapahtuvat muutokset. (Koski & Heikkala 1998, 24, 27.) 

Organisaation rakenteen kuvaus identifioidaan tyypillisesti kolmen ra-
kenneulottuvuuden kautta, joita ovat: spesialisaatio, standardisaatio ja sentralisaa-
tio. Näillä viitataan organisaatiossa olevien jäsenten rooleihin ja työnjakoon, 
organisaation sääntöihin sekä päätöksenteon jakautumiseen ja sen viimekäti-
seen sijaintiin. Ulottuvuudet ovat osoittautuneet tutkimusten perusteella sekä 
empiirisesti että teoreettisesti valideiksi tavoiksi kuvata erityisesti amatööriur-
heiluorganisaatioiden rakennetta. (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998, 24–
25.) 

Spesialisaatiolla viitataan organisaatiossa toteutetun työnjaon tarkkuuteen 
sekä eri roolien kirjoon (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998, 25). Spesiali-
soituminen voidaan jakaa horisontaaliseen ja vertikaaliseen ulottuvuuteen. Ho-
risontaalisessa spesialisoinnissa työtehtävät jakautuvat organisaatiossa asian-
tuntemuksen perusteella parhaiten asianosaaville henkilöille. Sen avulla pyri-
tään ensisijaisesti parantamaan organisaation tuotannollisuutta keskittämällä 
yksittäisen henkilön tekemä työpanos kapealle alalle. Vertikaalisessa spesiali-
saatiossa kuvioon astuu mukaan hierarkkinen perspektiivi, jossa valta tehtävis-
tä alkaa jakaantumaan ylhäältä alas. Koska horisontaalinen spesialisaatio ka-
ventaa yksittäisten työntekijöiden näkökulmaa muusta organisaation toimin-
nasta, tulee toimintaa valvomaan usein hierarkiassa ylempänä oleva esimies. 
Täten useimpia tehtäviä täytyykin spesialisoida vertikaalisti juuri siksi, että ne 
ovat spesialisoituneet liiaksi horisontaalisesta näkökulmasta. (Mintzberg 1979, 
69–72.) Yksinkertaistetusti ilmaistuna horisontaalinen spesialisaatio voidaan 
mitata eri työnimikkeiden tai lateraalisten alaosastojen määrällä ja vertikaalinen 
spesialisaatio taas organisaation hierarkiatasojen määrällä (Koski & Heikkala 
1998, 25). Ottin, Parkesin ja Simpsonin (2008, 4–5) mukaan organisaation raken-
teellisesta perspektiivistä katsottuna oletetaan, että spesialisaatio ja työnjako 
nostavat organisaation tuotannollisuuden määrää ja laatua erityisesti korkea 
taitoisissa ammateissa ja tehtävissä. 

Standardisaation voi ymmärtää organisaation toimintojen koordinoinnin 
välineenä, jonka avulla organisaatioon määritetään erilaisia sääntöjä ja toimin-
tatapoja, jotka puolestaan ohjaavat organisatorista toimintaa. Pitkälle standardi-
soidun toiminnan vaarana on liiallinen muodollisuus ja jäykkyys, jotka ovat 
seurausta henkilöstölle aiheutuneista rajoitteista. Etuina ovat puolestaan toi-
mintojen ennustettavuus, henkilöstön selkeät roolit ja organisaation asiakkai-
den kokema samanlainen kohtelu. Erilaiset toimintasuunnitelmat ovat esimerk-
kejä standardisoinnista (Koski & Heikkala 1998, 25–26.) Mintzberg (1979, 5) esit-
tää, että standardisaatio on mahdollista saavuttaa asettamalla ennalta määrätyt 
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standardit organisaation työprosesseille, työtuloksille sekä töihin vaadittaville 
tietotaidoille. 

Sentralisaatio viittaa organisaation päätösvallan sijaintiin eli siihen, kenellä 
tai millä on auktoriteetti valtaan. Se kuvaa millä tasolla on pääasiallinen päätän-
tävalta ja mitkä organisaation hierarkiatasot tai alaosastot osallistuvat päätösten 
valmisteluun. (Koski & Heikkala 1998, 26.) Sentralisaatio voidaan jakaa kahteen 
päätöksentekojärjestelmään: keskitettyyn ja hajautettuun. Keskitetyssä päätök-
sentekovallassa valta päätöksistä sijaitsee yleensä organisaation hierarkian 
ylimmällä johtoportaalla. Sen etuna on päättäjien nopeus ja vapaus tehdä tarvit-
tavat päätökset. Keskitetyn päätöksentekovallan edut alkavat kuitenkin kärsi-
mään organisaation koon kasvaessa ja tehtävien kirjon moninaistuessa. Tällöin 
päätöksentekovaltaa aletaan usein hajauttamaan eri alaosastoille ja niiden johta-
jille. Hajautetun eli desentralisoidun päätöksentekovallan etuna on se, että 
ylimmältä johdolta ei kulu turhaan aikaa vähäpätöisempiin tai käytännönlähei-
simpiin päätöksiin, joihin alimmilla hierarkiatasoilla on yleisesti parempi per-
spektiivi. Vallan jakaminen myös usein kohentaa alemman tason johtajien mo-
tivaatiota hoitaa heille asetetut tehtävät mahdollisimman hyvin. Desentralisoitu 
päätöksentekovalta kytkeytyy läheisesti sekä spesialisaatioon että standardisaa-
tioon. (Greiner 1998; Juuti 1989, 213, Kosken ja Heikkalan mukaan 1998, 27.) 

Kikulis ym. (1992) määrittävät Hiningsin ja Greenwoodin (1988), Kimber-
lyn (1987) ja Kimberlyn ja Rottmanin (1987) tutkimusten perusteella urheilujär-
jestöjen elinkaarimallin arvoulottuuksiksi: orientaation, toimialan, organisoinnin 
periaatteet ja toimivuuden kriteerit. Arvot eivät ole organisaation rakenteesta irral-
lisia asioita, sillä toiminnan ohjauksen lisäksi ne tukevat organisaation raken-
netta ja antavat sille sen tarkoituksen (Hining, Thibault, Slack & Kikulis 1996).  

Orientaatiolla viitataan elinkaarimallissa organisaation perimmäiseen luon-
teeseen eli niihin arvoihin, jotka muodostuessaan määrittävät, miten organisaa-
tiossa harjoitetaan kontrollia, päätöksentekoa ja auktoriteettia. Vapaaehtoisuu-
teen perustuvien urheiluorganisaatioiden kohdalla toiminnan orientaatio eroaa 
oleellisesti verrattuna esimerkiksi liikeyritysorganisaatioihin, joissa toiminnan 
lähtökohdat ja motivaatiot ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Orientaation perustan 
määrää organisaation olemassaolon legitimaatioperuste, jonka suhteen toimin-
taa toteutetaan. Urheiluorganisaatioiden, kuten lajiliittojen ja seurojen kohdalla 
toiminnan legitimaatioperusta vaihtelee sekä yksittäisten että julkisten intres-
sien suhteen. Organisaation harjoittaman toiminnan taas mahdollistaa rahoi-
tusperusta eli eri lähteistä hankitut resurssit. Tässä yhteydessä valtiolla on tär-
keä rooli rahoituksen tarjoajana. (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998, 27–
28; Hossain ym. 2013.)  

Toimiala viittaa niihin palveluihin ja toimintoihin, joita organisaatioissa 
pyritään tuottamaan (Kikulis ym. 1992). Suomessa keskeisiksi liikunnan ja ur-
heilun toimialoiksi on Kosken ja Heikkalan (1998, 28) mukaan määritetty huip-
pu-urheilu, harrasteliikunta, nuorisoliikunta, koululais- ja opiskelijaliikunta 
sekä erityisliikunta.  

Organisoinnin periaatteilla viitataan organisaation toimintaan liittyviin 
koordinaatio-, päätöksenteko- ja hierarkkisuuspiirteisiin (Koski & Heikkala 
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1998, 29). Organisaation omaksumat muodolliset rakenteet heijastavat organi-
saation koordinaatioon, työvastuisiin ja sääntöihin liittyviä organisatorisia arvo-
ja. Toisin sanoen toimintatapojen standardisoitumisaste, roolien spesialisoitu-
misen taso, palkatun henkilöstön rooli ja auktoriteettien hierarkia ovat ilmauk-
sia organisoinnin periaatteista ja niistä ohjaavista arvoista. (Kikulis ym. 1992; 
Koski & Heikkala 1998, 29.)   

Toimivuuden kriteereillä pyritään arvioimaan ja mittaamaan organisaation 
harjoittaman toiminnan onnistumista. Kosken ja Heikkalan (1998, 29) mukaan 
monissa organisaatioissa toimivuus ymmärretään usein yksiselitteisenä ulottu-
vuutena toimialaan katsomatta. Esimerkiksi joissain liikeyrityksissä toimivuutta 
voidaan arvioida kapeasti taloudellisen tuottavuuden kautta, kun taas joissain 
urheiluorganisaatioissa yhtä lailla kapeasti kilpailullisella menestyksellä, kuten 
saavutettujen mitalien määrällä. Organisaation pitkäjänteisen kehityksen kan-
nalta toiminnan laaja-alaisempi tarkastelu on kuitenkin usein paljon järkeväm-
pää kuin yksittäisiin kriteereihin nojautuminen. Tällöin haasteeksi voi kuiten-
kin muodostua toiminnan objektiivisen mittaamisen vaikeutuminen. (Koski & 
Heikkala 1998, 29; Kikulis ym. 1992.) Liikunta- ja urheiluseurojen toimivuuden 
arvioimiseen voidaan hyödyntää Kosken (1991) määrittämää mallia, jossa toi-
mivuus on eritelty viiden seuraavan ulottuvuuden kautta: 

 
1. Resurssien hankintakyky 
2. Sisäinen ilmapiiri 
3. Toimintajärjestelmän sujuvuus 
4. Tavoitteiden toteutuminen 
5. Yleinen aktiivisuustaso 

 
Resurssien hankintakyvyssä toimivuuden arviointi perustuu ulkoiseen tehokkuu-
teen eli siihen, miten tehokkaasti kykenee hankkimaan toimintaansa varten tar-
vitsemansa resurssit. Erityisesti urheiluseuroille taloudellisten resurssien han-
kintakyky on jo toiminnan jatkuvuudenkin kannalta erityisen tärkeää (Hossain 
ym. 2013). Sisäinen ilmapiiri ja toimintajärjestelmän sujuvuus ovat läheiset ulottu-
vuudet. Ne perustuvat organisaation sisäisen prosessin lähestymistapaan, jossa 
painotetaan organisaation systeemin jouhevuutta ja sitä, miten tyytyväisiä or-
ganisaation jäsenet yleisesti ottaen ovat.  Neljännessä ulottuvuudessa arvioi-
daan nimensä mukaisesti sitä, miten hyvin organisaatio onnistuu saavuttamaan 
päämäärätietoisesti asettamansa tavoitteet. Viidennessä ulottuvuudessa koros-
tuu ulkoinen aktiivisuus eli se, miten hyvin organisaatio kykenee huolehtimaan 
imagostaan ja toiminnastaan yhteistyökumppaneidensa kanssa. (Koski 1991; 
Koski & Heikkala 1998, 29–30; Koski 1994, 39–41.)  

Kolme arkkityyppiä 
 

Arkkityyppi on käsiteellinen väline, jota hyödynnetään organisaation muutok-
sen tarkastelussa. Käsite on vakiintunut kuvamaan organisaation ja sen ele-
menttien muodostamaa kokonaisuutta Hiningsin ja Greenwoodin (1988) toi-
mesta. Tätä ennen samaa asiaa kuvattiin organisatorisessa kontekstissa useilla 
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synonyymisillä ja rinnakkaisilla ilmauksilla, kuten ”ideaalityypeillä” ja ”kon-
struktiivisilla tyypeillä”. (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998, 23.). Liikun-
taorganisaatioiden tutkimuksessa useimmin käytettyjä arkkityyppejä ovat Ki-
kuliksen ym. (1992) kehittämät: ”keittiön pöytä”, ”lautakunnan huone” ja ”joh-
don toimisto”. (Koski & Heikkala 1998, 30.) Alla olevassa taulukossa 1 on ku-
vattu arkkityyppien esittämien rakennepiirteiden profiilit.  

TAULUKKO 1 Arkkityyppien rakenneulottuuksien profiilit (Kikulis, Slack & Hinings 1995, 
Kosken ja Heikkalan 1998, 34 mukaan). * = matala tai vähän, ** = keskitaso, *** 
= korkea tai paljon.  

 Keittiön 
pöytä 

Lautakunnan 
huone 

Johdon toimisto 

SPESIALISAATIO 

Ammattihenkilöstön määrä * **/*** *** 

Tukihenkilöstö * */** *** 

Vapaaehtoisten roolien määrä * **/*** *** 

Valiokuntien (osastojen) määrä * *** */** 

STANDARDISAATIO 
Hallinto * **/*** *** 

Urheilijoiden palvelut * **/*** *** 

Tukijärjestelmät * **/*** *** 

Päätöksenteko * **/*** *** 

Arviointijärjestelmät * **/*** *** 

SENTRALISAATIO 
Päätöksenteon taso *** *** */*** 

Päätöksen valmisteluun osallistu-
vien tahojen määrä 

* **/*** * 

Vapaaehtoisten osuus päätöksente-
ossa 

*** **/*** * 

 
Keittiön pöytä -arkkityyppi kuvaa organisaation elinkaaren alkuvaihetta, jossa 
toimintaa hallitsee epämuodollisuus, vähäinen koordinaatio ja organisaation 
jäsenten tarpeisiin suuntautuminen. Tässä vaiheessa organisaatio on orientoitu-
nut vahvasti vapaaehtoisuudelle ja erikoistuminen eri työtehtäviin on kaikin 
puolin vähäistä. Organisaatioon ei ole vielä standardisoitunut monia sääntöjä 
tai varsinaisia toiminnan suunnittelumetodeja, minkä vuoksi toiminnan koor-
dinaatio on minimaalista.  Päätöksentekovalta on keskittynyt muutamille va-
paaehtoisille luottamushenkilöille, jotka ovat usein karismaattisia pitkäaikaises-
ti asemassaan olleita johtajia (Slack 1985, Kosken ja Heikkalan 1998, 32 mukaan). 
Päätösten onnistuminen organisaation tuottamiin aktiviteetteihin ja ohjelmiin 
liittyen arvioidaan epävirallisesti organisaation jäsenten itsensä toimesta. Ko-
konaisuudessaan toimintaa leimaa vähäinen järjestäytyminen, toimialakuvan ja 
muodollisten sääntöjen hakeminen sekä selvien roolien puute. (Kikulis ym. 
1992; Koski & Heikkala 1998, 21, 31–32.) 

Lautakunnan huone -arkkityyppi alkaa muotoutua siinä vaiheessa, kun or-
ganisaatio kykenee tavoittamaan suurempia määriä ihmisiä. Tällöin toimintaa 
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alkavat ohjaamaan yksittäisten jäsenten intressien sijaan yleisemmät organisa-
toriset näkökulmat. Myös valtiovallan kiinnostus organisaation toimintaa koh-
taan kasvaa, mikä kulkee usein samaa tahtia julkisen rahallisen tuen lisäänty-
misen kanssa. Lajiliittojen tapauksessa tämä merkitsee usein orientaation suun-
tautumista enemmän yleisen hyvän tavoitteluun kuin yksittäisten henkilöiden 
toivomaan suuntaan, mikä osaltaan virallistaa organisaation toimintaa. Vapaa-
ehtoisista puuhastelijoista siirrytään viimeistään tässä vaiheessa osa-aikaisten 
tai kokopäiväisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka alkavat vastaamaan eri-
näisistä operatiivisista tehtävistä, kuten organisoinnista, kirjanpidosta ja suun-
nittelusta. (Koski & Heikkala, 32; Kikulis ym. 1992.) 

Lautakunnan huonetta koskevat arvot muokkaavat myös organisaation 
rakenteellisia ulottuvuuksia. Päätöksentekoon liittyvä rakenne siirtyy keittiön 
pöydältä lautakunnan huoneelle eli toisin sanoen vapaaehtoisilta demokraatti-
sesti valituille luottamushenkilöille. Toimintaohjelmat ja työnjaot alkavat for-
malisoitua, minkä seurauksena toiminta erikoistuu vähitellen tiettyjen henki-
löiden vastuulle. Tämän myötä myös auktoriteettisuhteet alkavat määrittyä en-
tistä selvemmin. Keskeistä valtaa pitävät hallussaan tehtäväänsä valitut luotta-
mushenkilöt. Toimintaan palkattujen ammattilaisten pääasiallinen rooli on vielä 
tässä vaiheessa toiminnan avustamisessa. (Koski & Heikkala 1998, 32; Kikulis 
ym. 1992; Lämsä & Aarresola 2021.) 

Johdon toimisto -arkkityypissä yksityiset intressit, jotka ovat tyypillisiä voit-
toa tavoittelemattomille vapaaehtoisorganisaatioille, menettävät huomattavasti 
enemmän painoarvoaan verrattuna kahteen edelliseen arkkityyppiin. Tässä 
vaiheessa järjestön elinkaarta organisaation ulkopuoliset julkiset intressit otta-
vat ohjan legitimaation perustasta. Taloudellisen tuen lähteet, kuten valtion, 
yrityssponsoreiden ja muiden yhteistyökumppaneiden intressit alkavat suun-
taamaan orientaatiota. Vapaaehtoistoimijoiden rooli muuttuu, sillä ”johdon 
toimistossa” uskotaan, että ammattilaiset kykenevät hoitamaan monimuotois-
tuvan kokonaisuuden ja toiminnan paremmin kuin vapaaehtoiset. Uskomus on, 
että työnkuvia ja rooleja tulee spesialisoida tiettyihin tehtäviin erikoistuville 
ammattilaisille. Päätöksenteon vastuu siirtyy entistä enemmän luottamushenki-
löiltä asiantuntijoille. (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 32–33.)   

Lajiliittojen tapauksessa toiminta alkaa keskittyä johdon toimisto -
arkkityypissä entistä enemmän huippu-urheiluun. Tämä asettaa paineita toi-
minnan ammattimaistumiselle, mikä näkyy muun muassa objektiivisempien 
toimivuuden kriteerien asettamisessa, ammattilaisten palkkaamisessa ja am-
mattimaisessa toiminnan suunnittelussa. (Koski & Heikkala 1998, 33.) Tilannet-
ta voi ainakin esimerkin kautta verrata kilpatasolla korkeammalle nousevaan 
jääkiekkoseuraan, joka alkaa korkeammalla sarjatasolla (esim. Liigassa) palkata 
lisää ammattilaispelaajia sekä -työntekijöitä organisaatioonsa (Lämsä ym. 2020). 
Arkkityyppien esittämät arvo- ja rakenneulottuvuudet on esitetty tarkemmin 
alla olevassa taulukossa. 

TAULUKKO 2 Arkkityyppien arvo- ja rakenneulottuvuudet (suomennettu ja muokattu 

versio, Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998). Taulukon esittämissä ulottu-
vuuksissa täytyy huomioida, että ne on kehitetty alun perin kanadalaisten laji-
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liittojen kontekstiin, minkä takia niitä ei ehkä voi suoraan soveltaa urheiluseu-

rojen tapaukseen. 

 Keittiön pöytä Lautakunnan huo-

ne 

Johdon toimisto 

ARVOT    

Orientaatio Yksityinen, vapaa-
ehtoinen, voittoa 

tavoittelematon 
(jäsenmaksut ja 
varainhankinta 

Yksityinen, vapaaeh-
toinen, voittoa tavoit-

telematon (julkinen ja 
yksityinen tuki) 

Yksityinen, vapaa-
ehtoinen, voittoa 

tavoittelematon 
(valtion ja sidos-
ryhmien tuki) 

Toimiala Laaja: kuntoliikun-

nasta huippu-
urheiluun 

Kilpaurheilu Kapea: huippu-

urheilu 

Organisoinnin 
periaatteet 

Vähäinen koordi-

naatio; vapaaehtoi-
set päättävät 

Luottamushenkilöiden 

hierarkia; ammattilai-
set avustavat 

Muodollinen suun-

nittelu; ammattilai-
set johtavat ja va-

paaehtoisot avusta-
vat 

Toimivuuden kri-
teerit 

Organisaation jä-
senten tyytyväisyys 

Hallinnollinen tehok-
kuus ja hyötysuhde 

Kansainvälinen 
menestys 

RAKENNE    

Spesialisaatio Lojaalisuuteen ja 

kiinnostukseen pe-
rustuvat roolit 

Erikoistuneet roolit ja 

valiokunnat (alaosas-
tot) 

Ammattimainen, 

tekninen ja hallin-
nollinen pätevyys 

Standardisaatio Vähän sääntöjä ja 

suunnittelua 

Muodolliset roolit, 

säännöt ja ohjelmat 

Muodolliset roolit, 

säännöt ja ohjelmat 

Sentralisaatio Harvat vapaaehtoi-
set päättävät 

Valitut luottamushen-
kilöt päättävät 

Ammattilaiset päät-
tävät 

 

2.2.2 Ammattimaistumisen muodot, syyt ja seuraukset 

Elinkaarimallissa esitettyjen rakenne- ja arvoulottuvuuksien lisäksi ammatti-
maistumisen ilmenemistä on pyritty esittämään tuoreempien tutkimusten va-
lossa muillakin tavoilla. Nagelin, Schkesingerin, Baylen ja Giauquen (2015) suo-
rittaman kirjallisuuskatsauksen perusteella urheiluorganisaatioiden ammatti-
maistumista tarkasteleva aikaisempi tutkimus voidaan luokitella kolmeen tut-
kimusalueeseen: a) ammattimaistumisen muotoihin, b) ammattimaistumisen syihin, 
ja c) ammattimaistumisprosessin seurauksiin. Seuraavaksi näiden tutkimusaluei-
den sisältöä esitellään tarkemmin. 
 
Ammattimaistumisen muodot  

 
Urheiluorganisaatioiden ammattimaistuminen voidaan jakaa Baylen ja Robin-
sonin (2007) tutkimuksessa esittämien havaintojen ja niistä myöhemmin Nage-
lin ym. (2015) tekemän luokittelun perusteella kolmeen ammattimaistumisen 
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muotoon, joita ovat: 1) aktiviteettien ammattimaistuminen, 2) yksilöiden ammatti-
maistuminen, ja 3) rakenteiden ja prosessien ammattimaistuminen.2 

Nagelin ym. (2015) mukaan aktiviteettien ammattimaistuminen viittaa siihen, 
että ammattimaistunut organisaatio määrittää omat tavoitteensa, kehittää ja 
käyttöönottaa tavat saavuttaa ne, ja arvioi säännöllisesti kyseisten tapojen te-
hokkuutta ja onnistumista. Arviointi välittää organisaatiolle palautetta sekä 
varmistaa omavalvonnan ja kontrollin, jotka puolestaan mahdollistavat poten-
tiaalisten parannuksien tekemisen myöhemmässä vaiheessa. Tämän tapainen 
arviointiprosessi tarjoaa organisaatiolle kaksi oleellista asiaa. Ensinnäkin se 
määrittää, miten organisaatio tarkastelee sekä itseään että muita – erityisesti 
ihmisiä ja muita organisaatioita. Toisaalta se myös mahdollistaa niiden tapojen 
muodostumisen, joilla organisaatiossa olevat roolit ja asemat täsmennetään se-
kä kytketään toisiinsa. (Nagel ym. 2015; Ruoranen, Klenk, Schlesinger; Bayle, 
Clausen, Giauque & Nagel 2016.) 

Yksilöiden ammattimaistuminen tarkoittaa sekä palkattujen työntekijöiden 
määrän että vapaaehtoisten pätevyyden ja tekemän työajan lisääntymistä. Yksi-
löiden aktiviteetit voivat olla kolmejakoisia: operationaalisia (hallinnollisia, ur-
heilu- tai kehitystehtäviä), poliittisia, ja johdollisia (projektit tai aktiviteetit). 
Tämä kehitys voi puolestaan nostaa esille tarpeen kehittää formaalimpia henki-
löstöhallinnollisia konsepteja, kuten rekrytointistrategioita, uusia työtehtäviä 
sekä erilaisia kannustuspalkkioita ja koulutustoimintaperiaatteita. (Nagel ym. 
2015.) Usein keskustelunkohteeksi nousee myös prioriteetti ammattimaistaa 
urheilusta vastaavaa yksikköä joko käyttämällä palkattuja valmentajia tai kas-
vavaa määrää hallintohenkilöitä (Ruoranen ym. 2016). 

Rakenteiden ja prosessien ammattimaistuminen tarkoittaa yksinkertaistetusti 
sentralisaatiota ja hierarkkisempaa päätöksentekoprosessia. Se voidaan myös 
yhdistää erilaisiin roolien ja toimintojen spesialisoitumista vaativiin tehtäviin, 
uusiin organisaation sisäisiin tai ulkoisiin sidoksiin, organisaation oppimisen 
prosessointiin, tietojohtamiseen sekä modernien viestinnällisten ja hallinnollis-
ten teknologioiden käyttöönottamiseen. (Nagel ym. 2015; Ruoranen ym. 2016.)  

Ruoranen ym. (2016) jatkoivat omassa urheilujärjestöjen ammattimaistu-
mista käsittelevässä työssään edellisen kolmijakoisen ammattimaistumisen 
muotojen esittämää viitekehyksen sisältöä. Tutkijat tekivät muutoksia jaottelun 
nimitykseen ja lisäsivät tekemiensä haastattelujen pohjalta uusia esille tulleita 
havaintoja sen sisältöön. Uudistettu ammattimaistumisen muotojen viitekehys 
on esitetty alla olevassa kuviossa. (Ruoranen ym. 2016.) 

 

 
2 Jaottelun soveltuvuudessa on otettava huomioon, että se on suunniteltu alun perin urhei-

lujärjestöjen (sport federations) ammattimaistumisprosessin muotojen kuvaamiseen. 
Tässä yhteydessä tätä jaottelua kuitenkin voidaan harkiten pitää validina myös ur-
heiluseurakontekstiin sovellettaessa, koska Jari Lämsä ja Outi Aarresola (2021) esitti-
vät sen Olympiakomitean seurapäivillä pitämässään esityksessä osana organisaatio-
teoreettista näkökulmaa seurojen ammattimaistumiseen. 
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KUVIO 5 Viitekehys urheilujärjestöjen ammattimaistumisen analysoimiseen (suomennettu 
versio, Ruoranen ym. 2016). 

Ammattimaistumisen syyt 

 
Nagel ym. (2015) analysoivat tutkimuskoosteessaan 14 urheiluorganisaatioiden 
ammattimaistumisen syitä käsittelevää kansainvälistä tutkimusta ja koostivat 
niissä esiintyvät keskeiset havainnot ja tulokset yhteen. Suurin osa katsaukseen 
valituista tutkimuksista tarkasteli urheiluseuroja ja loput muita urheiluorgani-
saatioita kuten urheilujärjestöjä ja lajiliittoja. Tutkimukset olivat toteutettu Ka-
nadassa (6), Saksassa (3), Englannissa, Uudessa-Seelannissa, Hollannin Flande-
rissa sekä Norjassa ja Ruotsissa. (Nagel ym. 2015.) Tutkimuskoosteeseen sisäl-
tyneet pohjoismaiset tutkimukset ovat ainakin maantieteellisesti katsottuna tä-
män tutkielman kannalta oleellisimpia, minkä vuoksi ne käsitellään lyhyesti 
ennen Nagelin ja kumppaneiden esittämää synteesiä kaikista artikkeleista.  

Norjalaisessa tutkimuksessa Ørnulf Seippel (2002) suoritti kyselyn satun-
naisotannalla valituille 294 urheiluseuralle. Tutkimuksessa selvitettiin vapaaeh-
toistyön merkitystä urheiluorganisaatioissa yleisellä tasolla. Kyselyn tulokset 
osoittivat kokonaisuudessaan, että vapaaehtoistyö muodosti vieläkin tärkeim-
män kivijalan norjalaisten urheiluseurojen toiminnassa. Erityyppisten seurojen 
välillä havaittiin kuitenkin olevan merkittäviä eroja. Seuran rakenteellisista teki-
jöistä erityisesti organisaation koon havaittiin vaikuttavan palkattujen henkilöi-
den määrään siten, että mitä suurempi organisaatio oli kyseessä, sitä enemmän 
seuralla oli palkattuja henkilöitä. Kokonaisuudessaan kyselyssä mukana olleista 
seuroista suurin osa oli kuitenkin niin pieniä, että 68 prosentissa seuroista kaik-
ki tehtävä työ suoritettiin vapaaehtoisten tekemänä ja 20 prosentissakin yli 90 
prosenttia kaikesta työstä hoidettiin vapaaehtoisvoimin. (Seippel 2002.) 
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Ruotsalaisessa tutkimuksessa Stenling ja Fahlén (2009) suorittivat puo-
listrukturoidun haastattelut kuudelle eri vapaaehtoisurheiluseuran edustajalle. 
Tutkimuksessa pyrittiin identifioimaan erilaisia seurojen arkkityyppejä tai seu-
rojen toimintaperiaatteita hallitsevia logiikoita (dominant logic) ruotsalaisessa 
urheilukentässä. Haastattelujen perusteella identifioitiin kolme hallitsevaa lo-
giikkaa3:  

 
1. urheilu kaikille -logiikka, jossa vapaaehtoisuuden hierarkia, hyvien arvojen 

välittäminen, avoimuus kaikille harrastajille sekä jäsenten tyytyväisyys 
ovat olennaisia;  

2. tulosorientoitunut -logiikka, jossa kilpailullisuus ja urheilullinen menestyk-
sellisyys ovat tärkeitä; ja 

3. kaupallistumis-/ammattimaistumislogiikka, jossa liiketoiminnan logiikka ja 
tulosohjautuvuus hallitsevat toimintaa, jota toteuttamaan palkataan hen-
kilöitä asiantuntemukseen perustuen.  

 
Toimintaa ohjaavan logiikan valikoitumisen havaittiin perustuvan niihin or-
ganisatorisessa rakenteessa vallitseviin asenteisiin ja arvoihin, jotka seuroissa 
on otettu käyttöön. Täten tutkimus indikoi, että ammattimaistuneen urheiluor-
ganisaation syntyyn vaikuttaa organisatorisessa rakenteessa tapahtuneet arvo-
jen ja asenteiden muutokset. (Stenling & Fahlén 2009.) 

Nagelin ym. (2015) mukaan kaikista koosteessa tarkastelluista tutkimuk-
sista voidaan päätellä, että organisaation ulkoiset tekijät ovat oleellisia urheilu-
organisaatioiden ammattimaistumiselle. Organisaation ulkoisista tekijöistä 
muodostuva ammattimaistumisen paine kohdistuu urheiluorganisaatioihin (1) 
valtion ja liikunta- ja urheilupolitiikan, (2) liikekumppaneiden ja median, ja (3) urhei-
lun keskusjärjestöjen välittämänä. Tutkijat näkevät, että erityisesti urheilun sisäis-
ten ja ulkoisten sidosryhmien odotukset ja resurssit ovat ammattimaistumisen 
kannalta tärkeässä roolissa. Ulkoisten tekijöiden lisäksi myös useat sisäiset teki-
jät näyttävät tutkimusten perusteella vaikuttavan ammattimaistumisen syihin. 
Organisaation spesifi rakenne ja kulttuuri tulisikin Nagelin ja kumppaneiden 
mukaan ottaa huomioon, kun analysoidaan minkä tahansa urheiluorganisaati-
on ammattimaistumista. Sisäisiä ammattimaistumiseen vaikuttavia tekijöitä 
ovat tutkimuskoosteen perusteella: 1) organisaation työhön liittyvien odotusten 
kasvaminen, 2) organisaation koko ja kohdelaji(t), 3) taloudelliset resurssit, 4) hallituk-
sen strateginen kyvykkyys, 5) päätöksenteon rakenteet, 6) avainhenkilöt, 7) palkatun 
toiminnanjohtajan sekä hallituksen rooli, ja 8) organisatoriset arvot. (em.) 

 
Ammattimaistumisen seuraukset 
 
Nagel ym. (2015) tarkastelivat lopulta tutkimusten pohjalta myös ammattimais-
tumisesta aiheutuvia seurauksia. Tutkimuskoosteeseen sisältyi 10 kansainvälis-

 
3 Alkuperäiset nimitykset: 1) sport-for-all logic, 2) result-oriented logic, ja 3) commercializa-

tion/professionalization logic. 
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tä tutkimusta, joista yksi oli suomalainen ja tässäkin tutkielmassa mainittu Kos-
ken ja Heikkalan (1998) lajiliittojen professionaalistumista eli ammattimaistu-
mista käsittelevä tutkimus. Sen tulosten perusteella suomalaisten lajiliittojen 
ammattimaistumisen prosessi on aikaansaanut joitakin ristiriitaisuuksia ja jän-
nitteitä taloudellisen toimintalogiikan ja voittoa tavoittelemattoman arvo-
orientaation nationaliteettien välille. Kosken ja Heikkalan mukaan lajiliitot ovat 
omaksuneet aikaisemmin julkishallintoon sisältyvät rationaliteetit eli toiminta-
tavat ja päämäärät. Tutkimuksen suoritus hetkellä valtaosa lajiliitoista pitäytyi 
vielä näissä, kun taas osa oli siirtynyt enemmän kohti liiketaloudellisia malleja. 
(Koski & Heikkala 1998, 223; Nagel ym. 2015.) 

Nagelin ym. (2015) tutkimuksista johtaman yhteenvedon perusteella am-
mattimaistumisesta aiheutuu seurauksia sekä organisaation omalle rakenteelle 
ja kulttuurille että myös ulkoisten sidosryhmien (kuten liikekumppanit) ja jäse-
norganisaatioiden odotuksille ja heihin luotuihin suhteille. Tutkijoiden mukaan 
sisäisistä ammattimaistumisen seurauksista nousee esille viisi keskeistä asiaa. 
Ensinnäkin tutkimuksissa tulee esiin työprosessin rationalisointi kohti byrokra-
tisoitumisen prosessia. Ammattilaisten palkkaaminen näyttääkin johtavan spe-
sialisoitumisen ja formalisoitumisen kasvuun muuntamalla organisaation ra-
kennetta, mikä puolestaan johtaa lopulta byrokratisoitumisprosessiin (Thibault 
ym. 1991). Toiseksi ammattimaistuminen johtaa muutoksiin organisaation hal-
linnossa ja hallituksen roolissa. Shilburyn ja Ferkinsin (2011) mukaan jaettu joh-
tovastuu ja hallituksen tai muun päättävän elimen motivaatiot, rakenteet, suori-
tus ja jäsenten roolit tulevat tärkeiksi tässä yhteydessä. Kolmas merkittävä löy-
dös enteilee, että ammattimaistumisprosessi saattaa johtaa palkattujen ja vapaa-
ehtoisten välisiin konflikteihin. Näin voi käydä erityisesti sellaisissa urheiluor-
ganisaatioissa, joissa vapaaehtoisuuden arvot ovat syvälle institutionalisoitu-
neet. Thielin, Meierin ja Cachayn (2006) tutkimus taas osoittaa, että urheiluseu-
rojen tapauksessa palkattujen henkilöiden palkkaamisella ei ole negatiivisia 
vaikutuksia seuran identiteetille, jos heidän suorittamansa aktiviteetit ovat lin-
jassa organisaation tavoitteiden ja kulttuurin kanssa. Koosteen neljäs löydös 
osoittaa, että ammattimaistuminen johtaa organisaation tavoitteiden ja arvojen 
muutokseen, kuten edellä käsitellyssä Kikuliksen ym. (1992) urheiluorganisaa-
tioiden elinkaarimallissa havaittiin. Viimeiseksi keskeiseksi asiaksi Nagel ja 
kumppanit nostavat esille ammattimaistumisen vaikutuksen organisaation suo-
rituskyvylle urheilullisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvissä asi-
oissa. Tutkimusten perusteella organisaation suorituskykyä yritetään kehittää 
muun muassa organisatorisen tehokkuuden optimoinnilla parannettujen joh-
tamisen taitojen kautta. (Nagel ym. 2015.) 
 

2.2.3 Ammattimaistumisen kehitys suomalaisissa urheiluseuroissa 

Kosken ja Mäenpään (2018) mukaan ammattilaisten palkkaaminen suomalai-
seen seuratoimintaan on yleistynyt. Tutkijoiden tekemän kolmenkymmenen 
vuoden ajanjaksolle keskittyneen (1986–2016) kansallisen seuratutkimuksen 
perusteella ammattimaistuminen on ollut yksi merkittävimmistä seuratoimin-
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taan vaikuttavista muutoksista. Ammattimaistumisen painetta on syntynyt en-
nen kaikkea seuratoiminnalle asetettujen vaatimusten ja vapaaehtoispotentiaa-
lin välisestä epäsuhdasta. Hankaluudet uusien vapaaehtoistoimijoiden löytämi-
sessä ja heidän lyhytaikainen sitoutumisensa yhdistettynä seurojen toiminnan 
laatuun liittyviin kasvaviin odotuksiin ja vaatimuksiin ovat lisänneet painetta 
palkata seuroihin lisää palkattuja työntekijöitä. Kehityskulkua on tutkijoiden 
mukaan voimistanut myös jo itsessään urheilukulttuuriin sisään rakennettu 
ajatus aina parempaan pyrkimisestä. (Koski & Mäenpää 2018, 23, 67.)  

Myös KIHU:n ym. (2016) yhteistyössä julkaisemassa Seura-ammattilaisen 
palkkaaminen – askeleet onnistumiseen -työkirjassa kuvaillaan, että seuratoiminnan 
ammattimaistumisen kehitys on ollut pitkälti seurausta kasvaneista laatuvaati-
muksista. Yhteiskunnallisesti katsottuna erityisen suuri vaikutus tähän on ollut 
vapaa-ajan merkityksen korostumisella ja sillä, että vapaa-ajalle yhdistetyt tot-
tumukset ovat muuttuneet yhä kulutuskeskeisimmiksi. Tämä kehityskulku on 
lopulta mahdollistanut myös seuratoiminnan tuotteistamisen, mikä on luonut 
suurempia vaatimuksia seuratoiminnan toteuttamiselle. Vaatimusten kasautu-
minen on puolestaan aikaansaanut painetta ammattimaistaa toimintaa, jonka 
toteutusta varten monissa seuroissa on päätetty palkata ammattilainen, jolla on 
sekä riittävää osaamista että aikaa tavoitteen suorittamiseen. (KIHU 2016.) 

Turpeisen, Hakamäen, Hentusen, Laineen ja Lehtosen (2018) tekemän ja 
Likesin julkaiseman raportin, Seuratuki kansalaistoiminnan tukimuotona, mukaan 
yksi seurojen ammattimaistumisen mahdollistavista tekijöistä on ollut seuroille 
myönnettävä seuratoiminnan kehittämistuki eli seuratuki. Suomessa urheilu-
seuroille seuratukea on jaettu veikkausvoittovaroista Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön (OKM) ja sitä edeltäneen opetusministeriön toimesta vuodesta 1999 läh-
tien. Seuratukien määrää ovat nostaneet seurojen päätoimisten työntekijöiden 
palkkaamiseen myönnettävät tuet. Seuratukihankkeet on jaoteltu viime vuosina 
kahden toimintamuodon mukaan palkkaushankkeisiin ja toiminnallisiin hank-
keisiin. Palkkaushankkeiden avulla seurat ovat voineet palkata työntekijän toi-
mintaansa, kun taas toiminnallisissa hankkeissa seuratoimintaa on voitu kehit-
tää muilla keinoilla, kuten strategiatyöllä, koulutuksilla tai lajivalikoiman li-
säämisellä. (Turpeinen ym. 2018, 4–5.) 

OKM:n (2021) verkkosivuilla seuratoiminnan kehittämistuen tarkoitusta ja 
siihen liittyviä hakukriteerejä kuvaillaan seuraavasti: 

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.  

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröity-
neet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuk-
sena. 

Turpeinen ym. (2018) arvioivat, että seuratuen avulla päätoimisia työntekijöitä 
on saatu palkattua paljon lisää suomalaisiin urheiluseuroihin, ja että tässä mie-
lessä on saavutettu ainakin yksi merkittävä liikuntapoliittinen tavoite. Seuratu-
en kautta solmittujen työsuhteiden kesto ei toisaalta ole kuitenkaan ollut mo-
nessa seurassa kovin pitkä, sillä noin joka toisessa seuratukea saaneessa urhei-
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luseurassa työsuhde päättyi seuratuki selvityksen tarkasteluaikana vuosina 
2013–2017 joko hankkeen aikana tai sen päätyttyä. Turpeinen ym. (2018) näke-
vät, että työsuhteiden lyhyt kesto on ollut osittain hankerahoitukseen liittyvää. 
Toisaalta taustalla on ollut myös työn mielekkyyteen, työolosuhteisiin ja seuro-
jen toimintakapasiteettiin liittyviä osatekijöitä. Vaihtuvuutta työsuhteissa on 
saattanut aiheuttaa myös se, että seuratyöstä saatava palkka on tyypillisesti 
työn haastavuuteen nähden varsin matalaa. Käytännössä hankerahoituksen 
turvin ja palkatun henkilöstön avulla tapahtunut seuratoiminnan ammattimais-
tuminen on näkynyt seuroissa toisiaan seuraavissa projekteissa sekä vaihtele-
vissa ja vuorottelevissa osarahoituslähteissä. Samalla myös seurojen perustoi-
mintaa on alettu paketoimaan sellaisiin muotoihin, jotka vastaavat jokaiselle 
rahoitusinstrumentille asetettuja ehtoja ja kriteerejä. Tästä on puolestaan seu-
rannut osittaista byrokratisoitumista, sillä uusien toimintamallien hallinnoin-
nista on tullut monin tavoin entistä raskaampaa. (Turpeinen ym. 2018, 24)  

Tilastojenkin valossa tarkasteltuna urheiluseurojen ammattimaistuminen 
on ammattilaisten palkkauksen osalta ollut merkittävää. Kosken ja Mäenpään 
(2018) seuratutkimuksen perusteella urheiluseuroihin palkattujen päätoimisten 
työntekijöiden määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa vuo-
teen 2016 tultaessa. Kolmantena tarkasteluajankohtana eli vuonna 2006 seuroi-
hin palkattuja työntekijöitä toimi 12 prosentissa seuroja ja heidän kokonaismää-
ränsä oli noin 2700 henkilöä. Vuoden 2016 aineistossa puolestaan jo noin joka 
viidennessä seurassa (21 %) toimi vähintään yksi päätoiminen palkallinen työn-
tekijä ja heidän kokonaismääränsä oli noussut noin 5100 henkilöön. Päätoimis-
ten määrän kasvu oli syntynyt tarkasteluajanjaksolla pääosin valmennukseen ja 
liikunnanohjaukseen sekä yleiseen seuratoimintaan ja hallintoon liittyvien toi-
menkuvien kautta (kuvio 6). Myös nuorisotoimintaan ja -ohjaukseen liittyvien 
tehtävien määrä oli kasvanut huomattavasti. Näihin tehtäviin liittyvän kasvun 
tutkijat epäilevät johtuneen erilaisten kerhojen, kuten esimerkiksi iltapäiväker-
hojen aktiivisesta organisoinnista. (Koski & Mäenpää 2018, 67–68; Koski & Mä-
enpää 2018b.) 
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KUVIO 6 Eri toimialoilla toimivia päätoimisia palkattuja työntekijöitä omaavien seurojen 

osuus (%) seuratutkimuksen aineiston perusteella vuosina 1986, 1996, 2006 ja 
2016 (Koski & Mäenpää 2018, 68). 

Urheiluseurojen ammattimaistumistrendin vahvistuminen osoittautuu myös 
siihen liittyvien asiantuntijakeskustelujen, tutkimushankkeiden ja kehitysoh-
jelmien yleistymisen muodossa. Olympiakomitean järjestämällä Urheilujohdon 
huippukohtaaminen -webinaarilla (3.12.2020) puhuneen KIHU:n johtava asian-
tuntija, Jari Lämsä, näkee ammattimaistumisen olleen jo pitkään yksi urheilun 
megatrendeistä. Hänen mukaansa ammattimaistuminen urheiluorganisaatiota-
solla tarkoittaa sitä, että organisaation toiminta alkaa muuttua rationaaliseksi ja 
tehokkaaksi. (Olympiakomitea 2020.) Olympiakomitean järjestämillä Seuratoi-
minnan verkostopäivillä (9.–10.2.2021) puhunut KIHU:n erikoisasiantuntija ja 
Lämsän tutkimuspari Outi Aarresola puolestaan näkee tärkeänä huomiona sen, 
että ammattimaistumista tapahtuu nykyään myös kilpaurheilun piirin ulkopuo-
lella. Tästä on osoituksena se, että myös junioriseurat ovat alkaneet kehittää 
toimintaansa ammattimaiseen suuntaan. Aarresolan mukaan seurakentän am-
mattimaistumisprosessia ovat edistäneet erityisesti hallinnon muodollistumi-
nen ja muutokset organisaatiorakenteissa. (Olympiakomitea 2021a.)  

Edellisten huomioiden lisäksi ammattimaistumisen kehitystä suomalaisis-
sa urheiluseuroissa korostaa myös se, että Suomen Olympiakomitea on tuoreel-
taan ottanut ammattimaistumisen osaksi 2024 vuodelle asetettua strategiaansa 
(Lämsä & Aarresola 2021; Olympiakomitea 2019). Seuratoiminnan osalta 
Olympiakomitean strategiaan on kirjattu seurojen jäsenmäärän kasvun (pääta-
voite) lisäksi kolme seuraavaa osatavoitetta (Olympiakomitea 2019):  

1. Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu ja laatu paranee 

2. Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen urheilijaksi ja liikunnalliseen elämänta-
paan 

3. Seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät kasvavat vapaaehtoisten 
rinnalla 

Tavoitteiden toteutumisen mittareiksi on määritelty seuraavat seikat: 1) jäse-
nyyksien kasvaminen vuosittain kahdella prosentilla, 2) 800 uutta tähtimerkin saajaa 
eli Tähtiseuraa vuoteen 2024 mennessä, ja 3) 3000 uuden ammattilaisen saamista vuo-
teen 2024 mennessä (Olympiakomitea 2019). Toisella mittarilla viitataan Tähti-
seura-ohjelmaan, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteis-
työssä luoma seurojen laatuohjelma. Tähtiseura -statukseen oikeuttama tähti-
merkki myönnetään Olympiakomitean ja lajiliiton toimesta seuralle, jonka toi-
minta täyttää määritellyt toiminnan laatutekijät joko yhdessä tai useammassa 
seuraavissa kohderyhmissä: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki), aikuiset (pu-
nainen tähtimerkki) sekä huippu-urheilijat (sininen tähtimerkki). Kaikkien 
kolmen osa-alueen laatutekijät täyttävälle seuralle myönnetään täysi kolmiväri-
nen tähtimerkki. Ohjelman mukaisen tähtimerkin saaneessa seurassa edellyte-
tään toimintaa, joka on inhimillistä, modernia ja ketterää. Olympiakomitean 
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verkkosivujen mukaan yli 90 prosenttia seuroista pitää ohjelman toteuttamista 
hyödyllisenä välineenä seurojen kehittymisessä. (Olympiakomitea 2021b.) 

2.3 Urheiluseurojen johtaminen 

Ammattimaistumisen seurauksena tapahtuneet muutokset ovat näkyneet myös 
urheiluseurojen johtamisessa. Kansainvälisistä urheiluseuran johtamista käsitte-
levistä tutkimuksista tutkimuskoosteen muodostaneen KIHUn eli Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskuksen tutkijan Outi Aarresolan (2019) mukaan 
seuroissa tapahtuneet organisatoriset muutokset ovat johtaneet johtamisen mo-
nimutkaistumiseen. Seuroissa tapahtuneiden muutosten taustalla on ollut laa-
jempi kehitys myös suomalaisessa liikunnan ja urheilun järjestötoiminnassa. 
Sen seurauksena tapahtuneiden muutosten johdosta lajikirjo on kasvanut ja 
monipuolistunut viime vuosikymmeninä. Tämän lisäksi järjestöjen toimintaa on 
alettu eriyttämään erilaisiin tavoitteellisuuksiin. Kehityksen johdosta eri lajeja 
valvovien lajiliittojen toiminta on useissa eri maissa ammattimaistunut ja sit-
temmin sen seurauksena tapahtuneet muutokset ovat valuneet myös urheilu-
seuroihin. Käytännössä katsoen tämä on tarkoittanut sitä, että seuroilta on alet-
tu vaatimaan yhä monipuolisempaa osaamista – ei vaan perinteisestä yhdistys-
toiminnasta – vaan myös monilta muilta osaamisalueilta, kuten esimerkiksi ve-
rotukseen liittyvistä seikoista ja kaupallisten yhteistyökumppaneiden kuten 
sponsorien ja varustetoimittajien kanssa toimimisesta. Myös seurojen oman 
toiminnan kasvaminen on tuonut omat haasteensa, sillä toiminnan organisoi-
minen jo itsessään on saattanut vaatia omaa osaamistaan. Tämän seurauksena 
tarve päätoimisten työntekijöiden palkkaamiselle on niin ikään kasvanut, min-
kä vuoksi myös erinäiset työlainsäädännölliset kysymykset ovat nousseet yhä 
useammissa seuroissa esille. (Aarresola 2019, 4; Koski & Mäenpää 2018; Lämsä 
& Aarresola 2021.) 

 

2.3.1 Johtaminen käsitteenä ja tutkimuskohteena 

Suomenkielisen termin johtaminen Aarresola (2019, 5) näkee olevan laaja käsite, 
jota käytetään usein kuvamaan kansainvälisessä kirjallisuudessa esiintyviä kä-
sitteitä governance, management ja leadership, jotka jo itsessään muodostavat omat 
suhteellisen laajat tutkimusalueensa ja niiden sisältämät koulukunnat. Suoma-
laisten urheilujohtajien urakertomuksia selvittäneiden Nina Laakson, Teppo 
Sinton ja Tuomo Takalan (2016) mukaan urheilujohtamista ja -johtajia käsittele-
vää tutkimusta on tehty kansainvälisesti paljon, mutta Suomessa urheilujohta-
miseen keskittyvä tieteellinen tutkimus on ollut suhteellisen vähäistä. 

Governance tarkoittaa suoraan suomennettuna hallintoa tai hallitsemista 
(Aarresola 2019, 5). Hoeyn ja Cuskellyn (2007, 3) mukaan organisatorinen go-
vernance on se järjestelmä, jolla organisaation eri elementtejä ohjataan, hallitaan 
ja säännellään. Tehokas hallinto on tarpeellista kaikille ryhmille, olivatpa ne 
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sitten yrityksiä, kouluja, uskonnollisia organisaatioita, vapaaehtoisia järjestöjä 
tai voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia urheilu- ja liikuntaorganisaatioita 
(Hoey & Cuskelly 2007, 3). Dowlingin, Leopkeyn ja Smithin (2018) mukaan go-
vernance-konseptille keskeistä on käsitys vallasta. Tarkemmin ottaen kyse on 
siitä, missä valta organisaatiossa sijaitsee, ja millä laajuudella ja tavoilla se siir-
tyy tai on siirtynyt organisaation sisällä. Aarresolan (2019, 5) mukaan governan-
ce vastaa käytännössä katsoen kysymyksiin ”mitä” ja ”kuka” – eli mitä seurat 
haluavat tavoitella ja kuka tekee tai voi tehdä (ja kenen kanssa) toimintaan liit-
tyvät päätökset. Aarresola näkee, että tutkimus on kansainvälisesti tällä saralla 
keskittynyt enemmän järjestelmien kuin organisaatioiden tutkimukseen (em. 
2019, 5). Shilbury ja Ferkins (2011) puolestaan esittävät, että vakiintuneen hal-
lintojärjestelmän käyttöön ottaminen on yleistynyt urheiluorganisaatioissa. Tä-
män tutkijat näkevät olevan oma osoituksensa urheiluorganisaatioiden ammat-
timaistumisesta. Virallisten hallintojärjestelmien käyttöön ottamisen yhteydessä 
monet seurat ovatkin alkaneet arvioimaan toimintaansa ammattimaiseen ta-
paan erilaisia arviointimenetelmiä ja mittareita hyödyntämällä. (Shilbury & 
Ferkins 2011.)  

  Yleisesti johtamisesta puhuttaessa viitataan tyypillisesti management-
termiin. Sillä tarkoitetaan käsittelyä, hoitamista ja hallintaa. Termi on tuttu var-
sinkin yritysmaailmasta ja sillä voidaankin katsoa olevan kauppatieteellinen 
pohja. Management-konseptilla pyritään Aarresolan (2019) mukaan vastaamaan 
kysymykseen ”miten” – eli miten seuran kuuluisi toimia tavoitteidensa saavut-
tamiseksi ja miten resurssit voitaisiin ottaa käyttöön ja hyödyntää mahdolli-
simman tehokkaasti. Tässä yhteydessä johtaminen on toimintatapojen paran-
tamista, erilaisten johtamisvälineiden hyödyntämistä ja organisaation henkilös-
tön tukemista. Management termin käyttö on yleistä urheilun tutkimuksissa, 
sillä se on vakiinnuttanut asemansa kattoterminä, joka pitää sisällään myös 
muut johtamista määrittävät termit. (Aarresola 2019, 5.) 

Leadership-termille keskeistä on yksilön näkökulma johtamisessa. Se kes-
kittyy johtajan henkilökohtaisiin piirteisiin, vuorovaikutussuhteisiin ja käyttäy-
tymiseen yleisesti. (Aarresola 2019, 6.) Hackman ja Johnson (2009, 5) katsovat, 
että johtajuutta (leadership) esiintyy kaikkialla missä on olemassa yhteiskuntaan 
verrattava tilanne. Johtajuudella on tämän myötä perustavanlaatuinen linkki 
ihmisyyteen (em.). Ottin, Parkesin ja Simpsonin (2008) mukaan leadership eroaa 
management-johtamisesta siinä, että leadership-johtajuudessa vaikutusvalta ei 
perustu yksinomaan aseman kautta tulevaan valtaan, vaan johtajan henkilökoh-
taiseen kykyyn vaikuttaa muihin ihmisiin. Laakson ym. (2016) mukaan urheilu-
johtajiksi voidaan luokitella ne henkilöt urheilu- ja liikunta-alalla, jotka toimivat 
erilaisissa johtamista edellyttävissä tehtävissä. Johtajat voivat toimia tehtävis-
sään joko yksityisellä tai kolmannella sektorilla operatiivisissa tai luottamusteh-
tävissä. Urheilujohtajiksi voidaan katsoa lisäksi myös ne henkilöt, joilla on jon-
kin muun yhteiskunnallisen asemansa vuoksi vaikutusvaltainen ja merkittävä 
rooli urheilun ja liikunnan kentällä. (Laakso ym. 2016.) 

Urheiluseuran kontekstiin sijoitettuna kolme edellistä johtamisen näkö-
kulmaa tulevat esille jokseenkin eri toimialueilla. Aarresola (2019, 6) kiteyttää 
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governance-johtamisen tuovan näkyväksi seuran kumppanuudet ja aseman sen 
omassa toimikentässä sekä auttavan seuraa toiminnan suunnan ja päätöksente-
korakenteiden määrittämisessä. Management-johtaminen tulee kuvioihin silloin, 
kun halutaan saada aikaan toimintaa sekä hyviä tuloksia. Leadership-johtajuus 
näkyy puolestaan silloin, kun ollaan kanssakäymisissä ihmisten kanssa, jolloin 
erityisesti vuorovaikutus ja tilannesidonnaisuus korostuvat. (Aarresola 2019, 6.)  

Yksi tyypillinen urheiluseurojen johtamisen kompastuskivi on ollut liialli-
nen innostuminen yritysmaailman käytänteitä korostavasta management-
johtamisesta. Aarresola (2019) näkee, että vaikka management-johtamisen avulla 
saataisiinkin tehostettua ja järkevöitettyä seuran toimintaa, jää sen vaikutus ko-
konaisuudessa pieneksi, jos ei olla selvillä: a) mitä tavoitteita halutaan saavuttaa, 
b) milloin niissä on onnistuttu, tai c) jos ihmisten vuorovaikutus ei onnistu. (em. 
2019, 6.) 

 

2.3.2 Ihmisten johtaminen urheiluseuratoiminnassa 

Aarresola (2019) referoi tutkimuskoosteessaan urheiluseurojen johtamiseen liit-
tyviä tutkimuksia sekä ihmis- että seuranäkökulmasta. Tässä tutkielmassa ol-
laan enemmän kiinnostuneita ihmisten johtamisen näkökulmasta, koska se liit-
tyy läheisemmin seuran päätöksentekoprosesseihin, jotka tehdään lopulta ih-
misten eikä organisaatioiden suorittamana. Tämän lisäksi seuranäkökulma on 
osioiltaan (kapasiteetti, tuloksellisuus ja vaikuttava hallinto) lähellä ammatti-
maistumiseen liittyvää kehitystä.  

Ihmisten eli seuratoimijoukon johtamiseen liittyen Aarresola (2019) tun-
nistaa tutkimusten pohjalta kolme osa-aluetta: vapaaehtoistyöntekijät, hallitus-
työskentelyn sekä jaetun ja autenttisen johtajuuden. Urheiluseurojen johtamisen 
kannalta tutkimukset osoittavat kokonaisuudessaan, että tavalliset henkilöstö-
johtamisen keinot tai rationaalisuutta tavoittelevat toimintatavat eivät seurojen 
ominaispiirteiden johdosta ole aina toimivin lähestymistapa toteuttaa seuratoi-
mintaa. (Aarresola 2019.) Seuraavaksi näiden osa-alueiden sisältöä eritellään 
tarkemmin sekä Aarresolan tutkimuskoosteeseen sisältyvien tutkimusten, että 
muiden tutkijoiden esittämien havaintojen ja johtopäätösten perusteella. 
 

Vapaaehtoisten johtaminen 
 
Kosken (1994) mukaan urheiluseurojen kaltaisissa vapaaehtoisorganisaatioissa 
johtamiselle asettuu omia erityisvaatimuksiaan, koska toiminta pitää saada syn-
tymään ensisijaisesti ihmisten omasta tahdosta. Vapaaehtoisorganisaation val-
takysymykset liittyvät läheisesti organisaatiossa tapahtuvaan sitoutumiseen 
(Williams & Jackson 1981, Kosken 1994, 58 mukaan). Koski näkee, että vapaaeh-
toisorganisaatioissa johdon ja jäsenistön suhde on herkkä ja vastavuoroinen, ja 
että se perustuu enemmän tai vähemmän normatiivisen vallan manipulaatioon 
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Täten seuran johdon ja jäsenistön on löydettä-
vä yhteisymmärrys jatkuvan kommunikaation avulla. Ilman tällaisen konsen-
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suksen saavuttamista vaarana on, että seura alkaa menettää jäseniään. (Koski 
1994, 57–58.) 

Aarresolan (2019) tutkimuskoosteessa vapaaehtoisten johtamiseen liittyviä 
piirteitä esitellään viiden kansainvälisen tutkimuksen kautta. Koosteeseen vali-
tut tutkimukset osoittavat huomioita muun muassa vapaaehtoisten tyytyväi-
syyteen ja sitoutumiseen, vapaaehtoistyön merkityksenantoon, johtamistoimiin 
ja vapaaehtoisten rekrytointiin liittyen (Aarresola 2019, 9).  

Warnerin, Newlandin ja Greenin (2011) sekä Eglin, Schlesingerin ja Nage-
lin (2014) tutkimukset indikoivat, että vapaaehtoisten johtamisessa olisi olen-
naista tunnistaa vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnan taustalla olevien motii-
vien sijaan ennemminkin työn tyytyväisyyttä lisäävät ja vähentävät tekijät. Eg-
lin ym. (2014) tutkimus osoittaa, että vapaaehtoisten työlleen asettamien oletus-
ten tutkiminen on seuran johdon kannalta konkreettisempaa kuin motiivien. 
Tämä johtuu siitä, että yksilön motiivit ovat usein yleisluontoisia ja sellaisia, 
joihin ei seuran puolesta voida vaikuttaa. Oletusten perusteella voidaan sen 
sijaan tehdä vapaaehtoisten tyytyväisyyttä lisääviä johtamispäätöksiä (Egli ym. 
2014, Aarresolan 2019, 13–15 mukaan). Warnerin ym. (2011) tutkimuksessa tyy-
tyväisyyden eri osatekijöiden havaittiin olevan tilastollisesti merkittävässä yh-
teydessä vapaaehtoistyön jatkuvuuteen, kun taas toiminnan taustalla olevien 
motiiveihin yhteyttä ei löydetty. Tätä vasten tutkimus ehdottaa, että vapaaeh-
toisten rekrytoimisen ja työsuhteen säilymisen kannalta olisi johdon kannalta 
tehokkaampaa suunnata resurssit tyytyväisyyttä lisäävien tekijöiden kehittämi-
seen ja tyytymättömyyttä lisäävien tekijöiden poistamiseen. (Warner ym. 2011; 
Aarresola 2019, 11.) 

Østerlundin (2013) ja Schlesingerin, Klenkin ja Nagelin (2015) tutkimuk-
sissa tarkasteltiin vapaaehtoisten rekrytointiin liittyvää päätöksentekoa. Øster-
lundin Tanskassa suoritettu kyselytutkimus (5203 seuraa) keskittyi vapaaeh-
toisten rekrytoimista edesauttavien johtamiskeinojen selvittämiseen. Tutkimus 
osoitti hypoteesiensa suuntaisesti, että rekrytointi on helpompaa, kun seura (1) 
osallistaa jäsenistöä päätöksentekoon, (2) antaa päätöksentekovaltaa jäsenistölle 
ja valiokunnille, (3) tarjoaa materiaalisia etuja ja kannustimia vapaaehtoistyö-
hön sitoutumisesta, (4) toimii rekrytointistrategian mukaisesti ja (5) hyödyntää 
sähköisiä kommunikointivälineitä. Schlesinger ym. (2015) tarkastelivat vapaa-
ehtoisten rekrytointiin liittyviä päätöksentekoprosesseja tapaustutkimuksena 
yhdeksässä sveitsiläisessä urheiluseurassa (20 haastateltavaa). Tutkijat hyödyn-
sivät tutkimusasetelmassaan niin sanottua ”roskapönttömallia”, jossa on tarkoi-
tuksena kuvata irrationaalista, keskitettyä ja nopeaa päätöksentekoprosessia. 
Tutkijat tulivat johtopäätöksenään siihen lopputulemaan, että vaikka rekrytoin-
tiin liittyvää päätöksentekoa yritettäisiin saada tehokkaammaksi systematisoin-
nin keinoin, tulee urheiluseurojen arjessa lopulta tunnistaa ”roskapönttömallin” 
mukainen päätöksenteko ja ottaa joissain tilanteissa hyöty sen sentralisaatioon 
liittyvistä ominaisuuksista, kuten nopeudesta ja joustavuudesta. Molempien 
tutkimuksien perusteella seuroissa ei useinkaan näyttänyt olevan erillistä va-
paaehtoisten rekrytointistrategiaa. (Østerlund 2013; Schlesinger ym. 2015; Aar-
resola 2019, 17–21.) 
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Wegner, Jones ja Jordan (2019) tarkastelivat tapaustutkimuksessaan (noin 
1000 jäsenen yhdysvaltalainen nuorten juoksuharrastusseura) vapaaehtoisten 
merkityksenannon (sensegiving) ja merkityksenpurun (sensebreaking) prosesseja 
vapaaehtoistyölle urheiluseurassa ja niiden vaikutusta organisaatioidentiteetin 
muodostumiseen. Merkityksenannolla tarkoitetiin merkityksen liittämistä tiet-
tyyn asiaan ja merkityksenpurulla taas aiempien käsityksien muuttamista jos-
tain asiasta. Tutkimuksen tulosten perusteella vapaaehtoisilla toimijoilla oli 
haasteita erottaa omaa urheilija- ja ohjaajaidentiteettejään toisistaan siirryttäessä 
harrastajasta mukaan seuratoimintaan eli toisin sanoen harrastajasta valmenta-
jaksi. Tutkijoiden mukaan näiden identiteettien yhteensovittaminen oli vapaa-
ehtoisten toimesta ensisijaisen tärkeää, kun luotiin yhteistä organisaatioidenti-
teettiä eli käsitystä siitä, mikä on seuralle olennaista ja keitä ”me” olemme. 
(Wegner ym. 2019.) Aarresolan (2019) mukaan tutkimus osoittaa, että hyvin 
suunnitellulla vapaaehtoistyön johtamisella voidaan päästä hyviin tuloksiin 
myös seuratoimijoiden rekrytoimiseen liittyen. Tästä osoituksena oli, että ta-
pausseuran ei enää tarvinnut suorittaa aktiivista hakua, vaan seuran harrastajat 
ja vapaaehtoiset itse hakeutuivat seuran toimijoiksi. (Aarresola 2019, 17.) 
 
Hallitustyöskentely 
 
Suomessa seuran ainoa yhdistyslain velvoittama toimielin on johtokunta tai 
hallitus (Koski & Mäenpää 2018, 57). Yhdistyslain 35 § (16.7.2010/678) määritte-
lee hallituksen aseman seuraavasti (Finlex 2010):  

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen 
on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yh-
distyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yh-
distystä. 

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Halli-
tuksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla 
hallituksen jäsenenä. 

Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekis-
terihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. 

Rekisteröityinä yhdistyksinä toimivat urheiluseurat ovat voittoa tavoittelemat-
tomia, yleishyödyllisiä ja oikeudellisia yhdistysjärjestöjä. Urheiluseuran asiat 
päätetään yhdistyksen kokouksessa, jonka toiminnasta vastaa yhdistyksen joh-
tokunta tai hallitus. Johtokunnan tai hallituksen tehtävänä on hyväksyä seuran 
jäsenet. Seuran jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan seuran järjestämään toi-
mintaa ja tilaisuuksiin. Päätöksenteossa seuran jäsenet ovat keskenään yhden-
vertaisia. (Hossain ym. 2013, 35–36). 

Aarresola (2019) näkee, että voittoa tavoittelemattomissa vapaaehtoisor-
ganisaatioissa, kuten urheiluseuroissa, hallituksella on tärkeä tehtävä johtami-
sessa. Pienissä seuroissa hallitus voi olla ainoa toiminnan johtamisen elin ja, 
suurissakin seuroissa se on vähintään vastuullinen elin. Aarresolan mukaan 
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Inglisin, Alexanderin ja Weawerin (1999) tutkimus on noussut keskeiseksi yh-
distyksen hallitustyöskentelyä kuvaavaksi työksi. Tutkimuksessa hallitustyös-
kentelyä mitattiin kyselyllä, johon vastasi 242 vastaajaa. (em. 2019, 22.) Halli-
tukselle määritettiin kyselyn perusteella yhteensä 14 tehtävää, joista seitsemän 
nähtiin tärkeimpinä (Inglis ym. 1999, Aarresolan 2019, 22 mukaan):   

1. Yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen 2. Visiosta ja missiosta huolehtiminen 3. Pit-
kän aikavälin suunnitelmien asettaminen ja seuraaminen sekä strategia, 4. Taloudel-
lisen linjan asettaminen 5. Toimintalinjan asettaminen siten, että henkilökunta ja va-
paaehtoiset voivat tuottaa siitä ohjelmia ja palveluita 6. Yhteistyökumppanuuksien 
kehittäminen 7. Toiminnanjohtajan työn arvioiminen. 

Hallituksen työskentelyyn kuului näiden toimien lisäksi esimerkiksi hallituksen 
keskinäisen toiminnan arviointi ja rahoituksen kerääminen (Inglis ym. 1999, 
Aarresolan 2019, 22 mukaan). 

Yhteistyössä julkaistun Seura-ammattilaisen palkkaaminen -työkirjan (2016) 
mukaan seuran hallituksen jäsenet edustavat koko seuraa, ja he johtavat sitä 
virallisessa yhdistyksen kokouksessa hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitel-
man sekä seuran sääntöjen mukaisesti. Seurayhdistyksen virallisella kokouksel-
la on seuran korkein päätäntävalta. Seuran hallituksen tehtävänä on valvoa, että 
seuran säännöt vastaavat nykyistä toimintaa ja toimintaympäristöä. Virallisiin 
sääntöihin peilataan aina silloin, kun seuran toiminnassa tai toimissa esiintyy 
ongelmatilanteita. Seuran hallituksen muilla toimintaohjeilla ja ohjeistuksilla 
hallitus pystyy näyttämään toimintansa vastuullisuuden ja oikeellisuuden, 
minkä lisäksi ne auttavat seuratoiminnan johtamisessa ja hyvän hallintotavan 
mukaisten periaatteiden noudattamisessa. (KIHU 2016, 20.)  

Seuran hallituksen jäsenet ja heidän toimenkuvansa vaihtelevat seuroittain. 
Esimerkki kokoonpanoksi Seura-ammattilaisen palkkaaminen  -työkirja (2016) esit-
telee hallituksen, johon kuuluu: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen sih-
teeri, taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja, tiedottaja, koulutusvastaava, valmennus-
vastaava ja markkinointivastaava. Hallituksen jäsenten toimenkuvat vaihtelevat ja 
määrittyvät pääsääntöisesti kunkin jäsenen vastuualueen mukaisesti. Puheen-
johtajan tehtävänä on valvoa ja johtaa hallituksen toimintaa, minkä puolesta 
hänellä on myös pääasiallinen vastuu hallituksen toiminnasta. (KIHU 2016, 21.) 
Kosken ja Mäenpään (2018, 59, 61) seuratutkimuksen 2016 vuoden aineistossa 
liikunta- ja urheiluseurojen puheenjohtajien keski-ikä oli 50 vuotta ja heidän 
kokemuksensa tehtävästä oli keskimäärin kuusi vuotta. 

Aarresolan (2019) tutkimuskoosteeseen sisältyvissä hallitustyöskentelyä 
käsittelevissä tutkimuksissa tarkasteltiin hallituksen suorituskykyä, hallitus-
jäsenten pätevyyttä ja kykyjä, sidosryhmäjohtamista, konflikteja ja hallituksen 
strategista tasapainoa. Hoeyn ja Dohertyn (2011) tutkimuksen mukaan hallituk-
sen suorituskykyyn vaikuttaa neljä keskeistä tekijää: ympäristökohtaiset tekijät 
(esim. institutionaaliset paineet, sidosryhmäsuhteet), yksilökohtaiset tekijät (ikä, 
koulutus, motivaatio, kyvyt), organisaatiokohtaiset tekijät (esim. koko, elinkaari, 
ammattimaistumisen aste) ja hallituskohtaiset tekijät eli rakenne (esim. kokoon-
pano, alakomiteat) ja prosessit (esim. kokoukset, päätöksenteko, ryhmädyna-
miikka). Balduckin, Van Rossemin, ja Buelensin (2010) tutkimuksen perusteella 
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hallituksen jäsenten kykyihin kohdistuu odotuksia seuran sisäisesti  (seura- ja 
hallitusjäsenet) useiden kyvyllisten osa-alueiden osalta. Vastauksissa korostui 
tiedollisten kykyjen osalta strateginen ajattelu, emotionaalisista kykyjen osalta 
rehellisyys ja vastuullisuus sekä sosiaalisten kykyjen osalta seuraedun ajattele-
minen ja toisten kuunteleminen (Balduck ym. 2010). Esteven, Di Lorenzon, 
Inglésin ja Puigin (2011) tutkimuksessa tarkasteltiin hallituksen sidosryhmäjoh-
tamisen vaikutusta urheiluseuran resursseihin. Tulosten perusteella havaittiin, 
että hallitusjäsenten suhteilla ja omistautumisella työlleen oli yhteys seuran ke-
räämien taloudellisten resurssien määrään, kun taas hallitusjäsenten koulutuk-
sen perusteella tätä yhteyttä ei havaittu (Esteve ym. 2011). Van Busselin ja Do-
hertyn (2015) tutkimuksessa käsiteltiin urheiluseuran hallituksen konfliktipro-
sessia. Tutkijoiden mukaan konfliktin voivat laukaista useat eri tekijät, kuten 
päivittäiset toimenpiteet tai suhteet ulkopuolisiin tahoihin. Yleisesti konfliktien 
syntyminen voidaan kuitenkin ehkäistä hyvällä vuorovaikutuksella ja infor-
maation kululla sekä riittävillä henkilöresursseilla. Tutkimuksen perusteella 
paras konfliktin ratkaisukeino oli yhteistyöstrategia. Siinä ratkaisuvaihtoehtoja 
työstetään yhdessä, jonka jälkeen valitaan niin ikään yhdessä tilanteeseen sopi-
vin ratkaisu. (Van Bussel & Doherty 2015.) Ferkinsin ja Shilburyn (2015) käsitte-
livät tutkimuksessaan voittoa tavoittelemattoman organisaation strategista ta-
sapainoa ja loivat siitä aikaisempien tutkimusten perusteella teoreettisen mallin. 
Sen mukaan hallituksen strateginen kyvykkyys ja tasapaino, sekä niiden kehit-
täminen koostuvat kuudesta vaikutustekijästä (suom. Aarresola 2019, 34): 1) 
hallitusjäsenten panosten kasvattaminen, 2) hallituksen tieto toiminnasta, 3) jäsenten ja 
kumppaneiden osallistuminen, 4) hallituksen seurantatehtävän ylläpitäminen, 5) stra-
tegian luomisen yhteisjohtaminen ja 6) strategian toimeenpanon yhteisjohtaminen. 
Mallin tukipisteenä toimii organisaation ympäristö, joka tulee näkyväksi erityi-
sesti kumppaneiden ja jäsenten osallistamisen kautta. (Ferkins & Shilbury 2015; 
Aarresola 2019, 32–33.)  

 
Urheilujohtajuus 
 
Urheilujohtajuus (sport leadership), toisin kuin urheilujohtaminen (sport manage-
ment/governance), käsittelee johtamista ihmisiä koskettavana toimintana (Aarre-
sola 2019, 35). Ensimmäiset urheilujohtajuutta käsittelevät tutkimukset julkais-
tiin 1970-luvulla. Siitä lähtien tutkijat ovat kehittäneet ja seuranneet lukuisia 
erilaisia urheilujohtajuuden tutkimussuuntia. Julkaistuissa tutkimuksissa on 
tarkasteltu muun muassa johtamistyylejä ja -käyttäytymistä ja niiden vaikutusta 
yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotason lopputulemiin sekä joukkue- että seurata-
solla. Joukkuetasolla urheilujohtajuuden tutkimusta on hallinnut perinteisesti 
urheilupsykologia, kun taas seurahallinnon tasolla johtajuutta on tarkasteltu 
urheilujohtamisen (sport management) kautta. (Welty Peachey, Zhou, Damon & 
Burton 2015.) 

Johtajuudelle, yläkäsitteenä, on kehitetty vuosien varrella satoja erilaisia 
määritelmiä. Kommunikointiasiantuntijat Michael Hackman ja Graig Johnson 
(2009) näkevät johtajuuden erityisenä kommunikoinnin muotona. Heidän mu-
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kaansa johtajuuden aikaisemmat määritelmät voidaan kategorisoida neljään 
laajempaan teemaan. Ensimmäisen määrittävän teeman mukaan ”johtajuus on 
sitä, mitä olet”. Teema keskittyy johtajan piirteisiin ja ominaisuuksiin, ja se on 
yksi vanhimmista johtajuuden konseptualisoinnin tavoista. Huomion keskipis-
teessä on ”synnynnäisten johtajien” ominaispiirteiden tunnistaminen. Toisen 
määrittävän teeman mukaan ”johtajuus on sitä, miten käyttäydyt”. Tästä näkö-
kulmasta johtajuus nähdään vaikuttavuuden (influence) tai vallan (power) har-
joittamisena. Kolmannen määrittävän teeman mukaan ” johtajuus on sitä, mitä 
teet”. Tämä teema korostaa johdettavien ihmisten tärkeyttä organisaation tavoit-
teiden saavuttamisessa ja tarpeiden täyttämisessä. Johtajien vaikutuskeinojen 
nähdään palvelevan koko ryhmän etua, sillä ne saavat oikein kanavoituna ai-
kaan positiivista muutosta organisaation jäsenissä. Neljännen määrittävän tee-
man mukaan ”johtajuus on sitä, miten käyttäydyt muiden kanssa”. Tämä teema ko-
rostaa sitä, että johtajat ja johdettavat määrittävät yhteisiä tavoitteita, joita pyri-
tään savuttamaan yhteistyöllä. (Hackman & Johnson 2009, 10–11.) 

Edellisten teemojen pohjalta Hackman ja Johnson (2009, 11) määrittelevät 
kommunikointipohjaiseksi johtajuuden määritelmäkseen seuraavan (suomen-
nos): 

Johtajuus on ihmisen (symbolista) kommunikointia, joka muokkaa muiden asenteita 
ja käytöstä, jotta ryhmän yhteiset tavoitteet ja tarpeet voidaan täyttää. 

Urheilujohtajuuden tutkimuksen kontekstissa erääksi esimerkiksi johtajuuden 
määritelmästä voidaan nostaa Burtonin, Kanen ja Borlandin (2019) Sport lea-
dership in the 21st century -oppikirjassa käytetty vaikutussuhteeseen perustuva 
määritelmä (suomennos): 

Johtajuus on vaikutussuhde, joka on suunnattu ohjaamaan organisaatioita tai ihmis-
ryhmiä kohti kuviteltua tulevaisuutta, joka riippuu arvojen yhteensovittamisesta ja 
yhteisten tarkoitusten vakiinnuttamisesta, 

Burtonin ym. (2019, xi) mukaan määritelmässä yhdistyvät kolme oleellista joh-
tajuuden elementtiä: vaikutus, tulevaisuus ja vastavuoroisuus.  

Urheilujohtajuuden uusia kehityssuuntia tutkimuksessaan tarkastelleet 
Ferkins, Skinner ja Swanson (2018) näkevät, että urheilujohtajuuden tutkimuk-
sessa ja teoriassa on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävää 
siirtymistä aiemmin hallinneesta johtajien asemaan ja muodollisuuteen perus-
tuvasta johtajuudesta kohti johtajuutta, joka ymmärretään sosiaalisena kon-
struktiona. Tämä perspektiivi näkee johtamisen sosiaalisena, relationaalisena ja 
yhteistyöhön perustuvana kokemuksena, jossa johtajuuden oletetaan rakentu-
van ihmisten vuorovaikutuksessa ja rakentamana tietyssä kontekstissa (Grint & 
Jackson 2010; Kihl, Leberman & Schull 2010; Ospina & Foldy 2009; Ferkinsin ym. 
2018 mukaan). Tästä näkökulmasta katsottuna johtajuus nähdään kollektiivise-
na saavutuksena eikä jonain, joka kuuluu jollekin yksilölle. (Ferkins ym. 2018.)  

Aarresola (2019) tarkasteli tutkimuskoosteessaan kahta seuratasolla toteu-
tettua urheilujohtamisen tutkimusta. Ensimmäisessä eli Jonesin, Wegnerin, 
Bundsin, Edwardsin ja Bocarron (2018) tutkimuksessa johtajuutta käsiteltiin 
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jaetun johtajuuden perspektiivistä. Toisessa eli Takosin, Murrayn ja O´Boylen 
(2018) tutkimuksessa johtajuutta käsiteltiin puolestaan aidon/autenttisen johta-
juuden perspektiivistä. Aarresola näkee, että molemmat tutkimukset ovat seu-
ratasolla varsin tuoreita näkökulmia, vaikka niitä onkin käsitelty aikaisemmin 
muun muassa valmennusympäristöissä. Aarresola jatkaa, että sekä jaettu että 
aito johtajuus liittyvät näkökulmina toisiinsa ja ovat osa johdon henkilösuhtei-
siin keskittyviä tutkimussuuntia. (Aarresola 2019, 35.) 

Jonesin ym. (2018) tutkimuksessa jaetun johtajuuden (shared leadership) 
muodostumista tarkasteltiin tapaustutkimuksena yhteiskunnallisia liikuntaoh-
jelmia toteuttavassa yhdysvaltalaisessa urheiluseurassa ja sen toimintaympäris-
tössä. Pearce ja Conger (2003, 1) määrittelevät Jonesin ym. (2018) mukaan jaetun 
johtajuuden eräänlaisena dynaamisena ja interaktiivisena ryhmän yksilöiden 
välisenä prosessina, joiden tehtävänä on johtaa toisiaan saavuttaakseen ryhmän 
tai organisaation tavoitteet. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että jaetussa johta-
juudessa kyse ei ole vain yksittäisistä johtajista, vaan toiminnasta, joka voidaan 
jakaa useammalle ihmiselle, ja joka voi muuttua organisaation tilanteen ja tar-
peiden mukaan. Tutkimuksessaan Jones ja kumppanit olivat kiinnostuneita, 
miten jaettu johtajuus muodostui yhteiskunnallisten liikuntaohjelmien (sport-
for-development programs) eli yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen keskit-
tyvien ohjelmien toteutuksessa. Tapaustutkimukseen valittu seura oli voittoa 
tavoittelematon organisaatio, johon kuului 30 vapaaehtoistoimijaa ja 150 nuorta 
harrastajaa. Seuran lajeina olivat amerikkalainen jalkapallo ja cheerleading. 
Tutkimuksen aineisto muodostui kahdeksasta haastattelusta, seuran liikuntaoh-
jelmaan liittyvistä dokumenteista ja toiminnan observoinnista. (Jones ym. 2018.)  

Tutkimuksen tulosten ja niistä muodostettujen johtopäätösten perusteella 
pienen tapausseuran yhteiskunnallisten ohjelmien toteuttamiseen jaetun johta-
juuden kautta havaittiin liittyvän kaksi oleellista asiaa. Ensimmäisen havainto 
osoittaa, että yhteiskunnallisia päämääriä edistämään pyrkivän pienen urheilu-
seuran jaettua johtajuutta hankaloittavat toimintaympäristöön liittyvät moni-
naiset tekijät. Näitä olivat tapausseuralla erityisesti rajoittunut organisaatiover-
kosto, minkä seurauksena toiminnan rahoituksen saaminen oli haasteellista, 
sekä urheilullisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden välinen vastakkainasettelu, 
minkä seurauksena urheilulliset päämäärät veivät helposti voiton toiminnan 
toteuttamisessa. Toinen merkittävä havainto keskittyi jaetun johtajuuden käyt-
tämisen hyödyllisyyteen eri tilanteissa. Jones ym. (2018) kokevat, että vaikka 
jaettu johtajuus voi auttaa erilaisten näkökulmien esiintuomisessa, se voi toi-
saalta haitata urheiluseuran päämäärien asettamista, jolloin perinteinen ”ylhääl-
tä alas” -johtamistapa on usein hyödyllisempi. Päämäärien toteuttamisen vai-
heessa jaettu johtajuus voi kuitenkin osoittautua hyödylliseksi, sillä sen avulla 
voidaan kohdistaa tarvittavat resurssit päämäärien saavuttamiseksi. (Jones ym. 
2018; Aarresola 2019, 39.) 

Takosin ym. (2018) tutkimus keskittyi urheiluseurojen hallitustyöskente-
lyssä tapahtuvaan johtajuuteen, jota tarkasteltiin aidon johtajuuden4 (authentic 

 
4 Suomennos Aarresolan (2019) esittämänä. 
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leadeship) näkökulmasta. Tutkijat käsittävät aidon johtajan omasta ajattelustaan 
ja käytöksestään syvästi tietoisena henkilönä, minkä vaikutus näkyy myös tois-
ten henkilöiden silmissä (em.). Aito johtajuus muodostuu Takosin ym. (2018) 
esittämänä neljästä osatekijästä (Aarresolan 2019, 40 mukaan): 

1. Itsetuntemus (self-awareness): johtajan kyky olla tietoinen omista tunteistaan, toi-
veistaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja halu jatkuvasti kehittää tätä itsetun-
temusta.  

2. Suhdeorientaatio (relational orientation): johtajan kyky olla avoin ja välitön ihmis-
suhteissaan, ei salaile itseään tai olennaista tietoa.  

3. Tasapainoinen päätöksenteko (balanced processing): johtajan kyky käsitellä tietoa 
ja tehdä päätöksiä ilman, että henkilökohtaiset luulot tai tunteet vaikuttavat niihin.  

4. Sisäistetty moraali (internalized moral perspective): johtajan kyky toimia arvojensa 
mukaan, ei ristiriitaisesti tai ulkoa ohjautuvasti.  

Takosin ym. (2018) tutkimus toteutettiin Australiassa kymmenen australialaisen 
jalkapallon eli AFL-seuran hallituksen jäsenille, joita oli mukana yhteensä 51. 
Haastattelujen perusteella hallitustyöskentelyn tehokkuuden kannalta vaikut-
tavimmiksi tekijöiksi edellisistä aidon johtajuuden osatekijöistä nousivat: suh-
deorientaatio, itsetuntemus ja tasapainoinen päätöksenteko. Tutkijoiden mukaan löy-
dökset indikoivat, että hallituksen jäsenten välisten suhteiden luonne, erityisesti 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä, vaikuttaa positiivisesti hallituksen 
toiminnallisuuteen, jos sitä kuvastaa autenttisuus tai aitous myös johdon puo-
lelta. Tarkemmin ottaen autenttisuuden nähtiin johtavan korkeampaan luotta-
mukseen ja vähäisempään epäharmoniaan hallituksen sisällä. Tämän puoles-
taan todettiin vähentävän toimintaa vahingoittavien ”kuppikuntien” tai ala-
ryhmien muodostumista. (Takos ym. 2018.)  

 
Yhteenveto  

 
Edellisistä osioista ja niiden sisältämistä tutkimuksista on havaittavissa, että 
seuratoiminnan järjestäminen on ennen kaikkea ihmisten välistä toimintaa. Il-
man näitä toiminnan taustalla olevia toimijoita, ei ole seuraakaan. (Aarresola 
2019, 8.) Vapaaehtoisorganisaatioina seurojen toiminta perustuu vapaaehtoisten 
tekemään työhön ja siihen, että seuratoimijat saadaan sitoutumaan tekemäänsä 
työhön. Tämä edellyttää avointa, rehellistä ja jatkuvaa keskustelua seuran va-
paaehtoisten työntekijöiden ja johdon välillä. (Koski 1994, 57.) Toisaalta ammat-
timaistumisen myötä tulleet muutokset, kuten ammattilaisten palkkaaminen, 
muuttavat väistämättä myös seuran sisäistä dynamiikkaa toimijoiden välillä 
(Warner ym. 2011)5. Ammattimaistumisesta aiheutuva paine kohdistuu erityi-
sesti seuran johtoon, jonka on kyettävä vastaamaan toisaalta yhteiskunnallisiin 
tavoitteisiin ja toisaalta taas palveluntuotannollisiin vaatimuksiin, jotka tulevat 

 
5 Warner ym. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että palkatuilla työntekijöillä oli tapana 

nähdä vapaaehtoiset usein ”vapaana työvoimana”.  
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entistä enemmän nyt myös seuran jäseniltä, jotka odottavat kuluttajamaisesti 
laadukkaampia palveluja seuralta. (Aarresola 2019, 4; Jones ym. 2018). Kokonai-
suudessaan edellä käsitellyt tutkimukset myös korostavat, että seuratoiminnan 
johtamisessa hallituksen yhteistyökyky ja tasapaino ovat edellytyksiä päätösten 
läpiviennille ja organisatoristen tavoitteiden saavuttamiselle. 

2.4 Urheiluseurojen taloudelliset ominaispiirteet 

Ammattimaistumisen kehityksellä on suoria vaikutuksia myös seurojen talou-
dellisiin ominaispiirteisiin. Toiminnan jatkuva kehittäminen vaatii edetessään 
väistämättä taakseen myös entistä enemmän taloudellisia resursseja (Lämsä ym. 
2020). Tässä tilanteessa erinäisten liiketoiminnallisten logiikkojen mukaantulo 
seurojen toimintaan on usein ainoa keino turvata toiminnan säilyminen ja kehi-
tys (Koski & Heikkala 1998; Nagel ym. 2015). Urheiluseurojen ammattimaistu-
misen myötä myös taloudellisten resurssien merkitys seuratoiminnalle onkin 
ollut kasvussa edellisen vuosikymmenen aikana. Tähän on vaikuttanut talou-
dellisten vaatimusten kasvu, joiden vuoksi seurat ovat tarvinneet toimintaansa 
pyörittämiseen entistä enemmän rahaa. (Koski & Mäenpää 2018, 76–78; Lämsä 
ym. 2021.) Erityisesti nuorisotoimintaan liittyvät toimintamaksut ovat nousseet 
joissakin lajeissa hyvinkin korkeiksi (Hossain ym. 2013, 36). Tämän tutkimuk-
sen laajemman tutkimusasetelman kannalta urheiluseurojen taloudella voidaan 
olettaa olevan merkittävä vaikutus myös ostokäyttäytymiseen, sillä erityisesti 
taloudelliset resurssit asettavat rajoituksia pienempi kokoisten organisaatioiden, 
kuten urheiluseurojen, ostokäyttäytymiselle (Škarpová & Grosová 2015; Kavak, 
Tunçel & Özyörük 2015).  
 

2.4.1 Seuratoiminnan rahoitus 

Alla olevasta Kosken ja Mäenpään (2018, 77) toteuttamaan kansalliseen seura-
tutkimukseen kuuluvasta graafista nähdään tutkimukseen osallistuneiden seu-
rojen kokonaistulojen kehityskulku vuosien 1986–2016 väliseltä kolmenkym-
menen vuoden ajanjaksolta. Kyselytutkimus toteutettiin ja toteutetaan myös 
jatkossa kymmenen vuoden välein, mikä mahdollistaa urheiluseurojen koko-
naistulojen kehityksen seuraamisen (em.). 
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KUVIO 7 Kokonaistulot urheiluseuroja kohden vuosina 1986, 1996, 2006 ja 2016 (Koski & 
Mäenpää 2018, 77). 

Yläpuolella olevasta kuviosta on selvästi havaittavissa, että urheiluseurojen ko-
konaistulot ovat liki kaksinkertaistuneet vuodesta 2006 vuoteen 2016 tultaessa. 
Seuroista on täten 2010-luvun aikana kehittynyt selvästi aiempaa suurempia 
talouden toimijoita, sekä välillisesti että suoraan. Koski ja Mäenpää (2018, 77) 
kuitenkin korostavat, että hajonta eri seurojen välillä on suurta. Kokonaistulo-
jen kehittyminen onkin ammattimaistumisen tapaan kohdistuneen erityisesti 
suurempiin urheiluseuroihin, minkä vuoksi pieni- ja keskikokoisten seurojen 
tulojen saanti ei välttämättä ole kehittynyt kokonaistilastojen kasvusta huoli-
matta (Koski & Mäenpää 2018b). 

Hossainin ym. (2013, 36) mukaan se, miten urheiluseurat saavat rahoituk-
sensa on riippuvainen muun muassa siitä: onko kyse monen lajin yleisseurasta vai 
yhden lajin erikoisseurasta, harjoittaako seura kilpailutoimintaa ja jos harjoittaa, millä 
tasolla se tapahtuu. Kokonaisuudessaan urheiluseurojen saamat rahoitustuotot 
vaihtelevat hyvinkin voimakkaasti lajista, seuran toiminnan tasosta ja tavoitteis-
ta sekä toimintaympäristöstä riippuen. Yleistävästi Hossain ja kumppanit esit-
tävät urheiluseurojen rahoituksen koostuvan seuraavista lähteistä (em. 2013, 
36–37): 

 
• Jäsenmaksuista, joiden suuruus päätetään yhdistyksen kokouksissa 

• Toimintamaksuista, joita peritään harjoitetun toiminnan perusteella la-
jeittain ja joukkueittain yhdistyksen toimikunnan päättämänä 

• Myyntitoiminnasta saatavista tuotoista, joihin lukeutuu pääsymaksut, 
kilpailutapahtumista saatava myynti sekä seuran varuste- ja välineväli-
tystoiminta 

• Yritysyhteistyön tuotoista, joihin sisältyy mainosmyyntitulot sekä spon-
sorointitulot 

• Kuntien avustuksista, jotka voivat sisältää varsinaisen toiminta-
avustuksen, kohdeavustukset sekä subventiot urheilupaikkojen vuokrille 

• Valtion hankeavustuksista 
• Talkootöistä 
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Kosken ja Mäenpään (2018, 79) seuratutkimuksessa ja siihen liittyvissä aiem-
pien vuosien selvityksissä seurojen tulonhankintakeinot on jaettu viiteen luok-
kaan: varsinainen toiminta, varainhankinta, jäsenmaksut, kunta-avustus ja muut 
avustukset. Selvityksen perusteella (kuvio 8) seuran varsinainen toiminta tuottaa 
noin kaksi kolmasosaa (62 %) seurojen kokonaistuloista. Varsinaisella toimin-
nalla viitataan toimintaan osallistuvien kausi- ja kurssimaksuihin sekä erilaisis-
ta tapahtumista, kuten turnauksista ja kilpailuista saataviin tuottoihin. Perus-
toimintaan kuulumattomalla varainhankinnalla seurat kattoivat noin viiden-
neksen (22 %) tuloistaan. Jäsenmaksuilla katettiin kahdeksan, kunta-
avustuksilla viisi ja muilla avustuksilla kolme prosenttia kokonaistuloista. 
(Koski & Mäenpää 2018, 78–79.)  
 

 

KUVIO 8 Seurojen tulonhankintakeinojen osuudet vuosina 1986, 1996, 2006 ja 2016 seura-
aineiston perusteella (Koski & Mäenpää 2018, 79). 

Yllä olevasta diagrammista on havaittavissa selkeä ero 2016 vuoden tulonhan-
kintaosuuksissa muihin otoksiin verrattuna. Erityisesti kymmenen vuoden ta-
kaisiin tuloksiin peilatessa varsinainen toiminta on kasvattanut osuuttaan 
huomattavasti samalla kun jäsenmaksujen osuus on pienentynyt noin kolmin-
kertaisesti edelliseen otokseen nähden. Kosken ja Mäenpään (2018, 78) mukaan 
suurta vaihtelua selittänee osittain se, että vastaajat ovat tulkinneet luokitukset 
eri vuosikymmeninä eri tavalla. Olennaisena huomiona on kuitenkin se, että 
osallistumismaksut eli edellä käsitellyt osuudet maksetaan aiempaa useammin 
suoralla rahalla. Tähän kytkeytyy Kosken ja Mäenpään mukaan varainhankin-
nan suhteellisen osuuden väheneminen viimeisen 20 vuoden aikana, johon on 
puolestaan mahdollisesti vaikuttanut verottajan tiukempi suhtautuminen ulko-
puoliseen varainhankintaan tai seurojen huonot muistot vanhoista varainhan-
kintaprojekteista. (Koski & Mäenpää 77–78.) Hossainin ym. (2013, 37) mukaan 
harrastajilta itseltään kerättävillä toiminta/osallistumismaksuilla on tyypillises-
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ti suurempi painoarvo seuran rahoituksessa mitä alemmalla kilpailullisella ta-
solla se toimii. 

Vaikka seurojen kunnilta saamat avustukset edustavatkin vain muutamaa 
prosenttia (2016 vuonna 5 %) vuosittaisista tuloista, ne ovat tästäkin huolimatta 
seuran jatkuvuuden kannalta tärkeä resurssi. Oikein kohdistettuna esimerkiksi 
nuorten ohjaajien palkkioihin tai palkkaukseen niiden merkitys voi olla toimin-
nan laadun kannalta rahallista määräänsä merkittävästi suurempi. (Hossain ym. 
2013, 37; Koski Mäenpää, 78.) Tämän lisäksi yhteydenpito ja yhteistyö urheilu-
seurojen ja kuntien liikuntapaikkayksiköiden välillä luo tärkeän vuorovaiku-
tuskanavan (Hossain ym. 2013, 34).  

Kokonaisuudessaan edellä käsitellyt luvut indikoivat selvästä urheiluseu-
rojen taloudellisesta kasvusta. Lukujen tulkinnassa on tärkeää huomioida kui-
tenkin se, että hajonta seurojen tulojen hankinnan määrissä on todella suurta. 
Todellisuudessa talouslukujen perusteella suurimmat kuusi prosenttia (6 %) 
seuroista, joiden vuotuiset tulot ovat yli puolen miljoonan euron, kattavat yli 
viisikymmentä prosenttia kaikista seurojen saamista tuloista. Alle 50 000 euron 
jäädään kahdessa seurassa kolmesta (64 %) ja loput 30 % tienaavat 50 000–500 
000 euron vuositulojen välimaastossa. (Koski & Mäenpää 2018b.) 

Valtion liikuntaneuvoston (2020, 28) tuoreemman tutkimuksen mukaan 
seurojen toiminnassa liikkui vuoden 2019 loppuun tullessa entistä enemmän 
rahaa, minkä lisäksi myös palkkatöiden määrä oli lisääntynyt. Suurimpien seu-
rojen osalta vastuut taloudellisista asioista olivat laajentuneet ja monimuotois-
tuneet. Tutkimuksen kyselyn perusteella, johon vastasi 1411 rekisteröidyksi 
yhdistykseksi luokiteltavaa seuraa, vuoden 2019 lopussa (tai viimeisimmän 
täyden 12 kuukauden tilikauden päättyessä) 75 seuralla vuositulot olivat yli 
500 000 euroa ja 444 seuralla alle 10 000 euroa keskiarvon ollessa 115 320 euroa. 
Taloudellista puskuria eli rahaa toimintojen kattamiseen kahden kuukauden 
toimintamenoihin löytyi 86 prosentilla seuroista.  

 

 

KUVIO 9 Urheiluseurojen talouspuskuri vuoden 2019 lopussa tai viimeisimmän täyden 12 
kuukauden tilikauden päättyessä (VLN 2020). 
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2.4.2 Seuratoiminnan kustannukset 

Kuten osion alussa mainittiin, urheiluseurojen taloudellisten resurssien merki-
tyksen kasvuun on vaikuttanut seuratoiminnan pyörittämiseen liittyvien kus-
tannusten nousu.  Kosken ja Mäenpään (2018, 106) mukaan syynä tähän on ol-
lut osittain seurojen omista toimista riippumattomat tekijät, kuten osallistujien 
kasvaneet laatuvaatimukset ja kuntien tilamaksut, mutta toisaalta myös seuro-
jen omat ratkaisut. Yksi merkittävä kustannuksia nostava kehityssuunta on ol-
lut ammattimaistuminen, jonka seurauksena seuroihin on hankittu entistä 
enemmän palkattuja työntekijöitä pyrkimyksenä tehostaa toimintaa (Koski 2012, 
48, Koski & Mäenpää 2018, 24). 

Hossainin ym. (2013) mukaan urheiluseurojen toimintakustannukset ja 
kustannuserät vaihtelevat tulojen tapaan ohjelmassa olevista lajeista riippuen. 
Kustannukset jakaantuvat yleiskustannuksiin sekä seurasta riippuen jonkun 
lajijaoston tai yksittäisen joukkueen toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. 
Koska useimmat seurat harjoittavat kilpaurheilutoimintaa kansallisen lajiliiton 
alaisissa sarjoissa ja kilpailuissa, perivät liitot seuroilta maksuja tätä tarkoitusta 
varten. Tästä näkökulmasta katsottuna seurat ovat lopulta lajiliittojen omistajia. 
em. 2013, 32.) Yleistäen kustannukset voidaan jakaa seuraaviin menoeriin (em. 
2013, 32): 

 

• Suorituspaikkoihin liittyviin kustannuksiin, kuten sali- ja kenttävuokriin, 
jääaikaan jne. 

• Ohjaajien ja valmentajien palkkoihin ja palkkioihin 

• Varustekustannuksiin, kuten peli- ja urheiluvälineiden sekä peliasujen 
hankintaan jne. 

• Matkustuskustannuksiin 

• Kilpaurheilun osallistumismaksuihin 
• Hallintoon liittyviin kuluihin 

• Lajiliittojen jäsenmaksuihin 
 

Hossain ja kumppanit näkevät, että kustannusten käsittelystä ei aiheudu on-
gelmia, jos seuran toiminnan laajuus ja laatu ovat samalla tasolla eri lajijaosto-
jen ja joukkueiden kesken. Tilanne on kuitenkin toinen, jos menot eri joukkuei-
den ja lajien välillä vaihtelevat merkittävästi keskenään. Tällöin suositeltavaa 
olisi, että seuran johtokunnan turvautuisi menoseurantaan eri lajien ja joukku-
eiden osalta, jotta seuran yhteisiksi menoiksi voitaisiin hyväksyä vain erikseen 
määrätyt erät ja että kaikki olisivat tästä selvillä. (em. 2013, 32.) 

Vaikka urheiluseurat pystyvätkin kattamaan osan kuluista omalla varain-
hankinnallaan, lopulta toiminnan maksaa suurimmalta osaltaan harrastaja itse. 
Suhtautettuna seuran omaan varainhankintakykyyn jäseniltä peritäänkin jäsen- 
ja osallistumismaksuja toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen. (Hossain 
ym. 2013, 32.) Tämän lisäksi harrastajat maksavat myös muun muassa seuraa-
via kustannuksia (em. 2013, 32): 
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• Lajiasusteiden ja -jalkineiden hankinta 

• Lajivälineiden hankinta tai vuokraus 
• Suorituspaikkamaksut 

• Kuljetusmaksut. 
 

Kari Puronahon (2006) suorittaman tutkimuksen mukaan harrastamiseen liitty-
vissä kustannuksissa on suuria lajikohtaisia eroja. Tämän tutkielman kohdelaj in 
eli jääkiekon harrastuskustannukset olivat tutkimuksen tulosten perusteella 
lasten ja nuorten ikäluokissa yksikkökustannuksissa mitattuna lajien keskitasoa 
(em. 2006, 141.) Puronahon mukaan jääkiekkokustannukset koostuvat pääosin 
seuraavista (em. 2006, 141): 

  
• Pakolliset maksut 

• Liikuntaväline ja -tekstiili kustannukset 

• Matkustuskustannukset. 
 

Tutkimuksen kyselyyn vastanneista jääkiekonharrastajista 82 prosenttia koki, 
että kustannukset olivat kasvaneet viime vuosina ainakin jonkin verran ja joka 
viides koki kustannusten nousseen erittäin paljon. Lajin kallistumisen syinä 
pidettiin salivuokrien kasvua, kilpailullisuuden kiristymistä ja erityisesti tähän 
tutkimukseen liittyen leirityksen lisääntymistä. Kaikki lajit huomioon ottaen 
leirityksen lisääntymistä pidettiin yleisimpänä kustannusten nousun syynä. 
Yleisesti ottaen kilpaurheilun todettiin olevan huomattavasti kalliimpaa kuin 
harrasteliikunnan, mikä johtui pääasiallisesti harrastusintensiteetin kasvun 
mukaan tuomista kuluista. (Puronaho 2006, 141, 134.) 
 

2.4.3 Koronapandemian vaikutus seurojen talouteen 

Seurojen taloutta tarkastellessa on syytä ottaa huomioon myös tämän tutkiel-
man tekemishetkellä vallitsevan koronapandemian vaikutus, joka on aiheutta-
nut eri puolilla maailmalla ennennäkemättömiä toimenpiteitä. Myös suurelle 
osalle seuroista pandemian alkaminen aiheutti taloudellisia menetyksiä. Valtion 
liikuntaneuvoston (2020) suorittaman kyselytutkimuksen mukaan ry-seuroille 
aiheutui koronakriisin alkaessa vuoden 2020 maalis-toukokuun välisellä ajan-
jaksolla kokonaisnettomenetystä noin 47 miljoonaa euroa (luvut suhtautettu 
kattamaan kaikki ry-seurat kertomalla aineiston seurat kuudella eli 1411 x 6 = 
8466). Edellä mainittu ry-seurojen taloudellinen puskuri ja erilaiset seuran sisäi-
set sopeuttamiskeinot riittävät tutkimuksen mukaan kuitenkin talouden tasa-
painottamiseen. (VLN 2020.) 

Suurempia ja pidempiaikaisia taloudellisia haasteita koronarajoitustoi-
mien käyttöönotto aiheutti noin 20 prosentille ry-seuroista. Kuitenkin vain pie-
nelle osalle tilanne oli kriittinen pandemian alkaessa. Valtion liikuntaneuvoston 
kyselyssä kerättiin lisätietoa seuroilta (n=306), joille koronapandemiasta oli ai-
heutunut paljon tai erittäin paljon ongelmia. Menojen vähentämiset osoittautui-
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vat aktiiviseksi keinoksi torjua rajoitusten tuomia haasteita ja sopeuttaa taloutta. 
Kyselyn perusteella yleisimmät sopeuttamisen keinot olivat ostojen lykkäämi-
nen (54 %) ja ostopalveluiden vähentäminen (47 %). (kuvio 10). Palkattuja hen-
kilöitä sisältävissä seuroissa, joita oli 306 seurasta 99 seurassa, yleisin sopeutta-
misen keino oli työntekijöiden lomautukset (54 %). (VLN 2020). 

 

KUVIO 10 Yleisimpiä sopeuttamisen keinoja seuroissa (n=306), joille koronapandemiasta 
aiheutui maalis-toukokuun välisellä ajanjaksolla ”paljon” tai ”erittäin paljon” 

ongelmia (VLN 2020). 

Tutkimuksen avoimissa vastauksissa seurat myös esittelivät yhteensä 29 erilais-
ta muuta keinoa vähentää menoja. Näitä olivat muun muassa investointien pe-
ruminen tai kilpailujen, tapahtumien ja toiminnan peruminen tai siirtäminen 
tulevaisuuteen. Osa seuroista oli kolmen ensimmäisen rajoituskuukauden aika-
na alkanut toteuttamaan uusia tulojen hankkimisen keinoja tai oli muuten saa-
nut lisätuloja. Yleisimpiä keinoja olivat myyntikampanjat (54 seuraa), julkiset 
tuet (37 seuraa), avustukset seuran ulkopuolisilta tahoilta (32 seuraa) ja avus-
tukset seuran omilta jäseniltä (26 seuraa). Velanottamiseen oli turvautunut 20 
seuraa ja 37 seuraa harkitsi turvautuvansa siihen. (VLN 2020.)  
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3 OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA OSTOPÄÄTÖSPRO-
SESSIT 

Tässä pääluvussa tarkastellaan tutkielman tutkimusongelman kannalta oleellis-
ta aihealuetta eli ostokäyttäytymistä ja siihen liittyvää päätöksentekoprosessia. 
Luku alkaa yleisesti ostokäyttäytymisen tutkimuksen luonteen ja tarkoituksen 
käsittelystä. Tämän jälkeen ostokäyttäytymistä ja -päätösprosesseja käsitellään 
pääasiallisesti sekä organisatorisesta (B2B) että kuluttajallisesta (B2C) näkökul-
masta. 

Luvun tarkoituksena on tuoda esille suhteellisen laajalla otteella keskeisiä 
teorioita ja havaintoja ostokäyttäytymiseen ja ostopäätösprosesseihin liittyen, 
sillä tutkimuksen keskeisen tutkimusongelman eli ”Miten urheiluseurat ostavat?” 
kannalta aihealueen riittävän laaja käsittely on perusteltua, koska aikaisempia 
tutkimuksia saatikka erillisiä teorioita urheiluorganisaatioiden ostokäyttäyty-
misestä on tehty hyvin suppeasti. Tämän lisäksi nekin tutkimukset, jotka ovat 
urheiluorganisaatioiden ostokäyttäytymiseen syventyneet, ovat keskittyneet 
lähinnä urheiluun liittyvään sponsoritoimintaan, jolloin keskiössä ei ole ollut 
tässä tutkimuksessa esitetty tutkimusasetelma, jossa huomio kiinnittyy kahden 
urheiluorganisaation väliseen ostoprosessiin.  

Luku jakaantuu kahteen osaan, joissa ostokäyttäytymistä käsitellään kah-
taalta: 1) suurten organisaatioiden ja pk-yritysten, ja 2) kotitalouksien ja yksit-
täisten kuluttajien näkökulmasta. Ennakko-oletuksena on, että juniorijääkiekko-
seurojen ja muidenkin urheiluseurojen ostokäyttäytymiseen vaikuttaa mahdol-
lisesti ominaispiirteitä useista eri malleista. 

3.1 Organisatorinen ostokäyttäytyminen ja ostopäätösprosessit 

Organisaatioiden ja yritysten väliset liiketoiminnalliset suhteet ovat olleet ole-
massa kaupankäynnin alkuajoista lähtien (Cortez & Johnston 2017). Tämän pe-
rusteella voidaan esittää, että B2B-markkinoinniksi kutsuttu toiminta on ollut 
läsnä ja vaikuttanut yritysten toimiin yhtä pitkällä aikavälillä (Hadjikani & LaP-
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lanca 2013). Tästäkin huolimatta organisaatioiden väliseen markkinointiin on 
alettu kiinnittää huomiota toden teolla vasta kuluneiden viime vuosikymme-
nien aikana (Lilien 2014). 

B2B-markkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa organisaatiot mukaan 
lukien liikeyritykset, hallitukset ja instituutiot fasilitoivat tuotteidensa tai palve-
luidensa myyntiä toisille yrityksille tai organisaatioille, jotka sitten joko myyvät 
ne uudelleen eteenpäin tai käyttävät ne omien tarpeidensa täyttämiseen 
(Woodside & Ferris-Costa 2008). Kotlerin ja Kellerin (2009, 222) mukaan yri-
tysmarkkinat koostuvat kaikista niistä toimijoista, jotka hankkivat hyödykkeitä 
ja palveluita käyttääkseen niitä muiden tuotteiden ja palveluiden tuotantoon, 
jotka puolestaan myydään, vuokrataan tai toimitetaan muille.  

B2B-markkinointi eroaa perustavanlaatuisesti kuluttajille suunnatusta 
markkinoinnista siinä, että ostajat eivät yksilöllisesti kuluta ostettuja tuotteita 
tai palveluita, vaan niiden kulutus tapahtuu koko ostavan organisaation tasolla 
(Fill & McKee 2012). Håkanson, Jan ja Björn (1976) puolestaan toteavat, että 
B2B-organisaatioiden ja asiakkaiden välisiä suhteita kuvastaa se, että niitä halli-
taan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan omien tarpeiden mukaan, mikä ei ole 
ominaista kuluttajille suunnatuilla markkinoilla.  

Narayandas (2005) katsoo, että yritysmarkkinat ovat hyvin erilaiset verrat-
tuna kuluttajien markkinoihin. Hänen mukaansa kuluttajamarkkinoille on tyy-
pillistä, että suurella määrällä kuluttajia on samat tarpeet ja halut; käydyt 
transaktiot ovat yleensä arvoltaan pieniä; tuotteet voidaan tuottaa massatuo-
tannolla; kuluttajien käsitykset tai havainnot määrittävät tuotteen arvon; ja yri-
tykset keskittyvät hallitsemaan omaa brändiään. Näiden piirteiden lisäksi ku-
luttajamarkkinoille on tyypillistä, että myyntiprosessi on lyhytaikainen; vähit-
täismyyntiprosessit ovat tärkeässä roolissa; ja myyntitoimet kohdistuvat tuot-
teiden ja palveluiden loppukäyttäjiin. Tätä vasten yritysmarkkinoille Narayan-
das näkee olevan tyypillistä, että niissä on vähemmän asiakkaita, ja että 
transaktiot ovat tavallisesti suurempia. B2B-markkinoilla toisin kuin kuluttaja-
markkinoilla asiakkaat tarvitsevat usein räätälöidyn tuotteen tai hinnan; tuot-
teen tai palvelun arvo määräytyy sen käytön mukaan; vähittäismyynti ei ole 
tekijänä; ja brändit merkitsevät asiakkaille todella vähän. Tämän lisäksi yritys-
markkinoille on kuluttajamarkkinoille verrattuna suhteellisen pitkä ja moni-
mutkainen myyntiprosessi, jossa myyntityön kohde ei välttämättä ole tuotteen 
tai palvelun loppukäyttäjä. (em.) 

Fill ja McKee (2012) tunnistavat samankaltaisia eroavaisuuksia yritys- ja 
kuluttajamarkkinoiden välillä Narayandasin kanssa, mutta lisäävät myös muu-
tamia omia näkemyksiään. He määrittelevät pääasiallisten eroavaisuuksien 
markkinoiden välillä olevan: kysynnän luonne, kansainväliset ulottuvuudet, ja ken-
ties tärkeimpänä suhteet, jotka kehittyvät myyjän ja ostajan välille (pidempien ja 
monimutkaisempien) myynti- ja ostoprosessien aikana.  

Kysynnän Fill ja McKee toteavat olevan yritysmarkkinoilla muuttuvampi 
(variable) ja johdetumpi (derived) asiakkaista ja heidän toiminnastaan. Sen lisäksi 
kysynnällä on erityisesti teollisuuskontekstissa rajallinen joustavuus, sillä kun 
asiakas on ostanut ja tilannut jonkin tuotteen, on toimittajan sitouduttava toi-
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mittamaan se asiakkaalleen ajoissa ja määrättyyn hintaan. Tutkijat myös esittä-
vät, että yritysmarkkinoilla on paremmat edellytykset toimia kansainvälisillä 
markkinoilla kuin kuluttajamarkkinoilla, koska B2C-markkinoilla kulttuurit ja 
arvot vaikuttavat vahvasti asiakkaiden mieltymyksiin. Tätä vastoin B2B-
markkinoilla yritykset hyötyvät siitä, että tuotteilla on vähäisempi diversiteetti 
niiden toiminallisuuden ja suorituksellisuuden suhteen eivätkä kulttuurit ja 
arvot siten vaikuta niiden kysyntään samalla tavoin. Perustavan laatuisemmak-
si eroksi Fill ja McKee määrittävät B2B- ja B2C-markkinoiden välillä olevan suh-
teen myyjän ja ostajan välillä, jonka he katsovat ainakin menneen perusteella 
olevan suhteellisen heikkoa kuluttajamarkkinoilla (vaikkakin sitä on yritetty eri 
keinoin vahvistaa). Sitä vastoin yritysmarkkinoilla suhteet myyjien ja asiakkai-
den välillä muodostavat ratkaisevan edellytyksen menestykselle, minkä takia 
kumppanuus ja yhteistyö ovat B2B-markkinoinnin ydintekijöitä. (Fill & McKee 
2012, 5–8.) Myös Kotler ja Keller (2009, 223) näkevät, että koska yritysmarkki-
noilla on vähemmän asiakkaita, ja koska suuret asiakkaat ovat tärkeitä ja vaiku-
tusvaltaisia, myyvien yritysten odotetaan koko ajan luovan läheisempiä suhtei-
ta asiakkaisiinsa muokkaamalla tarjoamiaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa 
soveltuviksi. 

Edellisten eroavaisuuksien lisäksi Fill ja McKee (2012, 5, 7) tunnistavat, et-
tä ostoprosessit ovat yksi merkittävimmistä eroavaisuuksista kuluttaja- ja yri-
tysmarkkinoiden välillä. Heidän mukaansa kuluttajamarkkinoilla päätökset 
tehdään verrattaen nopeasti ja riskittömällä tasolla, ja että huomio keskittyy 
pääasiassa oston tunteellisiin puoliin. Yritysmarkkinoilla ostoprosessiin kiinnit-
tyy puolestaan huomattavasti suurempia riskejä, joiden vuoksi useimmat 
isoimmista päätöksistä vievät paljon enemmän aikaa ja sitouttavat niihin huo-
mattavasti enemmän ihmisiä. (em.) 

  

3.1.1 Organisatorinen ostaminen ja sen keskeiset käsitteet 

Business to business -markkinoilla menestyminen edellyttää, että myyvät yri-
tykset ymmärtävät ostavien yritysten ostokäyttäytymisen. Johnstonin ja Lewi-
nin (1996) mukaan tämänkaltaisen ymmärryksen saavuttaminen saattaa olla 
kuitenkin haasteellista, koska organisatorinen ostokäyttäytyminen on usein 
monivaiheinen, -henkilöinen, -osastollinen ja -tavoitteellinen prosessi, joka 
usein tuottaa myyville organisaatioille monimutkaisia haasteita ja olosuhteista 
riippuvaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat joko suoraan tai epäsuoraan ostavan 
organisaation ostamiseen. (em.) Myös Webster ja Wind (1972a) esittävät, että 
organisatorinen ostaminen käsittää yleensä monien ihmisten osallistumisen 
päätöksentekoprosessiin monimutkaisien ihmisten sekä yksilöiden ja organisa-
toristen tavoitteiden välisten vuorovaikutussuhteiden kautta. He määrittävät 
organisatorisen ostamisen päätöksentekoprosessina, jossa muodolliset organisaa-
tiot vahvistavat tarpeen ostetuille tuotteille ja palveluille, ja tunnistavat, arvioivat ja 
valitsevat vaihtoehtoisten brändien ja toimittajien väliltä (em.). Shethin (1973) mu-
kaan organisatorinen ostokäyttäytyminen koostuu kolmesta ominaisesta näkö-
kulmasta. Ensimmäinen näkökulma on organisatorisiin ostopäätöksiin osallis-
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tuvien yksilöiden psykologinen maailma. Tällä viitataan siihen, että organisaa-
tion ostoprosessi, erityisesti teollisten yritysten kontekstissa, ei ole yksinomaan 
varsinaisten ostotoimijoiden tai osto-osastojen käsissä. Sen sijaan ostoprosessin 
eri vaiheisiin vaikuttaa yleensä myös muiden osastojen ja niiden jäsenten toi-
minta ja motiivit. Sheth (1973) toteaa, että monet psykologiset tekijät vaikutta-
vat organisaation yksilöiden toimintaan. Pääasiallisena vaikuttimena psykolo-
gisten tekijöiden joukossa on tutkijan mukaan päätöksentekoon osallistuvien 
henkilöiden ennakko-odotukset (expectations) toimittajista ja brändeistä eli toisin 
sanoen myyvistä organisaatioista. Toisella ominaisella näkökulmalla viitataan 
niihin olosuhteisiin, jotka kiihdyttävät yhteisiä päätöksiä ostoprosessiin osallis-
tuvien henkilöiden kesken. Kolmas ja viimeinen näkökulma käsittää yhteiseen 
päätöksentekoon liittyvän välttämättömän konfliktin ja sen selvittämisen tukeu-
tumalla erinäisiin taktiikoihin. (em.) 

Kotlerin ja Kellerin (2009, 223; 2016, 214) mukaan ostava yritys kohtaa 
monia eri päätöksiä tehdessään ostosta. Näiden päätösten lukumäärä on riip-
puvainen siitä, millainen ostotilanne on. Ostotilanteen luonteeseen vaikuttaa 
muun muassa ratkaistavan ongelman monimutkaisuus, ostotarpeen uutuus, 
ostoprosessissa mukana olevien henkilöiden lukumäärä, ja ostoprosessiin käy-
tettävä aika. 
 
Ostotilanteet   
 
Robinson ym. (1967) määrittävät organisatoriseen ostamiseen kuuluvan kolme 
erilaista ostotilannetta tai ostoluokkaa (Buy Class):  
 

• uusi tehtävä tai uusi osto,  

• suora uusintaosto, ja  

• muokattu uusintaosto6.  
 
Uudella tehtävällä viitataan tarpeeseen tai ongelmaan, mikä ei ole aikaisemmin 
noussut esille, ja mistä ei ole saatavilla aikaisempaa oleellista ostokokemusta. 
Uuden tehtävän kohdalla organisaation on siten saatava merkittävästi lisää in-
formaatiota ostoprosessin ja -päätöksen läpiviemiseen. Siihen liittyy vaihtoeh-
toisten ongelmanratkaisumenetelmien ja tarjoajien etsintä. Suoralla uusintaostolla 
viitataan sitä vastoin ostoihin, jotka ovat jatkuvia, toistuvat useasti sekä rutii-
ninomaisesti. Tällaisissa ostoissa organisaatiolla on tavallisesti käytössään joko 
virallinen tai epävirallinen lista hyväksyttävistä toimittajista. Suorien uusintaos-
tojen suhteen organisaatioilla on yleensä runsaasti kokemusta, minkä vuoksi 
uutta informaatiota ostamisen tukemiseksi tarvitaan hyvin vähän. Muokattu 
uusintaosto voi taas kehittyä joko uudesta tehtävästä tai suorasta uudelleenos-
tosta. Tarve ostolle on jatkuva tai jaksollinen tai siitä voi kehittyä merkittävä osa 
organisaation operaatioita. Muokatun uudelleenoston erityispiirre on se, että 
ostovaihtoehdot ovat tiedossa, mutta ne vaihtuvat. Toisin sanoen muokatussa 

 
6 Alkuperäiset termit: New Task, Straight Rebuy, ja Modified Rebuy.  
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uudelleenostossa ostettavasta tuotteesta tai palvelusta on usein kokemusta, 
mutta sen tarjoaja saattaa vaihtua. Ostotilanteiden suhteen yritysostaja joutuu 
tekemään vähiten päätöksiä suorassa uusintaostossa ja eniten puolestaan uu-
dessa tehtävässä/ostossa. (Kotler & Keller 2009; Robinson ym. 1967 mukaan.)  

Kotlerin ja Kellerin (2009, 226) mukaan markkinoijan suurin haaste on uu-
dessa ostotilanteessa olevien asiakkaiden kanssa toimiminen, vaikkakin samaan 
aikaan juuri he myös tarjoavat suurimmat mahdollisuudet myyvälle yritykselle. 
Ajan mittaan uusista ostotilanteistakin tulee tavallisesti suoria uusintaostoja ja 
ostokäyttäytyminen rutinoituu. (Kotler & Keller 2009, 226.)  

 
Ostokeskus 
 
Ostokeskus on konsepti, jolla viitataan kaikkiin niihin henkilöihin, jotka tulevat 
osalliseksi tietyn tuotteen tai palvelun ostoprosessiin. Konseptin määrittivät 
ensimmäistä kertaa Robinson, Farris ja Wind teollisuusmarkkinoinnin oppikir-
jassaan Industrial Buying and Creative Marketing vuonna 1967. Sen jälkeen osto-
keskus -termiä on alettu käyttää yleisesti tutkijoiden keskuudessa kuvaamaan 
organisaatioiden ostamiseen liittyviä päätöksentekoyksiköitä ja niihin kuuluvia 
henkilöitä. (Johnston & Bonoma 1981.) 

Farris ja Wind (1972b) luokittelevat ostokeskukseen kuuluville henkilöille 
viisi erilaista roolia: 1) käyttäjät (users), 2) ostajat (buyers), 3) vaikuttajat (influen-
cers), 4) päättäjät (deciders), ja 5) portinvartijat (gatekeepers). Sittemmin luokituk-
seen on lisätty muiden tutkijoiden toimesta kaksi lisäluokkaa: aloitteentekijät 
(initiators) ja hyväksyjät (approvers) (Kotler & Keller 2009, 228; em. 1972b). 
 

1. Aloitteentekijät (lisäluokka) – ovat tuotteen tai palvelun käyttäjiä tai muita 
henkilöitä organisaatiossa, jotka esittävät pyynnön siitä, että jotain oste-
taan. 

2. Käyttäjät – ovat organisaation henkilöitä, jotka käyttävät ostettuja tuottei-
ta ja palveluita. Monissa tapauksissa käyttäjät myös aloittavat ostoesityk-
sen ja auttavat sen vaatimusten toteuttamisessa. 

3. Vaikuttajat – ovat organisaation henkilöitä, jotka vaikuttavat päätöksen-
tekoprosessiin joko suoraan tai epäsuoraan välittämällä informaatiota ja 
kriteerejä vaihtoehtoisten ostotoimien arvioimiseen. 

4. Päättäjät – ovat organisaation henkilöitä, jotka päättävät tuotteen tai pal-
velun kriteereistä sekä niiden toimittajista. Päättäjillä on myös valtuutus 
päättää vaihtoehtoisten ostotoimien väliltä. 

5. Hyväksyjät (lisäluokka) – ovat henkilöitä, jotka valtuuttavat päättäjien tai 
ostajien toimet. 

6. Ostajat – ovat organisaation henkilöitä, joilla on virallinen vastuu ja valta 
muodostaa vastuuorganisaation haluama sopimus ja sen ehdot tarjoajan 
kanssa. Ostajat voivat auttaa tarjouksen erittelyjen muodostamisessa, 
mutta heidän päätehtävinään on sopivien toimittajien valinta ja heidän 
kanssaan neuvottelu. Monimutkaisimmissa ostoissa ostajien joukkoon 
voi liittyä korkeatasoisia johtajia. 
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7. Portinvartijat – ovat henkilöitä, jotka ohjaavat ostokeskukseen tulevan in-
formaation (ja materiaalin) kulkua. Tämä tarkoitta sitä, että portinvarti-
joilla on myös valta estää informaatiota tai ostajia pääsemästä ostokes-
kuksen jäsenien tavoiteltaviin. Esimerkiksi ostoagentit, puhelinoperaat-
torit ja vastaanottovirkailijat voivat estää myyntihenkilöitä ottamasta yh-
teyttä käyttäjiin tai päättäjiin.  

 
Ostokeskuksessa monet eri henkilöt voivat omaksua saman roolin (Farris & 
Wind 1972b). Samaan aikaan myös yksittäinen henkilö voi omaksua useamman 
roolin esim. ostoagentti on usein samanaikaisesti sekä myyjä että portinvartija, 
ja ostopäällikkö puolestaan ostaja, vaikuttaja ja portinvartija. Ostokeskukseen 
kuuluu yleensä vähintään viidestä kuuteen henkilöä, mutta useimmiten suu-
rimmissa organisaatioissa ostokeskuksen jäseniä on tusinoittain. Jotkut osto-
keskukseen kuuluvista henkilöistä voivat toimia organisaation ulkopuolella, 
kuten esimerkiksi konsultit, valtion virkamiehet, tekniset tukihenkilöt sekä 
muut markkinointikanavaan kuuluvat jäsenet. (Farris & Wind 1972b; Kotler & 
Keller 2009, 228). 

Wilsonin ja Woodsiden (1994) mukaan ostokeskuksen jäsenien yksilölli-
seen toimintaan vaikuttavat sekä rationaaliset että psykologiset tekijät. Ratio-
naalisiin tekijöihin kuuluvat ostopäätösprosessiin liittyen informaation hankin-
ta lukuisista eri lähteistä (mm. myyjät, messut ja suoraviestintä), erikoistunut 
koulutus, rooli organisaatiossa sekä tuote- ja organisaatiokohtaiset tekijät. Psy-
kologisiin tekijöihin kuuluvat henkilön kiinnostukset, elämäntyyli, aktiviteetit 
ja henkilökohtaiset arvot.  

Useat eri näkökulmista tehdyt tutkimukset osoittavat, että ostokeskuksen 
jäsenten roolien ja eri osastojen (esim. tuotanto, markkinointi jne.) suhteellinen 
vaikuttavuus ostoprosessiin on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten: ostet-
tavasta tuotteesta tai palvelusta (Bellizi 1979; Bellizi & McVey 1978), ostoprosessin 
vaiheesta (Bellizzi & Walter 1980; Naumann ym. 1984), ostotilanteesta (Naumann 
ym. 1984), päätöksen lajityypistä (Cooley ym. 1977; Jackson ym. 1984), organisaati-
on koosta (Bellizi 1981) ja organisaation rakenteesta (Wind 1971) (Kohlin 1989 mu-
kaan). 

Kohli (1989) tarkasteli omassa tutkimuksessaan yksilön vaikutusvaltaa os-
tokeskuksessa. Kenttätutkimuksensa perusteella, jossa tutkittiin 251 organisato-
rista ostopäätöstä, Kohli toteaa, että asiantuntijavalta (expert power) on tärkein ja 
vahvistava valta (reinforcement power) toiseksi tärkein vaikutusvallan määrittäjä. 
Tutkimuksen mallin mukaan yksilön vaikutusvallan resursseja ovat (em.):  
 

• Palkintavalta (reward power) – millä viitataan yksilön kykyyn tarjota mate-
riaalisia tai immateriaalisia palkintoja toisille henkilöille . 

• Pakottava valta (coercive power) – millä viitataan yksilön kykyyn jakaa ma-
teriaalisia ja immateriaalisia rangaistuksia toisille henkilöille . 

• Vahvistava valta (reinforcement power) – mikä on palkintavalta + pakottava 
valta, ja se tarkoittaa yksilön kykyä välittää positiivisia ja negatiivisia 
vahvistuksia. 
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• Samaistumisvalta (referent power) – millä viitataan siihen, miten muut or-
ganisaation henkilöt suhtautuvat ja identifioituvat yksilöön ja hänen 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. 

• Legitiimivalta (legitimate power) – millä viitataan siihen, millä tapaa muut 
henkilöt tuntevat joutuvansa tottelemaan yksilöä joko hänen virallisen 
asemansa tai sosiaalisesti rakentuneen epävirallisen asemansa perusteel-
la. 

• Asiantuntijavalta (expert power) – millä viitataan siihen, miten yksilö miel-
letään muiden organisaation henkilöiden näkökulmasta olevan oleellisis-
ta asioista perillä. 

• Informaatiovalta (information power) – millä viitataan yksilön mahdolli-
suuksiin päästä käsiksi oleelliseen informaatioon sekä sen kontrolloimi-
seen. 

• Osastollinen valta (departmental power) – millä viitataan siihen suhteelli-
seen merkittävyyteen, jota osasto, mihin yksilö organisaatiossa kuuluu, 
pitää organisaatiossa yleisesti hallussaan. 

 
Vahvistava valta rakentuu tutkimuksessa palkintavallan ja pakottavan vallan 
valtaresurssien yhteen sulautuneesta ulottuvuudesta, sillä Kohli (1989) Gaskiin 
(1984) viitaten toteaa, että palkintojen ja rangaistuksien välillä on usein selvä 
yhteys, jonka takia myös tutkimuksen mallissa palkintavaltaa ja rangaistavaa 
valtaa pitävät luokitellaan samaan ulottuvuuteen kuuluviksi henkilöiksi. Koh-
lin mallin (kuvio 11) mukaan yksilön valtaresurssien vaikuttavuuteen vaikutta-
vat moderaattori- tai kontingenssivaikuttimina organisatoriset piirteet: koko (size), 
tuttuus (familiriaty) ja sidoksellisuus (viscidity); sekä tilanteelliset piirteet: koetut 
riskit, ja ajallinen paine; ja yksilöllinen käyttäytyminen: vaikutusyritykset. Or-
ganisatorisista piirteistä koolla viitataan ostokeskuksen henkilöiden lukumää-
rään; tuttuudella sitä, miten hyvin ostokeskuksen henkilöt tuntevat toinen toi-
sensa; ja sidoksellisuudella sitä, miten hyvin ostokeskuksen henkilöt työskente-
levät keskenään. Tilanteellisista piirteistä koetuilla riskeillä viitataan ostopää-
töksen riskialttiuteen ostokeskuksen henkilöiden kokemana, ja ajallisella pai-
neella puolestaan miten paljon ostokeskuksen henkilöt kokevat painetta suorit-
taa ostopäätös nopeasti. Yksilöllisellä käyttäytymisellä eli vaikutusyrityksillä 
viitataan yksilön pyrkimyksellisyyteen päästä vaikuttamaan ostopäätöksen 
kulkuun.  
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KUVIO 11 Kohlin (1989) malli yksilön vaikutuksesta organisatoriseen ostopäätökseen 
(suomennettu versio). 

Kohlin (1989) tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaation yksilöt, jotka 
pitävät hallussaan asiantuntijavaltaa, ovat taipuvaisempia vaikuttamaan osto-
yksiköihin, jotka ovat suuria ja sidoksellisia. Sen lisäksi asiantuntijavaltaa pitä-
vät yksilöt vaikuttavat ostopäätöksissä, joissa aikapainetta ei ole, ja joissa yksi-
löt eivät tee vahvoja vaikutusyrityksiä. Vahvistavaa valtaa pitävät yksilöt pyr-
kivät sitä vastoin vaikuttamaan enemmän pieniin ostoyksiköihin, jotka eivät ole 
kovin sidoksellisia. Niissä aikapaine on korkea ja yksilöiden vaikutusyritykset 
ovat vahvoja. (em.) 

Wilson ja Woodside (1994) esittävät artikkelissaan kaksiaskelisen mallin 
yksilön vaikutuksesta organisatoriseen ostamiseen (kuvio 12). Mallilla on sa-
mankaltaisuuksia Kohlin mallin kanssa, mutta se syventyy vielä tarkemmin 
yksilön näkökulmaan lisäämällä yhdeksi yksilön vaikutusvaltaan vaikuttaviksi 
muuttujatekijöiksi psykologiset piirteet (psychological traits), jotka yhdessä de-
mografisten tekijöiden kanssa muodostavat mallin henkilökohtaiset resurssit. 
(Wilson & Woodside 1994.)  
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KUVIO 12 Kaksi-askelinen malli yksilön vaikuttamisesta organisatoriseen ostamiseen 
(suomennettu versio, Wilson & Woodside 1994).  

Tiivistetysti ilmaistuna Wilsonin ja Woodsiden mallissa henkilökohtaiset re-
surssit eli demografiset ja psykologiset piirteet vaikuttavat yhdessä mallin toi-
seen askeleeseen eli päätöskohtaisiin tekijöihin. Demografiset piirteet ovat kou-
lutus ja työtehtävä. Psykologiset piirteet koostuvat kuudesta tekijästä: tarve tul-
la hyväksytyksi, tarve välttää konfliktia, tietoisuus ajasta, tarve osoittaa tukea, 
tarve kontrolloida, ja neuvottelutaidot. Päätöskohtaiset tekijät, jotka vaikuttavat 
mallin mukaan suoraan lopputulokseen eli vaikutukseen, koostuvat kolmesta 
tekijästä: asiantuntijuudesta, osuudesta ja intressistä. (Wilson & Woodside 1994.) 

Kohlin (1989) sekä Wilsonin ja Woodsiden (1994) mallit havainnoitavat 
Websterin ja Kellerin (2004) business to business -markkinoijille esittämää 
huomiota siitä, että loppujen lopuksi yksilöt vastaavat organisatoristen ostopää-
töksien tekemisestä – eivätkä organisaatiot. Kotler ja Keller (2009, 228–229) to-
teavat, että ostokeskus koostuu yleensä monista osallistujista, joilla on erilaiset 
intressit, status, auktoriteetti, vaikutuksen keinot ja hyvin erilaiset päätöksente-
kokriteerit. Organisaatioiden yksilöitä motivoivat heidän omat tarpeensa ja kä-
sityksensä maksimoida organisaation tarjoamia palkintoja, kuten palkkaa, tun-
nustusta, ylennyksiä ja onnistumisen tunteita. Organisatoriset tarpeet puoles-
taan legitimoivat yksilöiden omat tarpeet, jos ne ovat linjassa niiden kanssa. 
Yksilöt eivät siten osta ”tuotteita” tai ”palveluita”, vaan ratkaisuja kahden 
tyyppiseen ongelmaan: organisaation taloudelliseen ja strategiseen ongelmaan, 
sekä omaan henkilökohtaiseen tarpeeseen saavuttaa yksilöllistä menestystä ja 
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palkintoja. Tällä tavalla ajateltuna organisatoriset ostopäätökset ovat sekä ratio-
naalisia että tunteellisia, sillä ne palvelevat sekä organisaation että yksilön tar-
peita. (Kotler & Keller 2009, 228–229.) 
 
Ostovaikutteet 
 
Yritysostajat ovat monien vaikutteiden kohteina tehdessään ostopäätöksiään 
(Kotler & Armstrong 2012, 197). Websterin ja Windin (1972b) yleisen organisa-
torista ostamista käsittelevän -mallin mukaan ostopäätökseen vaikuttaa neljä 
pääasiallista tekijää: 
  

• Ympäristölliset vaikutteet 

• Organisatoriset vaikutteet 
• Ihmistenväliset vaikutteet 

• Yksilölliset osallistujat (tai yksilölliset piirteet) 
 

Kauffmanin (1996) suorittaman kirjallisuuskatsauksen perusteella suurin 
osa valintapäätösprosessiin kohdistuvista vaikutteista voidaan sijoittaa näihin 
kategorioihin. Kauffman tarkasteli omassa tutkimuksessaan aiemman kirjalli-
suuden perusteella organisatorisiin ostopäätösprosesseihin liittyviä kategori-
sointeja vaikutteista, ja esitti niiden perusteella oman mallinsa tulevaisuuden 
tutkimuksia varten. Katsauksensa perusteella Kauffman lisäsi Websterin ja 
Windin malliin vielä kaksi vaikutetyyppiä:  
 

• Valintaprosessi 

• Tuotteet ja markkinat 
 

Websterin ja Windin (1972b) mukaan ympäristölliset vaikutteet ovat hie-
novaraisia ja kokonaisvaltaisia vaikutteita, joita on vaikea tunnistaa ja mitata. 
Ne vaikuttavat ostoprosessiin niin informaatiota välittämällä kuin myös rajoit-
teita ja mahdollisuuksia asettamalla. Kotler ja Armstrong (2012, 198) näkevät, 
että yritysostajan on pidettävä silmällä näitä vaikutteita; otettava selvää niiden 
asettamista haasteista; ja yritettävä kääntää nämä haasteet mahdollisuuksiksi. 
Kauffman (1996) esittää, että tutkimukset ovat havainneet lukuisia ostotilantee-
seen liittyviä ympäristöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat organisatorisiin osto-
päätöksiin.  

Ympäristölliset vaikutteet sisältävät Websterin ja Windin (1972b) kategori-
soinnin perusteella: fyysisiä (maantieteellisiä, ilmastollisia, tai ekologisia), tek-
nologisia, taloudellisia, poliittisia, laillisia, ja kulttuurisia tekijöitä. Lukuisat eri 
instituutiot, kuten liikeyritykset (tavarantoimittajat, asiakkaat ja kilpailijat), val-
tiovallat, ammattiyhdistysliikkeet, poliittiset puolueet, kauppayhdistykset, 
ammattiryhmät sekä koulutus- ja terveydenhuoltolaitokset laittavat omilla toi-
millaan ympäristölliset vaikutteet käytäntöön (em.).   

Instituutioiden aikaansaamat toimet ja niiden välittämät ympäristölliset 
vaikuttajat vaikuttavat Websterin ja Windin kategorisoinnin mukaan neljällä 
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ominaisella tapaa organisaation ostamiseen. Ensimmäiseksi ne määrittelevät 
tavaroiden ja palveluiden saatavuuden. Tähän vaikuttaa erityisesti fyysisten, 
teknologisten ja taloudellisten tekijöiden vaikutus. Toiseksi ne määrittelevät 
yleiset ostavien organisaatioiden kohtaamat liiketaloudelliset olosuhteet mu-
kaan lukien taloudellisen kasvun, kansantulotason, korkotason ja työttömyys-
asteen. Taloudelliset ja poliittiset voimat ovat hallitsevia vaikuttajia yleisten 
liiketaloudellisten olosuhteiden määrittäminä. Kolmanneksi ympäristölliset 
tekijät määrittelevät ne arvot ja normit, jotka ohjaavat organisaatioiden ja henki-
löiden välisiä suhteita sekä ostajan ja myyjän välillä että myös kilpailijoiden 
kesken. Ne vaikuttavat myös ostavien organisaatioiden ja muiden instituutioi-
den, kuten valtiovaltojen ja kauppayhdistysten välisten arvojen ja normien 
muodostumiseen. Kulttuuriset (ja sosiaaliset), lailliset ja poliittiset voimat ovat 
pääasiallisia arvoihin ja normeihin vaikuttavia tekijöitä. Neljänneksi ja vii-
meiseksi ympäristölliset voimat vaikuttavat ostavaan organisaatioon kulkevaan 
informaatiovirtaan. Tärkeimpänä informaatiovirtana on potentiaalisilta tava-
rantoimittajilta tuleva markkinointiviestintä eri kanavien kautta. Informaatio-
virran kulkua ohjailevat monet fyysiset, teknologiset, taloudelliset ja kulttuuri-
set tekijät. (Webster & Wind 1972b.) Kauffmanin (1996) mukaan ympäristöön 
liittyvät vaikutteet luovat eri tekijöiden toimesta epävarmuutta ostokeskuksen 
toimintaan suorittaa ostopäätöksiä muun muassa luomalla ihmisten välisiä 
konflikteja ostokeskuksen sisällä. 

Organisatorisia vaikutteita on Kauffmanin (1996) suorittaman tutkimuksen 
mukaan tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa muun muassa organisaation ra-
kenteen, koon (ostokeskuksen ja organisaation), toimintojen ja yksilöiden roo-
lien suhteen. Kotler ja Armstrong (2012, 198) puolestaan jakavat organisatoriset 
vaikutteet (1) tavoitteisiin, (2) strategioihin, (3) rakenteeseen, (4) järjestelmiin ja 
(5) käytäntöihin. Heidän mukaansa oleellisia kysymyksiä organisatoristen vai-
kutteiden pohjalta ovat: Kuinka monta henkilöä on osallisena ostopäätöksessä? Keitä 
he ovat? Mitkä ovat heidän kriteerinsä? Ja mitkä ovat organisaation menettelytavat ja 
rajoitukset ostohenkilöidensä suhteen? (Kotler & Armstrong 2012, 198)  

Websterin ja Windin (1972b) mukaan organisatoriset vaikutteet saavat yk-
sittäiset päätöksentekijät käyttäytymään eri tavalla kuin tilanteessa, jossa he 
toimisivat yksin. Organisatorista ostokäyttäytymistä ohjaa ja motivoi organisaa-
tion tavoitteet. Vastaavasti sitä rajoittaa organisaation taloudelliset, teknologiset 
ja henkilöstölliset resurssit. (em.) Myös organisaation koon on löydetty vaikut-
tavan yksilölliseen päätöksentekoon. Pattonin, Puton ja Kingin (1986) tekemän 
tutkimuksen mukaan se, tehdäänkö ostopäätökset yhdessä organisaation kans-
sa (joint decision making) vai yksilöllisesti (individual decision making) on yhtey-
dessä organisaation kokoon.  Tutkimuksen tulosten mukaan suuremmat teolli-
suusmarkkinoiden ostajat raportoivat tekevänsä ostopäätökset useimmin yhtei-
sesti kuin yksilöllisesti, kun taas pienemmillä yrityksillä tämä on osuudeltaan 
vähäisempää (Patton ym. 1986). 

Ihmistenvälisillä vaikuttajilla viitataan edellä käsiteltyyn ostokeskus -
konseptiin, sen jäseniin ja heidän omaksumiin rooleihinsa (aloitteentekijät, vai-
kuttajat, käyttäjät jne.) (Webster & Wind 1972b; Kauffman 1996). Ostavat orga-
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nisaatiot koostuvat usein monista yksilöllisistä osallistujista, jotka vaikuttavat 
toinen toistensa toimiin myös ostokäyttäytymisen suhteen. Henkilöiden roolit 
eivät ole usein kirkkaasti määriteltyjä, vaan ne muodostuvat organisaatiossa 
kunkin henkilön yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Tämän vuoksi ostopro-
sessiin osallistuvan henkilön ei välttämättä tarvitse olla organisaation hierarki-
assa korkealle edennyt työntekijä kyetäkseen vaikuttamaan ostopäätösten ete-
nemiseen. Sen sijaan jokin organisaation henkilö voi päästä matalammasta 
asemastaan huolimatta vaikuttamaan ostopäätökseen merkittävästi, jos hän on 
esimerkiksi arvostettu tai pidetty organisaation sisällä; hänellä on hallussaan 
ostopäätökseen liittyvää asiantuntemusta; tai jos hänellä on erityisiä kontakteja 
tai suhteita tärkeisiin tahoihin. (Kotler & Armstrong 2012, 198.) 

Kauffman (1996) näkee, että vaikka ryhmät ovat osana suurinta osaa or-
ganisatorisia valintapäätöksiä, voivat yksilöt vaikuttaa ja hallita päätösproses-
sin etenemistä. Myös Webster ja Wind (1972b) toteavat, että kaikki organisatori-
nen ostaminen on loppujen lopuksi yksilöllistä käyttäytymistä. Heidän mukaansa 
organisaation yksilöllisen ostajan persoonallisuus, havaittu rooli, motivaatio, 
tajunta ja oppiminen ovat psykologisia perusprosesseja, jotka vaikuttavat osta-
jan reaktioon potentiaalisten toimittajien tarjoamia markkinointiärsykkeitä ja 
ostotilanteita kohtaan. Kotler & Armstrong (2012, 198) puolestaan esittävät, että 
jokainen ostotilanteeseen osallistuva henkilö tuo prosessiin mukanaan henkilö-
kohtaiset motiivinsa, havaintonsa ja mieltymyksensä. Näihin yksilöllisiin teki-
jöihin vaikuttaa henkilökohtaiset piirteet, kuten ikä, koulutus, tulot, persoonal-
lisuus, ammattimainen identifikaatio ja asennoituminen riskejä kohtaan. Tämän 
lisäksi ostajilla on usein myös erilaiset ostamistyylit. Osa ostajista saattaa olla 
teknisemmin orientoituneita kuin toiset, minkä vuoksi he tekevät ostamisessaan 
syvällisiä analyysejä kilpailevista tarjousehdotuksista ennen lopullisen toimitta-
jan valintaa. Osa taas saattaa olla luonteeltaan intuitiivisia neuvottelijoita, jonka 
vuoksi he laittavat toimittajat kilpailemaan keskenään parhaan tarjouksen an-
tamisesta. (Kotler & Armstrong 2012, 198; Kauffman 1996.) 

Kauffmanin (1996) mukaan myös organisaation suorittama ostoprosessi 
itsessään vaikuttaa ostopäätöksiin. Kauffman tunnistaa suorittamansa kirjalli-
suuskatsauksen perusteella kaksi ostoprosessiin liittyvää teki-
jää/lähestymistapaa tutkimusten parissa: 
 

• prosessin tyyppi, ja 

• kuluttaja/organisaatio. 
 
Prosessin tyypillä viitataan niihin vaiheisiin, joita ostava organisaatio käy osto-
prosessin aikana läpi. Ostoprosessin etenemiseen ja lopulliseen päätökseen vai-
kuttaa esimerkiksi se etsitäänkö uusia toimittajia tai tuotteita vai pitäydytäänkö 
tutuissa valinnoissa. Vaiheittainen ostoprosessi (sequential process) on ollut kes-
keinen tutkimuksen kohde suurimmassa osaa aikaisempia organisatorista osto-
käyttäytymistä ja ostoprosesseja tarkastelevia tutkimuksia. Sittemmin askel as-
keleelta etenevä ostoprosessi ei ole ollut enää kaikissa tutkimuksissa automaat-
tinen oletus, vaan prosessien etenemiseen on tarjottu myös uudenlaisia viiteke-
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hyksiä, joissa ne on esitetty muun muassa virtaavien (process stream) ja toistu-
vien (iterative) -mallien kautta. (Kauffman 1996.) Ostoprosessin vaihemalleja 
tarkastellaan tarkemmin tämän tutkimuksen seuraavan otsikon alla. 

Toinen ostoprosessiin liittyvä tekijä tutkimusten keskuudessa vertailee or-
ganisatorista ja kuluttajien tekemiä ostopäätösprosesseja. Kauffmanin (1996) 
mukaan tutkimukset ovat tunnistaneet sekä eroavaisuuksia että samankaltai-
suuksia kuluttajien ja organisaatioiden käyttämien ostoprosessien välillä. Eroa-
vaisuuksiin on tunnistettu sisältyvän muun muassa organisatorisessa ostami-
sessa olevien muuttujien suurempi määrä ja vaikeus identifioida ostoprosessin 
osallistujia (Moriarty 1983, Kauffmanin 1996 mukaan). Samankaltaisuuksiin on 
puolestaan tunnistettu muun muassa: perheen tunnistaminen ostoryhmänä, 
yhden ostajan tekemien ostoaktiviteettien vaikutus muihin henkilöihin ostoyk-
sikössä, ja ostavan ryhmän jäsenien suhteellinen vaikutus toisiinsa (Kauffman 
1996). 

Ostettavan tuotteen osalta tutkimuksissa on havaittu, että tuotteen omi-
naisuudet (attributes) ja sen tyyppi/sovellutus (type/application) vaikuttavat or-
ganisaation ostoprosesseihin. Myös markkinasegmenttien vaikutuksen on tun-
nistettu vaikuttavan organisatoriseen ostokäyttäytymiseen. (Kauffman 1996.)  

Uusimmissa tieteellisissä artikkeleissa on tarkasteltu erityisesti kasvavien 
markkinoiden roolia (Sheth 2011; Wiersema 2013; Spekman 2015; Bachirov 2016; 
2019). Shethin (2011) mukaan kasvaville markkinoille on kypsiin markkinoihin 
verrattuna ominaista: markkinoiden heterogeenisuus, sosiopoliittinen hallinta, 
bränditön kilpailu, krooninen vaje resursseista, ja puutteellinen infrastruktuuri. 
Näiden ominaispiirteiden perusteella Sheth painottaa, että organisatoriseen os-
tokäyttäytymiseen sekä markkinointiin yleisesti tulisi kehittää uusia perspek-
tiivejä ottamaan nämä piirteet huomioon. Myös Wiersema (2013) ja Spekman 
(2015) näkevät, että B2B-organisaatiot kaipaavat uusia konsepteja, lähestymis-
tapoja ja metodologioita kamppaillakseen kasvavien markkinoiden ja globali-
saation tuomien haasteiden kanssa. Bachirov (2019; 2016) puolestaan esittää 
Persianlahden markkinoista tekemiensä tutkimusten perusteella, että organisa-
torisen ostokäyttäytymisen ymmärtämisessä tulisi ottaa huomioon kasvaville 
markkinoille ominaiset kulttuurilliset erikoispiirteet, jotka vaikuttavat merkit-
tävästi organisaatioiden valintapäätöksiin. 
 
Ostovaiheet 

 
Siitä hetkestä lähtien, kun organisaatiossa nousee esiin tarve tietylle tuotteelle 
tai palvelulle, aina siihen hetkeen, kun organisaatio tekee lopullisen ostopää-
töksen ja sitä seuraavan arvioinnin, lukematon määrä monimutkaisia aktiviteet-
teja voi tapahtua ostopäätöksen luonteen mukaan (Wind & Thomas 1980).  

Wind ja Thomas (1980; 1996) esittävät, että ostovaiheita on yritetty määrit-
tää eri tutkijoiden toimesta neljän vaiheen mallista (Bradleyn (1977) valtiollinen 
ostopäätösprosessi) aina kahdentoista vaiheen malliin (Windin (1978) tieteellis-
ten ja teknisten informaatiopalveluiden ostaminen). Tutkijoiden mukaan tämän 
kaltainen konseptuaalinen uudelleenmuodostaminen on osoituksena siitä, 
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kuinka haastavaa erilaisten ostoprosessien eri vaiheiden määrittäminen voi olla. 
Tämän he arvioivat johtuvan organisatorisen ostamisen kompleksista luontees-
ta, jossa ostettavalla tuotteella/palvelulla, alalla ja ostotilanteella (suora uusin-
taosto, muokattu uusintaosto, tai uusi tehtävä) saattaa olla vaikutusta ostopro-
sessin vaiheisiin. (em.) 

Wind ja Thomas (1996) tunnistavat eri ostovaihe -malleista tekemänsä si-
sällönanalyysin perusteella viisi lähes kaikille malleille yhteistä ydinvaihetta: 
 

1. Tarpeen ja sen yksityiskohtien määrittäminen 
2. Informaation etsintä vaihtoehdoista 
3. Vaihtoehtojen arviointi 
4. Ostopäätös 
5. Oston jälkeinen toiminta 

 
Windin ja Thomasin mukaan vaiheista on selvästi havaittavissa, että ne 

voivat esiintyä limittäin toistensa kanssa. Esimerkiksi informaation etsintään 
liittyvät aktiviteetit voivat vaikuttaa tarpeen ja sen yksityiskohtien määrittämi-
seen, ja samaan tapaan myös vaihtoehtojen arviointi -vaihe voi paljastaa uusia 
informaation etsintään liittyviä tarpeita, jotka voivat joissain tapauksissa uudel-
leen määrittää myös itse tarpeen. (Wind & Thomas 1996; 1980.)  

Perinteinen B2B-ostoprosessi -malli koostuu kahdeksasta ostovaiheesta 
(Kemp, Borders, Anaza & Johnston 2018; Kotler & Keller 2009, 232; 2016, 220; 
Robinson ym. 1967; Wind & Thomas 1980; 1996; Axelsson & Wynstra 2002, 140; 
Kotler & Armstrong 2012, 200). Huomioitavaa on, että myös tämä malli sisältää 
vaihtelevuutta eri tutkijoiden välillä tutkimuksen kontekstin mukaan. Alkupe-
räisen version kahdeksan ostovaiheen mallista esittivät Robinson, Farris ja 
Wind vuonna 1967 (malli esitetään myöhemmässä osiossa). Uudistetun, yksin-
kertaistetun version alkuperäisestä Robinsonin ym. (1967) mallista esittävät 
muun muassa Kotler & Keller (2016, 220), Kotler & Armstrong (2012, 200) ja 
Axelsson & Wynstra (2002, 140) seuraavanlaisilla vaiheilla: 
 

1. Ongelman tunnistaminen 
2. Yleisen tarpeen kuvaus 
3. Tuotteen (tai palvelun) spesifiointi 
4. Toimittajan etsintä 
5. Tarjousehdotusten pyytäminen 
6. Toimittajan valinta 
7. Tilausrutiinin spesifiointi 
8. Toiminnallisuuden arviointi 

 
Axelssonin ja Wynstran (2002, 140) mukaan asiakkaan ostopäätösprosessia voi-
daan tarkastella kahdesta erillisestä aikaperspektiivistä: lyhyen aikavälin per-
spektiivistä, joka tarkastelee yksittäisiä ostoja; ja pitkän aikavälin perspektiivis-
tä, joka käsittää ostostrategian. Yksittäisiä ostoja kuvataan yleensä edellä olevan 
askelmallin avulla (Axelsson & Wynstra 2002, 139). 
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Ostoprosessi alkaa siitä, kun joku organisaatiossa tunnistaa ongelman tai 
tarpeen, joka voidaan ratkaista hankkimalla tietty tuote tai palvelu. Ongelman 
tunnistaminen voi olla joko sisäisen tai ulkoisen stimuluksen tulosta. Sisäinen 
stimulus voi johtua esimerkiksi siitä, että organisaatio päättää julkaista uuden 
tuotteen, joka tarvitsee uusia tuotantovälineitä ja -materiaalia, tai siitä, että jokin 
kone hajoaa ja tarvitsee uusia osia, tai että ostopäällikkö on ylipäänsä tyytymä-
tön nykyisen toimittajan tarjoaman tuotteen laatuun, palveluun tai hintaan. 
(Kotler & Armstrong 2012, 200; Kotler & Keller 2016, 220.) 

Yleisen tarpeen kuvaus on ostoprosessin vaihe, jossa ostaja kuvailee tarvit-
tavan tuotteen tai palvelun yleiset tunnusmerkit ja määrän. Tavanomaisille tar-
peille vaiheen sisältämä prosessi on yksinkertainen, mutta monimutkaisimpien 
tuotteiden ja palveluiden suhteen ostaja saattaa joutua työskentelemään mui-
den organisaation henkilöiden, kuten ostokeskuksen jäsenten, insinöörien, 
käyttäjien tai konsulttien kanssa. Toiset osapuolet saattavat täten vaikuttaa tar-
peen tunnusmerkkien määrittämiseen, kuten luotettavuuteen, hintaan tai kes-
tävyyteen. (Kotler & Keller 2016, 220; Kotler & Armstrong 2012, 200–201.) 

Tuotteen spesifiointi on vaihe, jossa ostava organisaatio spesifioi parhaat 
tuotekohtaiset, tekniset erityispiirteet tarvittavalle tuotteelle (tai palvelulle). Eri-
tyisesti teollisten markkinoiden kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että tuotteelle 
suoritetaan insinööritiimin toimesta tuote-arvo-analyysi tai PVA (Product Value 
Analysis). PVA on kulujen vähentämiseen käytetty lähestymistapa, jossa tutki-
taan, voidaanko jotkin tuotteen komponentit joko suunnitella uudelleen tai 
standardisoida siten, että ne ovat sekä halvempia että laadultaan samaa tasoa 
tai parempia kuin aikaisemmin. PVA-tiimi valitsee siten parhaat tuotekohtaiset 
erityispiirteet ja spesifioi ne asiaan kuuluvalla tavalla. (Kotler & Armstrong 
2012, 201; Kotler & Keller 2016, 221.) 

Toimittajan etsintä -vaiheessa ostava organisaatio yrittää löytää parhaat 
toimittajat tyydyttämään ostotarpeen. Ostaja voi muodostaa lyhyen listan päte-
vistä toimittajista käymällä läpi kaupankäyntiluetteloja, tekemällä tietokoneha-
kuja tai soittamalla toisiin yhtiöihin ja pyytämällä suosituksia. Erityisesti inter-
netin käyttö tiedonhaussa on mullistanut tavan, jolla myös pienemmät organi-
saatiot voivat saada tietoa toimittajista. (Kotler & Armstrong 2012, 201.)  

Kotlerin ja Kellerin (2016, 221–222) mukaan internettiin siirtymisellä on 
kauaskantoisia seurauksia toimittajille ja se tulee mullistamaan ostamisen tavan 
tuleviksi vuosikausiksi. Yritykset, jotka ostavat verkossa, käyttävät elektronisia 
markkinapaikkoja lukuisilla eri tavoilla, kuten: hyödyntämällä katalogisivuja, 
joiden kautta organisaatiot voivat ostaa tuhansia tavaroita elektronisten tuote-
luetteloiden kautta; ja hyödyntämällä sivustoja, joilla luetellaan saman katego-
rian toimittajat esimerkiksi hinnan mukaan lueteltuna (em. 2016, 221–222).  

Kokonaisuudessaan verkossa tapahtuva ostaminen tarjoaa monenlaisia 
hyötyjä (Kotler & Keller 2016, 222):  

 

• se alentaa kaupankäynnistä johtuvia kuluja sekä ostajalle että myyjälle, 

• se vähentää tilauksen ja toimituksen välistä aikaa, 
• se lujittaa ostojärjestelmiä, ja 
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• se muodostaa suorempia vuorovaikutussuhteita kumppaneiden ja osta-
jien välille. 

 
Verkossa tapahtuva ostaminen voi tuoda esille myös potentiaalisia haittoja, sillä 
(em. 2016, 222): 

 

• se voi rapauttaa ostajan ja toimittajan välistä uskollisuutta 

• sekä luoda mahdollisia turvallisuusongelmia. 
 
Tarjousehdotusten pyytämisvaiheessa ostava organisaatio kutsuu päteviä toimitta-
jia luovuttamaan tarjousehdotuksensa organisaation arvioitavaksi. Yksinkertai-
simmissa ostoissa toimittaja lähettää yleensä vain tuotekatalogin tai myyjän 
vastaamaan ostajan tarjousta koskeviin kysymyksiin. Monimutkaisemmissa ja 
kalliimmissa ostoissa ostaja vaatii sitä vastoin kultakin toimittajalta yleensä kir-
jallisen tarjousehdotuksen tai virallisen esityksen. Markkinoijien onkin tämän 
vuoksi kyettävä olemaan taidokkaita tiedon etsijöitä, kirjoittajia ja suullisia 
esiintyjiä esitellessään tarjousdokumenttinsa arvon sekä sen tuomat hyödyt asi-
akkaalle (Kotler & Armstrong 2012, 201; Kotler & Keller 2016, 223). 

Toimittajan valinta -vaiheessa ostava organisaatio arvioi tarjousehdotuk-
set ja valitsee sopivan toimittajan tai toimittajat. Valintaprosessin aikana osto-
keskuksen jäsenet ottavat usein esille listan toivottavista toimittajan ominai-
suuksista ja niiden suhteellisesta merkittävyydestä. Ominaisuuksiin sisältyy 
tuotteen ja palvelun laatu, maine, ajoissa toimittaminen, eettinen yrityskäyttäy-
tyminen, rehellinen kommunikaatio ja kilpailukykyiset hinnat. Ominaisuuksien 
ja kriteerien valinta sekä niiden suhteellinen merkittävyys on riippuvainen os-
totilanteen luonteesta (esim. uusi osto, muokattu uusintaosto ja suora uusinta-
osto). (Kotler & Armstrong 2012, 201; Kotler & Keller 2016, 223.) 

Tilausrutiinin spesifioinnissa ostaja kirjoittaa lopullisen tilauksen valitun 
toimittajan tai toimittajien kanssa listaamalla tekniset yksityiskohdat, tarvitta-
van määrän, oletetun toimitusajan, palautusoikeudet ja takuut (Kotler & Arm-
strong 2012, 202). 

Ostoprosessin viimeisessä eli toiminnallisuuden arvio -vaiheessa ostaja arvi-
oi toimittajan toimintaa sekä päättää jatkaako, muuttaako, vai lopettaako sopi-
muksen mukaiset järjestelyt. Tässä vaiheessa ostaja saattaa ottaa yhteyttä tuot-
teen tai palvelun käyttäjiin ja pyytää heitä arvioimaan oman tyytyväisyytensä 
tuotetta tai palvelua kohtaan. Myös myyvän organisaation on tärkeää valvoa 
samoja toiminnallisuutta arvioivia tekijöitä kuin ostavan organisaation, sillä 
niiden avulla voidaan varmistaa, että myyjä kykenee tarjoamaan ostajalle hei-
dän odottamansa tyytyväisyyden. (Kotler & Armstrong 2012, 202; Kotler & Kel-
ler 2016, 226.)  

Kotlerin ja Armstrongin (2012, 202) mukaan kahdeksan vaiheen ostomalli 
tarjoaa yksinkertaisen näkemyksen organisaation tekemään uuteen tehtävään 
liittyvään ostoprosessiin. Ostokäyttäytyminen on kuitenkin yleisesti huomatta-
vasti mallin esittämää prosessia monimutkaisempi. Suorissa tai muokatuissa 
uusintaostoissa jotkin mallin vaiheet voidaan joskus ohittaa tai sulattaa yhteen 



                65 
 
muiden vaiheiden kanssa. Lopulta jokainen organisaatio ostaa kuitenkin omalla 
tavallaan. Tämän lisäksi myös jokainen erillinen ostotilanne tarjoaa omat ainut-
laatuiset vaatimuksensa ja haasteensa ostavalle organisaatiolle. (Kotler & Arm-
strong 2012, 202; Axelsson & Wynstra 2002, 141–142.) 
 

3.1.2 Organisatorisen ostokäyttäytymisen klassikkotutkimukset ja niiden 
esittämät mallit 

Useat tutkijat tunnistavat kolme uraauurtavaa teosta organisatorisesta ostokäyt-
täytymisestä (Anderson & Chambers 1985; Sheth 1996; Johnston & Lewin 1996; 
Lilien 2014; Rajala & Tidström 2017). Kyseiset klassikkotutkimukset ovat: 
Robinsonin, Farrisin ja Windin (1967) Industrial Buying and Creative Marketing, 
Websterin ja Windin (1972b) A General Model for Understanding Organizational 
Buying Behavior, ja Shethin (1973) A Model of Industrial Buyer Behavior.  

Vaikka teosten huomio keskittyy teollisuudessa toimivien yritysten osto-
käyttäytymiseen, on niiden käsittely tämän tutkimuksen kannalta tärkeää, kos-
ka ne ovat toimineet pohjana lähes kaikille niitä seuranneille organisaatioiden 
ostoprosesseja tarkasteleville tutkimuksille. Johnstonin ja Lewinin (1996) mu-
kaan näiden teosten esittämille malleille yhteistä on konsepti siitä, että organi-
saation ostokäyttäytyminen on prosessi. Kaikki mallit myös esittävät ostopro-
sessit luokiteltuna eri vaiheisiin. (em.) 

Robinsonin ym. (1967) teos on oppikirja ja se esittää mallin organisaatioi-
den ostokäyttäytymisestä, jota kutsutaan the BuyGrid-malliksi eli ”ostoristikok-
si”. Mallista on tehty sittemmin useita erilaisia muokkauksia ja laajennettuja 
versioita. Alkuperäinen ja yksinkertaistettu versio ostoristikosta (kuvio 13) ja-
kaantuu pystyriviin, missä kuvataan ostovaiheet (buyphases) eli ostoprosessi, 
minkä läpi organisaatio kulkee, sekä vaakariviin, jossa kuvataan puolestaan 
ostoluokat (buyclasses), joita kutsutaan myös ostotilanteiksi. Mallissa ostavan 
organisaation ostovaiheita on lueteltu kahdeksan ja ne ovat suomennettuna: 
 

1. Ongelman (tarpeen) ennakointi tai tunnistaminen ja yleinen ratkaisu;  
2. Tarvittavan tavaran ominaispiirteiden ja määrän määrittäminen; 
3. Tarvittavan tavaran ominaispiirteiden ja määrän kuvaus;  
4. Potentiaalisten lähteiden etsintä ja kvalifiointi;  
5. Tarjousten hankinta ja analyysi;  
6. Tarjousten arviointi ja toimittajan tai toimittajien valinta;  
7. Tilausrutiinin valinta;  
8. Arviointi ja palautteen antaminen toimintakyvystä.  

 
Ostoluokat puolestaan kuvaavat BuyGridissä sitä, kuinka uutta tai rutiinin-
omaista kyseisen tavaran tai tuotteen ostaminen organisaatiossa on. Mitä uu-
dempaa ostaminen on, sitä enemmän ostamiseen liittyy tavallisesti organisato-
rista vaikutusta useampien ostoprosessiin osallistuvien henkilöiden ja tahojen 
toimesta. Ostoluokkia (käsitelty edellä) ristikossa on kolme: uusi tehtävä (New 
Task), muokattu uusintaosto (Modified Rebuy), suora uusintaosto (Straight Rebuy).  
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Ostoluokkien oletetaan mallin mukaan olevan riippuvaisia kolmesta teki-
jästä: 1) ongelman uutuus ostovaikuttajille ja päätöksentekijöille 2) ostovaikut-
tajien ja päätöksentekijöiden tiedon vaatimukset ja 3) päätöksentekijöiden uu-
sien vaihtoehtojen harkinta. Riippuvuus ostoluokkiin eli uuteen tehtävään, 
muokattuun uusintaostoon ja suoraan uusintaostoon ajatellaan mallin perus-
teella olevan jokaisen vaikuttavan tekijän kohdalla joko korkea, keskitasoa tai 
matala. (Wind & Thomas 1996). 

Windin ja Thomasin (1996) mukaan BuyGrid-mallin ostoluokat ennustavat 
eri ostovaiheita ostoprosessissa tai ainakin jokaiseen vaiheeseen kuuluvia akti-
viteetteja.  He argumentoivat, että malli tunnistaa jokaisen ostovaiheen suhteel-
lisen merkittävyyden vaihtelevan ostoluokasta ostoluokkaan eli toisin sanoen 
ostotilanteesta ostotilanteeseen. Robinson ym. (1967, 19) katsovat mallin kah-
deksaa ostovaihetta päätöksentekoprosessin kautta, jota he nimittävät ”ryö-
miväksi sitoutumiseksi” (”creeping commitment”). Siinä päätöksenteko sisältää 
sarjan kasautuvia valintoja, joista jokainen eliminoi tietyn vaihtoehtoisen ratkai-
sun tai tarjoajan valintapöydältä (Wind & Thomas 1996).  

Ryömivän sitoutumisen todennäköisyys kuvastaa organisaation ostopää-
tösprosessia kasvaa mallin mukaan kolmen tekijän toimesta (Wind & Thomas 
1996):  
 

1. ostotilanteen tärkeydestä yritykselle;  
2. päätöksentekoprosessiin osallistuvien ihmisten lukumäärästä;  
3. riippuvuudesta ostokomiteoiden ja muiden samankaltaisten tahojen 

ostovastuun levittämiseen. 
 
BuyGrid-malli tunnetaan yksinkertaistettua kahden ulottuvuuden versiota pa-
remmin kolmen ulottuvuuden mallina, missä on ostovaiheiden ja ostoluokkien 
lisäksi lisätty kolmantena ulottuvuutena ostovaikutteet (buying influences). 
Kun kaksi ensimmäistä ulottuvuutta ovat suorasti ostoprosessiin vaikuttavia 
tekijöitä, on ostovaikutteet epäsuorasti ostoprosessiin vaikuttava ulottuvuus. 
Windin ja Thomasin (1996) mukaan ostovaikutteet ovat kenties mallin vaikea-
selkoisin ulottuvuus. Ostovaikutteilla viitataan Windin (1966) määrittämään 
buying center- eli ostokeskus -konseptiin (käsitelty edellä). Ostokeskus koostuu 
yksinkertaisesti ilmaistuna kaikista niistä organisaation eri henkilöistä, jotka 
osallistuvat tietyn tuotteen tai palvelun ostoprosessiin (Johnston & Bonoma 
1981). Windin ja Thomasin (1996) mukaan ostovaikutteita kohdistuu eniten Bu-
yGrid-mallin (kuvio 13) ylävasempaan kulmaan ja niiden vaikutus laskee siir-
ryttäessä taulukon alaoikeaan kulmaan. Tämä viittaa siihen, että ostokeskuksen 
koko ja rooli ostoprosessiin vaikuttaessa on suurempi, kun on kyse uudemmas-
ta ostosta ja ostoprosessin vaihe on varhaisempi, joka puolestaan tarkoittaa, että 
ostokeskuksen merkitys vähenee, kun ostoprosessin vaihe on pidemmällä ja 
kun on kyse rutiininomaisemmasta ostosta. (em.) 
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KUVIO 13 Alkuperäinen yksinkertaistettu versio BuyGrid-mallista (suomennettu versio, 
Robinson ym. 1967). 

Buygrid -mallia pidetään organisatorista ostamista käsittelevissä tutkimuksissa 
ja tieteellisissä artikkeleissa uraauurtavana mallina, joka avasi tien sitä seuran-
neille malleille ja teorioille (Lilien 2014, 372). Seuraavaksi käydään läpi muut 
klassikkotutkimusmallit, minkä jälkeen esitetään lyhyesti uudempia organisa-
torista ostamista käsitteleviin tutkimuksia. 
 
Muut klassikkoteoriat 
 
Buygrid -mallin julkaisemisen jälkeen organisatorisesta ostokäyttäytymisestä 
alettiin julkaista useampia merkittäviä tieteellisiä artikkeleita 1970-luvun 
kuluessa (Lilien 2014, 373). Tärkeimpiä 1970-luvun alun julkaisuista olivat 
Websterin ja Windin (1972b) sekä Shethin (1973) esittämät mallit. Ne seurasivat 
Robinsonin ja kumppaneiden mallia siinä, että nekin ymmärsivät 
organisatorisen ostokäyttäytymisen prosessina, joka koostuu peräkkäin 
tapahtuvista vaiheista tai tasoista. Vaikka mallit koostuivatkin lukumäärältään 
vähemmistä vaiheista (neljästä ja viidestä), tapahtumien kulku säilyi 
luonteeltaan varsin samanlaisena myös näissä malleissa. (Johnston & Lewin 
1996.) 

Webster ja Wind (1972b) ymmärtävät organisatorisen ostokäyttäytymisen 
erikoislaatuisena organisatorisen päätöksenteon tapauksena. He näkevät osto-
päätösprosessiin kulkuun kuuluvan erinäisiä vaikuttavia tekijöitä (käsitelty tar-
kemmin edellisessä luvussa), joita ovat: 
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• Ympäristölliset tekijät – laillinen, kulttuurillinen, poliittinen, taloudellinen, 
teknologinen ja fyysinen.  

• Organisatoriset tekijät – organisatorinen ilmapiiri: teknologia, rakenne, 
tavoitteet, sekä tekijät, jotka määrittävät päätösprosessin ja siihen 
osallistuvat henkilöt. 

• Ihmistenväliset tekijät/piirteet – jotka kuvaavat ostokeskuksen jäsenten 
välisiä suhteita. 

• Yksilölliset piirteet – persoonallisuus ja roolin mukaiset muuttujat, jotka 
ohjaavat yksilöllisiä toimia. 
 

Webster ja Wind (1972b) argumentoivat, että organisatorisesta ostopäätöksestä 
vastaava ostokeskus on ainutlaatuinen jokaiselle eri organisaatiolle, ja että tä-
hän ainutlaatuisuuteen vaikuttaa jokaiselle organisaatiolle ominainen organisa-
torisista ja ryhmän piirteistä koostuva yhdistelmä (Johnston & Lewin 1996; 
Webster & Wind 1972b). Websterin ja Windin malli painottaa yksilön roolia 
pääasiallisena päätöksentekijänä organisaatiossa. Tämän takia yksilön motivaa-
tio, persoonallisuus, havainnointi, oppiminen ja kokemus ovat keskeisiä tekijöi-
tä itse päätöksentekoprosessissa. Tämän lisäksi malli myös tunnistaa ostokes-
kuksen olemassaolon ja esittää, että organisatorinen ostaminen on monihenki-
löinen prosessi, johon kohdistuu lukuisten henkilöiden toimesta keräytynyttä 
käyttäytymistä ja näiden henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Mallin mukaan 
sekä yksilöiden että kollektiivisen ostokeskuksen toimiin vaikuttaa lukuisia 
edellä mainittuja tekijöitä. Osa näistä luokitellaan tehtävämuuttujiksi, joihin sisäl-
tyvät rationaaliset ja taloudelliset motivaatiot. Osaa taas luokitellaan niin sano-
tuiksi ei-tehtävämuuttujiksi, joihin sisältyy puolestaan lukuisia tunteellisia tai 
irrationaalisia syitä ostopäätökselle. (Turnbull & Leek 2003, 157.) Mallin alkupe-
räinen kuvaus on esitetty alla olevassa kuviossa. 
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KUVIO 14 Yleinen malli organisatorisen ostokäyttäytymisen ymmärtämiseen (suomennet-
tu versio, Turnbull & Leek 2003, Websterin ja Windin 1972b mukaan). 

Sheth (1973) omaksui oman mallinsa aiemmin Howardin kanssa muodostamas-
taan kuluttajien ostokäyttäytymisen mallista (Howard & Sheth 1969) ja muunsi 
sen organisatoriseen kontekstiin (Lilien 2014, 373). Malli esittää organisatorisen 
ostokäyttäytymisen koostuvan kolmesta pääasiallisesta elementistä:  
 

1. Osallistuvien yksilöiden psykologisesta maailmasta. 
2. Olosuhteista, jotka kiihdyttävät yhteistä päätöksentekoa. 
3. Yhteiseen päätöksentekoon kuuluvista konflikteista ja niiden 

hallintamenetelmistä. 
 
Näiden elementtien lisäksi malli identifioi myös tilanteellisia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat ostavien organisaatioiden lopulliseen päätökseen toimittajasta tai 
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brändistä (Lilien 2014, 373). Shethin mallin mukaan päätöksentekijöiden psyko-
loginen maailma ja lukuisat tuote- ja organisaatiokohtaiset muuttujat johtavat 
siihen, että ostotilanne ratkaistaan siihen soveltuvalla menetelmällä tai ratkai-
sutavalla. Malli esittää, että nämä menetelmät voidaan summata joko yhteiseksi 
päätöksenteoksi (joint decision making) tai autonomiseksi päätöksenteoksi (au-
tonomous decision making). Yhteinen päätöksenteko johtaa usein konflikteihin 
päätöksentekijöiden kesken, minkä takia mallin kolmas vaihe keskittyy konflik-
tien ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen. (Turnbull & Leek 2003, 155; 
Sheth 1973.) 

Shethin malli (kuvio 15) on visuaalisessa muodossaan suhteellisen moni-
mutkainen vaikuttavien tekijöiden välisistä yhteyksistä koostuva muodostelma, 
sillä se on tarkoitettu yleiseksi malliksi, joka voi kuvata kaikenlaisia teolliseen 
ostamiseen liittyviä organisatorisia päätöksiä (Sheth 1973). 

 

 

KUVIO 15 Integroitumalli teollisen ostajan ostokäyttäytymisestä (suomennettu versio, 
Sheth 1973). 

Shethin (1973) mukaan mallia voidaan yksinkertaistaa erilaisiin tutkimuksiin 
soveltuvaksi ainakin kahdella tapaa. Jos tarkoituksena on tutkia tiettyyn tuot-
teeseen tai palveluun liittyvää ostokäyttäytymistä, voidaan mallista ottaa pois 
osa ulkoisista vaikuttajista (exogenous factors). Tämä johtuu siitä, että lukuisat 
kyseisistä vaikuttajista on liitetty alkuperäiseen malliin olosuhteina, joiden ole-
tetaan ylläpitävän muuttumattomia eroja sekä ostattavien tuotekohtaisten teki-
jöiden (product-specific factors) että yrityskohtaisten tekijöiden (company-specific 
factors) kesken. Toisin sanoen ne on vakioitu malliin, jotta se voisi toimia yleise-
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nä mallinnuksena. Toinen tapa yksinkertaistaa mallia on jättää huomioimatta 
osa päätösprosessiin kuuluvista vaikuttajista (decision-process variables), jos tar-
koituksena on suorittaa tarkka kysely, jossa mitataan staattisesti organisatoris-
ten ostajien psykologisia piirteitä. Tässä tapauksessa esimerkiksi havainnollisen 
vääristymän (perceptual distortion) ja aktiivisen etsinnän (active search) muuttujat 
voidaan jättää pois, varsinkin jos tutkimuksen tarkoituksena ei ole suoranaisesti 
kommunikoida ostajille. (Sheth 1973.) Kokonaisuudessaan Shethin mallin ei ole 
tarkoitettu olevan lopullinen tai ratkaiseva. Se on esitetty teoreettisena viiteke-
hyksenä, joka huomioi organisatorisen ostamisen dynaamisuuden ja monimut-
kaisuuden ja esittää niiden perusteella ostopäätösprosessiin liittyvät relevantit 
muuttujat systemaattisella tavalla. (Turnbull & Leek 2003, 155.)  

Johnston ja Lewin (1996) kiteyttävät, että kolmen edellä käsitellyn teoksen 
esittämien mallien käsitteet voidaan sijoittaa yhdeksän yhteisen käsitteen alle: 
(1) ympäristö, (2) organisaatio, (3) ryhmä, (4) yksilö, (5) ostotilanne, (6) myyjä, (7) 
konflikti/neuvottelu, (8) informaatio, ja (9) prosessi tai sen vaiheet. Heidän mukaansa 
mallien perustavanlaatuinen samankaltaisuus ei ole sinänsä yllättävää, koska 
mallit julkaistiin suhteellisen lähellä toisiaan, ja koska ne pyrkivät kuvaamaan 
ja havainnollistamaan samaa asiaa eli organisatorista ostoprosessia. 

 

3.1.3 Klassikkotutkimuksia seuranneet mallit sekä uudet teoriasuuntaukset 

Robinsonin ym. (1967), Websterin ja Windin (1972b) ja Shethin (1973) mallien 
voidaan katsoa luoneen pohjan sekä yleiset kategoriat ja käsitteet organisatori-
selle ostokäyttäytymiselle. Aikaisessa vaiheessa kehityt käyttäytymistä kuvaa-
vat mallit kuitenkin usein epäonnistuvat kuvaamaan ja ennustamaan täysin 
kaikkia monimutkaisia käyttäytymiseen liittyviä lopputulemia. Tämä johtuu 
siitä, että alkuperäisistä teoreettisista käyttäytymistä kuvaavista malleista jää 
usein uupumaan tärkeitä konsepteja ja muuttujia, jotka saadaan esille vasta, 
kun malleja käytetään toistuvasti todellisessa maailmassa. Kun teoria alkaa tätä 
kautta lopulta kypsyä sekä konseptuaalisesti että empiirisesti, on yleistä, että 
alkuperäiseen tutkimusmalliin lisätään uusia käsitteitä. (Johnston & Lewin 1996; 
Turnbull & Leek 2003) 

Johnston ja Lewin (1996) jatkoivat edellä käsiteltyjä klassikkomalleja luo-
malla oman integroidun eli yhdistelevän versionsa niiden sisältämistä konsep-
teista ja käsitteistä (kuvio 16). Mallissaan he lisäävät tunnistamiinsa, edellisen 
osion lopussa mainittuihin, yhdeksään yhteiseen piirteeseen vielä kaksi uutta 
käsitettä: päätöksen säännöt (decision rules) ja roolistressin (role stress). Käsittei-
den lisäystä tutkijat perustelevat sillä, että niitä on käytetty useissa alkuperäisiä 
malleja seuranneissa tieteellisissä artikkeleissa, joiden keskuudessa päätöksen 
säännöille ja roolistressille on havaittu olevan vaikutus organisatoriseen osto-
käyttäytymiseen. 

Ensimmäiseen lisäkäsitteeseen eli päätöksen sääntöihin vaikuttaa ympä-
ristön, organisaation, oston sekä myyjän piirteet. Sääntöjen myös odotetaan 
vaihtelevan ostoprosessin eri vaiheissa. Joissain organisaatioissa ostopäätöstä 
koskevat säännöt ovat virallisia sääntöjä ja menettelytapoja, joiden perusteella 
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sopiva toimittaja valitaan. Toisissa organisaatioissa ne ovat taas epävirallisia, 
jotka perustuvat ostajan kokemuksiin ja niistä muodostettuihin nyrkkisääntöi-
hin. (Johnston & Lewin 1996) 

Toiseen lisäkäsitteeseen eli roolistressiin vaikuttaa ympäristön, organisaa-
tion, oston, ryhmän ja osallistujien piirteet. Organisatorisen ostokäyttäytymisen 
tutkimuksissa roolistressillä viitataan usein osallistujan roolin monitulkintai-
suuteen ja/tai rooliin liittyvään konfliktiin. Roolikonfliktilla tarkoitetaan sitä 
ristiriidan tai yhteensopimattomuuden määrää, mitä ostoon liittyvien odotusten 
keskuudessa esiintyy. Roolin monitulkintaisuudella tarkoitetaan puolestaan 
selkeään informaatioon liittyvän puutteen määrää, mikä muodostuu: 1) ostoon 
liittyvistä odotuksista, 2) metodeista, joilla tunnetut osto-odotukset täytetään, 
ja/tai 3) roolisuorituksen seurauksista. Esimerkiksi roolin monitulkintaisuudes-
ta voidaan esittää hypoteettinen tapaus, jossa isossa urheiluorganisaatiossa 
toimiva toimitusjohtaja vaatii ostokeskuksen jäseniltä samaan aikaan toisaalta 
sitä, että ostettaviin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä kuluja lasketaan, ja taas 
toisaalta sitä, että niiden laatu pysyy korkeana tai että se jopa kohenee. Tällai-
sessa tapauksessa oleellisisiksi kysymyksiksi nousevatkin: Miten ostokeskuksen 
jäsenten odotetaan sovittelevan näiden näennäisesti ristiriitaisten odotusten välillä? Ja 
mitkä ovat seuraukset, jos he epäonnistuvat niiden toteutuksessa? (Johnston & Lewin 
1996). 

 

 
 

KUVIO 16 Integroitumalli organisatorisesta ostokäyttäytymisestä (suomennettu versio, 
Johnston & Lewin 1996). R indikoi, että käsitteet on omaksuttu Robinsonin ym. 



                73 
 

(1967) mallista. W indikoi, että käsitteet on omaksuttu Websterin ja Windin 

(1972) mallista. S indikoi, että käsitteet on omaksuttu Shethin (1973) mallista.  
Lisätyt käsitteet esitetään harmaalla.  

Myös lukuisat muut tutkijat ovat kehittäneet omia mallejaan organisatoriselle 
ostokäyttäytymiselle kolmen klassikkotutkimuksen jatkoksi 1970-luvun lopulta 
lähtien. Organisatorista ostamista on teoriapohjan kypsyessä alettu lisäksi tar-
kastelemaan hyvin erilaisista näkökulmista ja suuntauksista sekä erilaisten ti-
lanteiden konteksteista. (Grewal, Lilien, Bharadwaj, Jindal, Kayande, Lusch & 
Shidhar 2015.) Edellä käsitellyt mallit lukeutuvat (suuriin) järjestelmä- ja ryh-
mävalintamalleihin (system and group choice models). Niiden lisäksi B2B-
ostamista on tarkasteltu Lilienin (2014, 373) esittämän luokittelun mukaan myös 
suhde- ja verkostomallien (relationship and network models) sekä neuvottelumal-
lien (bargaining models) kautta. Tässä tutkielmassa keskitytään edellä käsiteltyi-
hin järjestelmä ja ryhmävalintamalleihin, minkä vuoksi muihin malleihin ei täs-
sä yhteydessä syvennytä sen tarkemmin. 
 

TAULUKKO 3 Karkea aikajanaesitys pääteemoista ja trendeistä organisatorisissa ostomal-
leissa (suomennettu versio, Lilien 2014, 373). 

Suhde- 

ja ver-
kosto-
mallit 

 Kahdenvälisten 

suhteiden markki-
nointikonsepti 
Bonoma & Johns-

ton (1978) 

Suhdemallit ja 

verkostot 
Hutt & Reingen 

(1987); Turnull & 
Valla (1986) 

Integroivat 

suhdemallit 
Cannon & 

Perreault 
(1999); 

Iocobucci & 
Ostrom (1996) 

Verkostomallit 

keskeneräisellä 
datalla, limit-
täisyydellä, 
dynamiikoilla 
Van den 

Bulte & Wu-

yts (2007) 

Neuvot-
telumal-
lit 

Taloudelli-
set/tasapainoon 
perustuvat 
mallit – kaksi 

osallistu-
jaa/yksi ongel-
ma 
Nash (1950) 

Moniongelmalli-
set/-toimijalliset 
mallit 

Keeney & Raiffa 

(1976) 

Käyttäytymista-
loudelliset mallit 

Raiffa (1982); 

Neslin & Freen-
halgh (1983) 

Neuvotteluiden 
prosessimallit 

Balakrishnan 

& Eliasberg 
(1995) 

Ostotiimien 
esityslistastra-
tegiat 

Patton & 

Balakrishnan 
(2012) 

Järjes-
telmä- ja 
ryhmä-
valinta-
mallit 

Arrown mah-
dottomuus 
teoreema 

Arrow (1963), 
Buygrid -
viitekehys 

Robinson ym. 
(1967) 

 

Suuret järjestel-
mämallit 

Sheth (1973); 
Webster & Wind 

(1972) 

Operationaaliset ja 
ryhmävalintamal-
lit 

Choffray & Lilien 
(1980); Corfman 

& Lehmann 
(1987); Corfman 

& Gupta (1993); 

Steckel (1990); 
Rao & Steckel 

(1991); Wilson 
ym. (1991) 

Suuren järjes-
telmämallin 
laajennus 

Johnston & 
Lewin (1996); 

Spekman & 
Gronhaug 

(1986) 

Ostokeskuksen 
laajentaminen 
– 
yrityksen 
toimintojen ja 
toimitusketjun 
halki 

Johnston & 

Chandler 
(2013) 

Aikaja-
na (kar-
keasti) 

1960-luku ja 
aikaisemmin 

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku ja 
aikaisemmin 
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3.1.4 PK-yritysten ostokäyttäytyminen 

 
Organisatorista ostokäyttäytymistä on tutkittu ja mallinnettu aikaisemmassa 
kirjallisuudessa ja tieteellisissä artikkeleissa pääasiallisesti suurempien teollis-
ten organisaatioiden kontekstissa (Adams, Faiza & Kauffman 2012; Kavak, 
Tunçel & Özyörük 2015). Kun teoriapohja organisaatioiden välisessä ostamises-
sa on kuitenkin yhä useampien aiheesta julkaistujen tutkimusten valossa alka-
nut kypsymään, on vähitellen herännyt myös tarve selvittää, voidaanko suurille 
organisaatioille kehitetyillä ostokäyttäytymismalleilla kuvata myös pienempien 
organisaatioiden ostoprosesseja. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi onkin tä-
män pohjalta muodostuneet: Miten pienet ja keskisuuret yritykset ostavat? Ja eroaa-
ko se suurempien yritysten ostamisesta? (Ozmen, Oner, Khosrowshahi & Under-
wood 2013; 2014.)  

Kvantitatiivisessa mielessä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä eli pk-
yrityksillä viitataan kaikilla sektoreilla ja aloilla toimiviin yhtiöihin, jotka eivät 
kuitenkaan ylitä tiettyä koon raja-arvoa. Loecherin (2000) mukaan organisaaton 
koon statistinen määrittäminen voi kuitenkin tuottaa ongelmia, sillä koolle täy-
tyy löytää asianmukainen indikaattori tai määrittäjä. Taloustieteellisestä per-
spektiivistä katsottuna organisaation kokoa voidaan indikoida muun muassa 
liikevoiton, sijoitetun pääoman, taseen loppusumman, tuottojen, kokonaispää-
oman, markkina-aseman, tuotanto- ja myyntivolyymin, sekä työntekijöiden lu-
kumäärän ja vaihtuvuuden mukaan. (em.) Bellizin (1981) mukaan yleinen tapa 
mitata yrityksen kokoa on tarkastella työntekijöiden lukumäärää ja myyntivo-
lyymiä. 

Pienet ja keskisuuret sekä erilaiset käsiteollisuusyritykset ovat tärkeä osa 
Euroopan yrityssektoria, sillä ne muodostavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä, 
noin 70 prosenttia kaikista työpaikoista ja 50 prosenttia lisäarvosta. Euroopan 
unioni määrittelee pk-yrityksiksi kaikki ne yritykset, joilla on alle 250 työnteki-
jää mukaan lukion käsiteollisuusyritykset. (Euroopan komissio 2006.) Hankin-
son (2000) näkee tämän statistisen hallitsevuuden olevan merkki siitä, että pk-
yrityksiä ei voida kohdella samaan tapaan kuin suurempia yhtiömuotoisia yri-
tyksiä. Ozmen ym. (2013) puolestaan lisäävät, että pk-yritykset eivät toisaalta 
ole yksilöllisiä asiakkaitakaan, koska ne pyörittävät ainakin jonkin tapaista tulo-
ja tuottavaa liiketoimintaa. 

Tilastokeskuksen (2021) määritelmän mukaan pienet ja keskisuuret yrityk-
set määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa toimii vähemmän kuin 250 
työntekijää ja joiden: 

 
- joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa 
- tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa 

 
Edellisen lisäksi pk-yritysten kuuluu Tilastokeskuksen esittämän määri-

telmän mukaan täyttää riippumattomuuden peruste, mikä määritellään seuraa-
vasti (em. 2021): 
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Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista 

osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen 
omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida 

soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. 

 
Kun pienten ja keskisuurten yritysten välillä on tarpeen tehdä ero, ”pieni yritys” 
määritellään yritykseksi (Tilastokeskus 2021): 

- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää 

- ja jonka joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa, tai taseen loppu-
summa on enintään 10 miljoonaa euroa  

- ja joka täyttää määritellyn perusteen riippumattomuudesta 

Käsiteltävän tutkimuksen kannalta ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä 
on merkittävä, sillä suurin osa suomalaisista urheiluseuroista on pieniä rekiste-
röityjä yhdistyksiä (Hossain ym. 2013), joissa toimii keskimäärin 359 jäsentä 
(huom. ei työntekijää), ja joissa vain noin viidenneksessä toimii päätoiminen 
työntekijä (21 %) (Koski & Mäenpää 2018b).  

Organisaation kokoa tarkastellessa on mahdollista termien puolesta edetä 
vielä pientä yritystäkin pienempään kokonaisuuteen. Tällöin puhutaan niin 
sanotuista mikroyrityksistä. Niissä toimii Tilastokeskuksen (2021b) esittämän 
määritelmän mukaan vähemmän kuin 10 työntekijää. Niiden vuosiliikevaih-
doksi on tilastovuodesta 2003 asti määritelty enintään kaksi miljoonaa euroa tai 
taseen loppusummaksi enintään kaksi miljoonaa euroa. Pienten ja keskisuurten 
yritysten tapaan myös mikroyritysten on täytettävä edellä esitelty määritelmä 
riippumattomuudesta. (Tilastokeskus 2021b.) Hossainin ym. (2013) sekä Kosken 
ja Mäenpään (2018) suorittamaan seuratutkimukseen peilaten voidaan todeta, 
että suomalaiset urheiluseurat ovat tätä vasten lähes poikkeuksetta pienen yri-
tyksen tai mikroyrityksen kokoisia organisaatioita. 

 
PK-yritysten ostokäyttäytymisen aiempi kirjallisuus 
 
Ozmen ym. (2013) esittävät, että vaikka pienet ja keskisuuret yritykset on tun-
nistettu merkittäviksi osallistujiksi kaupallisessa toiminnassa, on tietämys niille 
ominaisesta ostokäyttäytymisestä tästäkin huolimatta jäänyt varsin rajalliseksi. 
Tiedon puute on muodostunut osaltaan siitä, että monet tutkimukset ovat vii-
toittaneet niiden ostokäyttäytymisen joko suurten yritysten tai yksittäisten ku-
luttajien kontekstiin. Silloinkin kun pk-yritykset on mainittu, on niistä ollut ta-
pana puhua suurten yritysten pienempinä versioina. (Ozmen ym. 2013.) Mor-
riseyn ja Pittawayn (2006) mukaan suurten yritysten ostokäyttäytymiseen poh-
jautuva mallinnus teoreettisena lähtökohtana myös pienemmille yrityksille on 
ollut yksi aiemman tutkimuksen heikkouksista, koska sen on oletettu soveltu-
van kuvaamaan myös pienempien yritysten ostamisen tehokkuutta. 

Kavakin ym. (2015) mukaan pk-yritykset eroavat suuremmista yrityksistä 
organisatorisen rakenteen, järjestelmien ja toimintamallien, organisatorisen kulttuurin, 
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sekä markkinoiden ja asiakkaiden suhteen. Näiden erojen vuoksi suurempien or-
ganisaatioiden ostoprosessia ei voidakaan suoraan yleistää kaikkien B2B- tai 
pk-yritysten ostoprossien kuvaamiseen (Kavak ym. 2015; Ozmen ym. 2013; 
Morrissey & Pittaway 2006; Ozmen ym. 2014). Ozmenin ym. (2014) mukaan 
suurin osa aikaisemmasta kirjallisuudesta on tutkimuksen tyyppiin katsomatta 
yrittänyt arvioida pk-yrityksiä joko rajoituksellisista tai adoptoivista näkökul-
mista. Ensimmäisenä mainittu näkökulma on nähnyt pk-yritykset entiteetteinä, 
jotka ovat epävirallisia ja huonosti johdettuja, ja joilla on pulaa resursseista ja 
toimintamenetelmistä. Jäljempänä mainittu näkökulma on taas esittänyt, että 
pk-yrityksillä on vaikeuksia omaksua menestyksekästä strategia- tai järjestel-
mäprosessia, joita erityisesti organisatorisessa ostokäyttäytymisessä hyödynne-
tään. Näiden sudenkuoppien lisäksi useat aikaisemmat tutkimukset ovat tutki-
joiden mukaan myös sortuneet käyttämään pk-yritys-termiä (SME eli small to 
medium sized enterprises), vaikka ovat todellisuudessa keskittyneet tarkastele-
maan vain keskikokoisia yrityksiä. Termin käyttäminen on muodostunut on-
gelmalliseksi tässä yhteydessä, sillä suurin osa pk-yrityksistä lukeutuu pieniin 
mikroyrityksiin, eikä keskikokoisille yrityksille suoritetuista tutkimuksista voi-
da siten perustellusti vetää yleistäviä johtopäätöksiä kaikille pk-yrityksille yh-
teisesti. (Ozmen ym. 2014.)  

Myös Adams ym. (2012) ovat Ozmenin ym. (2014) kanssa samoilla linjoilla 
ja katsovat, että edeltävä kirjallisuus on esittänyt pienten ostajien kärsivän usein 
sisäisten resurssien niukkuudesta ja toimittajiin kohdistuvasta vaikutusvallan 
puutteesta. Tutkijat jatkavat, että pienten yritysten on myös havaittu kokevan 
pelkoa taloudellisista menetyksistä, jos toimittajan kanssa muodostettu onkin 
päättynyt ennenaikaisesti. Tämän takia pienten yritysten on nähty sijoittavan 
spesifeihin varoihin ja sijoituksiin epätodennäköisemmin kuin suurten yritysten. 
(Adams ym. 2012.) 

Ozmenin ym. (2014) mukaan aiemmissa tutkimuksissa pk-yritysostajien 
on oletettu olevan joko ”normatiivisia” tai ”konservatiivisia” ostajia. Samaan 
tapaan myös Webster ja Wind (1972b) totesivat jo 1970-luvulla, että organisaa-
tioiden ostotyylejä on yritetty määrittää alustavasti joko ”normatiivisiksi” tai 
konservatiivisiksi”. Ensimmäisen kerran jaon normatiivisiin ja konservatiivisiin 
ostotyyleihin esitti suorittamassaan tutkimuksessaan Wilson (1971). Rook ja 
Fisher (1995) määrittävät normatiivisen ostamisen tai normatiiviset harkinnat 
(normative evaluations) yhdistämällä sen impulsiiviseen eli pakonomaiseen os-
tamiseen. Tutkijoiden mukaan normatiiviset harkinnat ovat kuluttajien tekemiä 
arvostelmia siitä, onko impulsiivisen ostamisen tekeminen soveliasta tietynlai-
sessa ostotilanteessa. Normatiiviset perspektiivit antavat siten yksilölle sekä 
yleisiä että spesifejä sosiaalisia ohjenuoria hyväksyttävästä toimintatavasta tie-
tyssä tilanteessa, kuten ostamisen yhteydessä. (Rook & Fisher 1995.) Wilson 
(1971) määritti tutkimuksessaan konservatiivisiksi ostotyyleiksi sellaisten hen-
kilöiden käyttämät ostotyylit, joissa välteltiin epävarmuutta ja suuria negatiivi-
sia lopputulemia, ja joissa tehtiin jatkuvia epänormatiivisia valintoja. Normatii-
visiksi ostotyyleiksi muodostuivat tyylit, joissa ei sitä vastoin vältelty epävar-
muutta. Normatiivisessa ostotyylin omaavilla ostajilla todettiin olevan myös 
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suurempi itseluottamus ostotilanteessa kuin konservatiivisen ostotyylin omaa-
villa. Tämän myötä tutkimuksessa tultiin johtopäätöksen, jonka mukaan nor-
matiivinen ostopäätöksentekijä saattaa reagoida taloudellisiin haasteisiin var-
memmin kuin konservatiivinen ostopäätöksentekijä. Konservatiiviset päätök-
sentekijät voitiin puolestaan vakuuttaa ostamisesta vähentämällä siihen liittyviä 
ongelmallisia elementtejä. (Wilson 1971.) 
 
Omistaja-johtajan vaikutus päätöksenteossa 
 
Pienten ja keskisuurten yritysten ostokäyttäytymiseen syventyvän kirjallisuus-
katsauksensa perusteella Ozmen ym. (2013) toteavat Robinsonin ym. (1967) esit-
tämän ostoluokka -mallin olevan hallitsevana teoriana myös pk-yritysten osto-
käyttäytymistä käsittelevässä kirjallisuudessa. Ostoluokan tai oston uutuuden 
tutkijat eivät kuitenkaan näe olevan ainoa merkittävä tekijä pienempi kokoisten 
organisaatioiden ostopäätöksen teossa. Ozmen ja kumppanit argumentoivat 
tämän lisäksi, että erityisesti pk-yrityksissä ostoprosessien suorittamiseen vai-
kuttaa voimakkaasti yrityksen omistaja-johtaja (owner-manager), joka toimii or-
ganisaatiossa usein ainoana ostopäätöksentekijänä, joko suoraa tai epäsuoraan.  

Bellizzin (1981) aikaisemmin suorittama tutkimus indikoi saman tapaisia 
havaintoja Ozmenin ym. (2013) esittämän väittämän kanssa. Bellizi tarkasteli 
tutkimuksessaan organisaation koon vaikutusta ostovaikutteisiin eri kokoisissa 
rakennusalan yrityksissä. Tutkimuksen tulosten perusteella (kuvio 17) yrityk-
sen koon pienentyessä organisaation puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
omistajan vaikutusvalta ostopäätöksen tekoon liittyen kasvaa ostoprosessin eri 
vaiheissa. Tätä vastoin organisaation koon kasvaessa muiden osallisten, kuten 
ostohenkilöiden vaikutus ostamisessa kasvaa samalla kun johdon vaikutus pie-
nenee. Tämän Bellizi arvioi johtuvan mahdollisesti organisaation koon kasvusta 
aiheutuvasta ostovastuun delegoinnista, joka näin ollen johtaa myös ostovas-
tuun leviämiseen organisaation alemmille tasoille. (Bellizi 1981.)  

Myös Morriseyn ja Pittawayn (2006) suorittamassa tutkimuksessa havait-
tiin, että omistaja-johtajat olivat aktiivisia osallisia pk-yritysten ostosuhteissa. 
Tutkimuksen kyselyn perusteella 57 % kaikista tutkimukseen osallistuvista pk-
yrityksistä vastasi, että omistaja-johtaja oli osallisena ostopäätöksissä. Tulokset 
myös osoittivat, että pk-yritykset ovat yleisestikin aktiivisia toimijoita ostoakti-
viteettiensa hallinnassa ja arvioinnissa. Resurssien puutteen takia ostoaktiviteet-
tien hallinta kuitenkin joudutaan pk-yrityksissä yleisesti sisällyttämään joko 
omistaja-johtajan tai jonkun muun ”ei-ammattilaisen” työntekijän yleisroolin 
sisälle. (em.) 

Samoilla linjoilla edellisten tutkijoiden kanssa ovat myös Kavak ym. (2015), 
jotka toteavat, että omistajat ja osakkeenomistajat ovat kaikista vaikutusvaltai-
simpia päätöksentekijöitä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Heidän mu-
kaansa pk-yritykset ovat riippuvaisia omistajistaan monin eri tavoin. Erityisesti 
taloudellisissa asioissa he ovat keskeisessä asemassa. Tämä johtuu siitä, että pk-
yrityksissä ei yleisesti toimi erillistä ostohenkilöistä koostuvaa osto-osastoa, 
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minkä vuoksi yrityksen omistajat tekevät pääasiallisesti tärkeimmät ostopää-
tökset. 

  
 

 

KUVIO 17 Puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja omistajien vaikutus(valta) ostoproses-
sin eri vaiheissa suurille yrityksille (…), keskisuurille yrityksille (- - -) ja pienil-
le yrityksille (---) (suomennettu versio, Bellizzi 1981). Bellizi käytti tutkimuk-

sessaan yhdeksän askeleista ostovaihe-mallia (x-akseli), joka eroaa hieman 
edellä esitellyistä malleista. Mallin seitsemäs vaihe, jonka kohdalla on havait-

tavissa yleinen vaikutuksen piikki, on suomennettuna: informaation ja tarjouseh-
dotusten arviointi sekä toimittajan valinta.   

Pk-yritysten ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 
 
Kavakin ym. (2015) suorittamassa kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrittiin sel-
vittämään pk-yritysten ostokäyttäytymiseen liittyviä osatekijöitä. Tutkimus to-
teutettiin syvähaastatteluina kymmenelle eri alan (suurin osa teollisuusaloilta) 
pk-yrityksen johtajalle (9 omistaja-johtajaa, 1 toimitusjohtaja) Turkin pääkau-
pungissa, Ankarassa. Haastattelujen perusteella tutkimuksessa tunnistettiin 
kymmenen pääasiallista komponenttia, joiden katsottiin muodostavan pk-
yritysten ostokäyttäytymisen:  
 

• Tuotekohtaiset tekijät – joista tärkeimmiksi johtajat arvioivat hinnan, laa-
dun ja tuotteen funktionaaliset osatekijät. 

• Toimittajakohtaiset tekijät – joihin johtajat kiinnittivät erityistä huomiota. 
Tärkeimpiä olivat oston jälkeinen palvelu ja maksuehdot. 



                79 
 

• Ostajayrityskohtaiset tekijät – joista johtajien mielestä tärkeimpiä olivat 
ROI eli sijoitetun pääoman tuottoaste ja yrityksen nykyinen taloudellinen 
tilanne. 

• Taloudelliset tekijät – joista tärkeimpiä osatekijöitä olivat vaihtokurssi ja 
ostajayrityksen valtion taloudelliset olosuhteet. 

• Markkinapohjaiset tekijät – jotka olivat johtajien esittämänä markkinoiden 
dynamiikka; markkinoiden taipumukset eli se, mihin suuntaan markki-
nat kehittyvät; ja alakohtaiset ominaispiirteet. 

• Asiakaspohjaiset tekijät – joilla viitattiin ostajayrityksen omien asiakkaiden 
vaatimuksiin toimittajan valinnasta ja ostettavasta tuotteesta.   

• Suhdepohjaiset tekijät – olivat johtajien mielestä yksi tärkeimmistä organi-
satoriseen ostokäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Kaikkien haastatel-
tavien mielestä luottamus oli tärkein asia ostaja-myyjä-suhteessa. 

• Päätöksentekijät – joista vaikutusvaltaisempia olivat omistajat ja osak-
keenomistajat. 

• Informaation lähteet – joista tärkein oli suosittelu eli toisten käyttäjien mie-
lipiteet ostettavasta tuotteesta. Toinen tärkeä piirre oli toimittajan luona 
vieraileminen ja tuotteen näkeminen paikan päällä. 

• Välikädet – joilla viitattiin esimerkiksi pankkien toimintaan luotonantaja-
na ennen ostoa. Monille pk-yrityksille tämä oli avainasemassa suurem-
pien ostojen suorittamiseen. (Kavak ym. 2015.) 

 
Laadullisen aineistonsa pohjalta Kavak ym. (2015) vertasivat pk-yritysten osto-
käyttäytymistä vielä suurten yritysten ostokäyttäytymiseen. Tutkijoiden mu-
kaan tulokset osoittavat, että aiemmin käsitellyn Websterin ja Windin (1972b) 
esittämän mallin ympäristöllisistä tekijöistä (fyysinen, teknologinen, taloudelli-
nen, poliittinen, laillinen, ja kulttuurillinen) vain taloudellisilla tekijöillä on 
merkittävää vaikutusta pk-yritysten ostokäyttäytymiseen. Tämän he arvioivat 
johtuvan siitä, että koska pk-yrityksillä on käytössään rajallinen määrä rahalli-
sia resursseja, ja koska tärkeä osto on usein kallis ja luonteeltaan riskialtis, ta-
loudelliset tekijät (vaihtokurssi, ostajayrityksen valtion taloudelliset olosuhteet) 
nousevat hyvin merkittävään rooliin pk-yritysten suorittamissa ostoissa. (Ka-
vak ym. 2015.)  

Škarpován ja Grosován (2015) mukaan rajalliset rahalliset ja henkilöstölli-
set resurssit pakottavat pk-yrityksiä etsimään ja luomaan yhteistyökumppanei-
ta ja suhdeverkostoja. Verkostojen avulla pk-yritykset pystyvät näin ollen täy-
dentämään tarvitsemiaan resursseja toisten yritysten avulla, joka taas mahdol-
listaa sekä kilpailukyvyn kasvattamisen että yleisen kasvun. Tutkijoiden mu-
kaan suhdeverkostojen luonnista onkin tänä päivänä tullut tärkeä tekijä pie-
nemmille yrityksille, sillä resurssien puute yhdistettynä korkeasti kilpailtuihin 
markkinoihin luovat merkittäviä haasteita pk-yrityksille. Suhdeverkostoissa 
tapahtuva resurssien vaihdanta muun muassa tiedon ja teknologian kautta voi-
kin tässä tapauksessa taata monille pk-yrityksille merkittävää kilpailuetua ver-
rattuna yksinäisesti toimiviin yrityksiin. (em.) 
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Kavakin ym. (2015) mukaan toinen pk-yrityksille ominainen piirre liittyy 
yksilöllisten henkilöiden ominaispiirteisiin (esim. roolit, persoonallisuus , odo-
tukset, kriteerit, taustat), jotka ovat hallitsevia olemassa olevissa organisatori-
sissa ostokäyttäytymismalleissa, mutta eivät näytä tulosten perusteella siirtyvän 
niinkään pk-kontekstiin ja sen osatekijöihin. Erityisesti Andersonin ja Chamber-
sin (1985) esittämä palkinta/mittaus -malli (reward/measurement -model), jota 
suurempien yritysten kontekstissa on usein hyödynnetty, ei näytä pätevän pk-
yritysten ostokäyttäytymiseen. Palkinta/mittaus -malli perustuu oletukseen 
siitä, että organisatorinen ostokäyttäytyminen on pohjimmiltaan työntekoon 
liittyvän käyttäytymisen muoto. Mallin mukaan ostoprosessiin osallistuvia 
henkilöitä motivoidaan erinäisten sisäisten ja ulkoisten palkintojen sekä tehtyyn 
työhön liittyvien mittausmenetelmien keinoin. Esimerkiksi, jos jokin työntekijä 
kokee tekemässään työssä onnistumisen tunteita, saa hän siitä sisäisiä palkinto-
ja. Jos käytössä ei ole kuitenkaan keinoa mitata tämän työnlaatua siten, että 
myös muut työntekijät voivat todentaa sen onnistumisen, jäävät työstä saadut 
palkinnot vain henkilön sisäisiksi palkinnoiksi. Kun käytössä on taas keino mi-
tata henkilön tekemän työn onnistumista, tulevat hyvin tehdyn työn tulokset 
myös organisaation muiden henkilöiden tietoisuuteen, minkä kautta henkilö 
saa sisäisten palkintojen lisäksi nyt myös ulkoisia palkintoja. Mallissa siten ole-
tetaan palkinta/mittausmenetelmien motivoivan ostohenkilöitä suorittamaan 
ostoprosessiin liittyvät tehtävänsä mahdollisimman hyvin. (Anderson & Cham-
bers 1985.) Koska pk-yrityksissä ei yleensä ole erillistä ostokeskusta, jossa toi-
misi ostamiseen keskittyviä ammattilaisia, ja koska tärkeimmät ostopäätökset 
tehdään useimmiten omistaja-johtajan toimesta, ei ostoprosessiin osallistuvia 
henkilöitä tarvitse myöskään erikseen palkita. Tämän takia palkinta/mittaus -
mallia ei voidakaan useimmissa tapauksissa soveltamaan pk-yritysten organisa-
torisen ostoprosessin kuvaamiseen. (Kavak ym. 2015.) 

Viimeisenä eroavaisuutena, vallalla olevista suurille organisaatioille teh-
dyistä malleista poiketen, Kavak ja kumppanit tunnistavat pk-yrityksille mer-
kittäväksi ostamiseen liittyväksi osatekijäksi suhteeseen pohjautuvat tekijät. 
Haastatteluiden perusteella pk-yritysten johtajat painottavat erityisen paljon 
tärkeitä ostopäätöksiä tehdessään ostajan ja toimittajan väliseen suhteeseen 
pohjautuvia tekijöitä: luottamusta (tärkein), uskollisuutta, kommunikaation laatua ja 
suhteen kestoa. Näiden tekijöiden merkitys korostuu erityisesti sopivan toimitta-
jan etsinnässä. Pienikokoiset ostajat yrittävät aktiivisesti löytää sellaisen toimit-
tajan, joka täyttäisi nämä kriteerit. Tästä syystä, kun sopiva toimittaja lopulta 
löytyy, muodostuu pk-yritysten muodostamista toimittajasuhteista usein luot-
tamuksellisia, vahvoja ja pitkäaikaisia, mikä taas johtaa uskollisuuteen kyseistä 
toimittajaa kohtaan myös tulevissa ostotilanteissa. (Kavak ym. 2015.)  
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TAULUKKO 4 Organisatorisen ostokäyttäytymisen osatekijät pk-yritysten ja suurten yri-

tysten suhteen (muokattu ja suomennettu versio, Kavak ym. 2015). Huom. tau-
lukkoa täydennetty artikkelin tekstiosuuden perusteella antamaan helpommin 

tulkittavissa oleva kuva ostokäyttäytymisen eroista. 

 

 

Yhteenveto – Pk-yritysten ja yksittäisten kuluttajien ostokäyttäytymisen sa-
mankaltaisuus?  
 
Ozmen ym. (2013) esittävät, että ostaminen voidaan lyhyesti määrittää toimen-
piteeksi, jolla pyritään täyttämään jokin tarve. Tutkijoiden mukaan tarpeen 
taustalle voidaan sijoittaa tarpeen ajureita (need drivers), jotka toimivat motii-
veina erilaisille ostoille. Motiivien muodostamisen yhteydessä motiiveille asete-
taan myös erilaisia rajoja. Praktinen ja oleellinen tieto myyvälle yritykselle 
muodostuu siitä, miten se pystyy tunnistamaan asiakkaiden tarpeiden ja niiden 
taustalla olevien motiivien muodostumisprosessit. Lähtökohtaisesti myyvän 
yrityksen tulisikin oppia tunnistamaan, miten asiakkaat sijoittavat ostettavat 
tuotteet tarpeidensa suhteen eli toisin sanoen tunnistaa ostettavan tuotteen 
merkityksellisyys ostajalle. Ilman oston takana olevan tarkoituksen tietämystä, 
myyvän yrityksen on vaikea hankkia hyödyllistä tietoa asiakkaidensa ostokäyt-
täytymisestä. Prosessin alkuun saamiseksi myyvän yrityksen olisikin suotavaa 
selvittää vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Onko ostajan 
tarve ostettavalle tuotteelle konkreettinen vai epäkonkreettinen? Ohjaako sitä 
henkilökohtainen intressi? Mitkä ovat ostoon liittyvät riskit ostajan kannalta? 
(Ozmen ym. 2013.) 

Erona edellä käsiteltyihin organisatorisen ostokäyttäytymisen malleihin ja 
teorioihin Ozmen ym. (2014) esittävät pk-yritysten ostotapoihin syventyvässä 
tutkimuksessaan pohjautuen Wilsonin (2000) esittämiin havaintoihin, että or-
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ganisatorista ja kuluttajien ostokäyttäytymistä ei olisi välttämättä tarpeellista 
erottaa kokonaan toisistaan. Wilsonin mukaan organisatorinen markkinointi-
teoria on kokonaisuudessaan muodostettu useiden teoreettisten rajanvetojen 
seurauksena eroamaan kuluttajien markkinointiteoriasta. Tutkija näkee, että osa 
näistä rajanvedoista on tehty kuitenkin hyvin liioitellusti ja keinotekoisesti. Sel-
vimmillään potentiaalisesti harhaanjohtava rajanveto vedetään Wilsonin mu-
kaan nimenomaan verrattaessa organisatorista ja kuluttajien välistä ostokäyt-
täytymistä, jossa kuluttajien oletetaan ostavan itsepintaisina yksilöinä, kun taas 
organisaatioiden rationaalisena ryhmänä. (Wilson 2000.)  

Vastoin tätä yleistävää käsitystä, Wilson (2000) näkee, että loppujen lo-
puksi myös organisatoristen ostopäätösten takana ovat ne samat yksilöt, jotka 
tekevät ostopäätöksiä myös yksilöllisinä kuluttajina. Tämän takia oletus, että 
sama yksilö käyttäytyisi eri kontekstiin sijoitettuna niin poikkeavalla tavalla, 
että sen selventämiseen vaadittaisiin erillinen teoria, on kyseenalainen. Wilson 
jatkaa argumentoiden, että organisatorisen ja kuluttajien ostokäyttäytymisen 
väliset erot oisivatkin tätä vastoin parempi huomioida eroavaisuuden asteina 
ennemmin kuin omina sukuinaan, sillä myös yksittäiset kuluttajat tekevät kol-
lektiivisia ostoja muiden henkilöiden puolesta monien yhteiskunnallisten vai-
kutteiden alaisuudessa. Tämän lisäksi organisatorisen ostokäyttäytymisen teo-
ria perustuu usein hyvin poikkeuksellisiin ostotilanteisiin, joissa ostettava tuote 
tai palvelu on joko selvästi kalliimpi tai strategisesti tärkeämpi kuin tavanomai-
semmissa ostoissa. Rutiiniostojen muodostaessa suurimman osan organisatori-
sista ostoista ja ottaen samalla huomioon, että niiden kohdalla tyypillisesti vä-
hemmän henkilöitä osallistuu päätöksen tekemiseen ylipäätään, on perusteltua 
olettaa, että monissa uusintaostotilanteissa ostamisen päävastuu delegoidaan 
myös organisaatioissa yksittäisen henkilön vastuulle. (Wilson 2000.)  

Ozmenin ym. (2014) suorittaman määrällisen kyselytutkimuksen7 mukaan 
myös pk-yritykset ostavat usein kuten yksilökuluttajat. Tyypillisesti yksittäisten 
kuluttajien oletetaan ostavan enemmän pakonomaisten (impulsive) ja piittaa-
mattomien/huolimattomien (negligent) ostotyylien pohjalta. Tutkimuksen tu-
losten perusteella kuitenkin sekä pk-yritykset että kuluttajat käyttävät ostotyy-
leinään samantapaisesti sekä edellä esiteltyjä normatiivisia ja konservatiivisia 
että pakonomaisia ja piittaamattomia ostotyylejä. Jälkimmäisenä mainitut tyylit 
ovat ominaisempia iältään nuoremmille yrityksille, jotka ovat valmiita otta-
maan suurempia riskejä. Ne liittyvät ostoihin, joiden taustalla vaikuttaa enem-
män vapaa-aikaan perustuva tarpeen ajuri. Normatiiviset ja konservatiiviset 
tyylit ovat puolestaan ominaisempia iältään vanhemmille yrityksille, jotka ovat 
riskinottamiseltaan konservatiivisempia. Ne liittyvät puolestaan ostoihin, joi-
den taustalla vaikuttaa ammattimaisuuteen perustuva tarpeen ajuri. Pakon-
omaiset ja piittaamattomat ostotyylit muodostivat yhteensä 30 prosenttia (%) 
kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden pk-yritysten käyttämistä ostotyyleistä. 
Ozmenin ja kumppaneiden mukaan lukemat ovat samaa luokkaa myös kulutta-
jien keskuudessa. (Ozmen ym. 2014.) 

 
7 Vastaajat pk-yrityksiä Turkissa. 



                83 
 

 
 

 
 

KUVIO 18 Ozmenin ym. (2014) esittämä tutkimuksen tulosten perusteella johdettu viiteke-
hys pk-yritysten ostotyyleistä ja niiden käyttöyhteydestä (suomennettu versio). 
Tutkijoiden mukaan sekä kuluttajat että pk-yritykset sijoittuvat eri tilanteissa 

samaan tapaan kuviossa esitetyille A, B, C, ja D vyöhykkeille (em.). 

Edellä käsitellyt tutkimukset ja niiden esittämät mallit viittaavat siihen, että 
pienempi kokoisten organisaatioiden ostokäyttäytyminen muistuttaa paljon 
yksittäisten kuluttajien vastaavaa. Suurempien organisaatioiden etuna on, että 
niillä on käytössään enemmän henkilöstöllisiä resursseja, minkä kautta niiden 
on mahdollista jakaa ostovastuuta eri puolille organisaatiota ostoprosessin eri 
vaiheissa. Tämä on havaittavissa erityisesti suurimmissa teollisuusalan yrityk-
sissä, joissa ostopäätösprosessin kulkuun pääsevät vaikuttamaan johdon lisäksi 
myös monet muut eri osastot ja niiden sisältämät henkilöstöt, kuten insinöörit, 
myyjät, käyttäjät jne. Suuremman organisaation on myös mielekkäämpää dele-
goida rutiininomaisempia ostoja erilliselle ostohenkilöstölle, koska ostoja teh-
dään yleisesti myös suuremmalla frekvenssillä, jolloin tavanomaisempien osto-
jen kohdalla pienemmän henkilöstömäärän työllistäminen saattaa olla etu. Pie-
nimmissä organisaatioissa ei vähäisen henkilöstömäärän takia sen sijaan ole 
kovinkaan usein erillistä osto-osastoa tai -keskusta, minkä takia päävastuun 
ostamisesta ottaa haltuunsa yleisesti omistaja-johtaja. Täten ostoprosessiin osal-
listuukin pääasiassa yksi henkilö, jolloin tilanne palautuu hyvin lähelle yksittäi-
sen kuluttajan ostokäyttäytymistä. 

Kuten aiemmin todettiin, urheiluorganisaatiot lukeutuvat lähes poikkeuk-
sitta pieniin tai mikrokoon yrityksiin. Edellisten havaintojen pohjalta voidaan-
kin olettaa, että myös suomalaisissa urheiluorganisaatioissa ja -seuroissa esiin-
tyy samoja rajoitteita kuin muissa pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Pk-
yritysten ostokäyttäytymisen muistuttaessa enemmän kuluttajien ostokäyttäy-
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tymistä, on peruteltua ja loogista tarkastella myös kuluttajien ostokäyttäytymis-
tä.  

3.2 Kuluttajien ostokäyttäytyminen ja ostopäätösprosessit 

Edellisessä luvussa käsiteltiin organisatorista ostokäyttäytymistä, jossa huomio 
kiinnitettiin erityisesti ostoprosessiin eli organisaatioiden käyttäytymiseen os-
tamiseen liittyvän prosessin eri vaiheissa aina tarpeen tunnistamisesta, ostopää-
tökseen ja oston jälkeiseen arviointiin saakka. Tässä luvussa huomio siirretään 
organisaatioiden sijaan kuluttajiin, joihin voidaan luetella kuuluvan yksittäisten 
kuluttajien ohessa myös kotitaloudet. Organisatorisen ostokäyttäytymisen li-
säksi myös kuluttajien ostokäyttäytymisen tarkastelemin on tämän pro gradu -
tutkielman kannalta perusteltua, sillä kuten edellisen osion lopussa todettiin, 
pienten ja keskisuurten organisaatioiden ostokäyttäytyminen muistuttaakin 
joidenkin tutkijoiden mielestä hyvin paljon kuluttajien ostamista (Wilson 2000; 
Ozmen ym. 2013; Ozmen ym. 2014). Tämän tutkielman kohderyhmän ollessa 
suomalaiset juniorijääkiekkoseurat, joiden koko on varsinkin palkattujen työn-
tekijöiden perusteella laskettuna keskimäärin melko pieni, voidaan olettaa, että 
myös näiden organisaatioiden tapauksessa ostaminen saattaa seurata samanta-
paisia suuntaviivoja. 

 

3.2.1 Kotitaloudet 

Kotlerin ja Armstrongin (2012, 157) mukaan kuluttajien ostokäyttäytymisellä 
viitataan lopullisten asiakkaiden eli yksilöiden ja kotitalouksien käyttäytymi-
seen tilanteissa, joissa he ostavat tavaroita ja palveluita henkilökohtaiseen kulu-
tukseensa. Syy, miksi kotitaloudetkin luokitellaan tässä tapauksessa kollektiivi-
sella tavalla kuluttajiksi, liittyy siihen, että yksilöt eivät todellisuudessa tee 
kaikkia päätöksiä vain omien arvojensa ja prioriteettiensa perusteella. Sen sijaan 
kuluttajat joutuvatkin usein koordinoimaan ostopäätöksiään myös heidän 
kanssaan asuvien henkilöiden kanssa, mikä voi johtaa siihen, että yksilön arvot 
eivät reflektoidu täysin lopullisen päätöksen kanssa. Tarve muuntaa päätöksiä 
toisten yksilöiden vaikutuksesta tarkoittaakin, että päätöksentekoprosessi eroaa 
ainakin osittain tilanteesta, johon osallistuu vain yksittäinen henkilö. (Biel ym. 
2010, 187.) 

Tilastokeskuksen (2020) esittämän määritelmän mukaan kotitalouden 
muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat tai ruokailevat yhdessä tai jotka muuten 
käyttävät yhdessä tulojaan. Useiden tutkijoiden mukaan perhe on tärkein kulutta-
jien osto-organisaatio yhteiskunnassa perheenjäsenten muodostaessa vaikutus-
valtaisimman ostoviiteryhmän (Kotler & Armstrong 2012, 165; Kotler & Keller 
2016, 182). Yksilöllisellä kuluttajalla on elämänsä aikana tavanomaisesti kaksi 
pääasiallista perhettä: suuntautumisperhe (family of orientation), joka koostuu 
vanhemmista ja sisaruksista; sekä lisääntymisperhe (family of procreation), joka 
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koostuu yleisesti aviopuolisosta ja lapsista. Vanhemmiltaan yksilö omaksuu 
niin suuntaantumistaan politiikkaan, uskontoon ja talouteen kuin henkilökoh-
taisia käsityksiään kunnianhimoon, itsetuntoon ja rakkauteen. Näiden vaikut-
teiden välittyminen henkilön käyttäytymiseen on tavallisesti epäsuora ja pitkä-
aikainen, sillä vaikka henkilö ei olisikaan enää varttuessaan juurikaan kanssa-
käymisessä vanhempiensa kanssa, voi heidän vaikutuksensa (os-
to)käyttäytymiseen myös myöhemmässä vaiheessa olla merkittävä. Suorempi 
vaikutus päivittäiseen ostokäyttäytymiseen on sitä vastoin lisääntymisperheellä. 
Traditionaalisessa parisuhteessa tai avioliitossa, johon kuuluvat vaimo sekä 
aviomies, ostoroolit ovat perinteisesti jakautuneet tuotekategorioiden perusteel-
la jommankumman vastuulle. Vaimo tai nainen on yleisesti ollut vastuussa 
suurimmasta osasta kodin arkisista ostopäätöksistä, kuten ruuasta, perusvaate-
tarvikkeista ja muista perustarvikkeista. (Kotler & Keller 2016, 182.) Suomalai-
sessa kontekstissa roolijako on tarkoittanut yleisesti sitä, että nainen on vastan-
nut perheen ruoka- ja päivittäistavaraostoksista ja mies taas esimerkiksi kodin 
elektroniikkaan ja auton ylläpitoon liittyvistä ostoista (Bergström & Leppänen 
2002, 42). Roolijako näyttää kuitenkin yleisesti niin Suomessa kuin maailmalla 
alkaneen muuttumaan siten, että perinteiset sukupuolien väliset ostoroolit ovat 
alkaneet vaihtumaan ja sekoittumaan keskenään. Yleisesti kalliimpien hankin-
tojen, kuten auton, talon tai lomamatkan kohdalla hankintapäätöksen tekemi-
seen ovat osallistuneet ja osallistuvat myös nykyään suhteen molemmat osa-
puolet. (Bergström & Leppänen 2002, 42; Kotler & Keller 2016, 182.)  
 
Perheen kokonaiskulutus 
 
Sheth (1974) luokittelee perheen kokonaiskulutuksen muodostuvan kolmen 
kulutusulottuvuuden kautta, joissa tuotteet ja palvelut kulutetaan eri tavoin 
joko (1) yksilöllisten jäsenten, (2) koko perheen, tai (3) kotitalousyksikön toimesta. 
Yksilöllisten perheen jäsenten kulutuksella viitataan niihin ostoihin, joita tyypil-
lisesti vain yksi perheenjäsen kuluttaa – esimerkiksi oluen saattaa kuluttaa yk-
sinoikeudella isä, hiussuihkeen äiti, ja murot taas lapsi. Ostokset, jotka kulute-
taan koko perheen voimin muodostavat toisen osan kokonaiskulutuksesta. Nii-
tä voivat olla esimerkiksi ruoka-ainekset, kuten kakkutarvikkeet ja vihannekset, 
jotka sopivan valmistustavan jälkeen kulutetaan usein kaikkien perheenjäsen-
ten toimesta. Lopuksi kokonaiskulutuksen muodostavat myös kotitalousyksi-
kön ostot. Niillä viitataan ostoihin, jotka kulutetaan perheen toimesta epäsuo-
rasti kotitalouden ”suojapaikkayksikön” kulutusprosessissa. Näitä ovat muun 
muassa tapetit, maalit, lamput, ruohonleikkuri jne. Luokan etuna on se, että sen 
avulla voidaan osoittaa, onko kysyntä tietyille tarvikkeille ja palveluille kollek-
tiivinen ja epäsuora vai yksilöllinen ja suora, tai jotain näiden väliltä. (Sheth 
1974.) 
 
Perheen ostopäätöksen tyypit 

 
Shethin (1974) mukaan perheen ostokäyttäytymisen katsotaan koostuvan ylei-
sesti perheen ostopäätöksistä. Vastaavasti kuluttamista, joka tapahtuu muilla 
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tavoilla kuin ostamalla – kuten lahjanantamisella, lainaamalla, tai hankinnalla – 
ei oteta yleensä suoranaisesti huomioon. Perheen ostopäätöksien katsotaan 
koostuvan kahdesta pääasiallisesta tyypistä: (1) autonomisista ostopäätöksistä – eli 
yhden perheenjäsenen tekemistä päätöksistä, tai (2) yhteisistä ostopäätöksistä – eli 
usean perheenjäsenen tai kaikkien perheenjäsenten tekemistä päätöksistä. 
 

Autonomisen päätöksen kohdalla voitaisiin kuvitella, että itse tuot-
teen ”kuluttava” kuluttaja valitsisi myös tuotteen brändin. Shethin (1974) mu-
kaan tilanne ei kuitenkaan aina ole kyseinen, sillä on olemassa monia tuotteita, 
jotka kulutetaan spesifisti erityisesti lapsen toimesta, mutta jotka valitaan äidin 
toimesta. Tämän lisäksi Sheth, Kotlerin ja Kellerin (2016, 182) tavoin, näkee, että 
perheen äiti toimii lukuisten tuotteiden tapauksessa kotitalouden pääostotoimi-
jana, joka ostaa tuotteet myös muiden perheenjäsenten puolesta. Myös tiettyjen 
yhteisesti kulutettavien tuotteiden kohdalla perheen äiti tekee sekä tuotteen 
oston että sen ostopäätöksen autonomisesti. Näin käy erityisesti niiden elintar-
vike- ja henkilökohtaisten hoitotuotteiden kohdalla, joissa brändi ei ole kulu-
tuksen aikaan nähtävissä (esim. spagetti), ja joissa tuote kokee huomattavan 
muodonmuutoksen sen kulutukseen mennessä (esim. valmiskakkutaikina). 
(Sheth 1974.) 

Koska ostopäätöksen ja kulutuksen tyypit eivät edellisten huomioiden pe-
rusteella mene yksi yhteen, liittyy autonomisen ja yhteisen ostopäätöksen mää-
räytymiseen muita perhe- (sosiaalinen luokka, rooliorientaatio, elämänkaari) ja tuo-
tekohtaisia (ostotärkeys, koettu riski, aikapaine) tekijöitä. Jos ostopäätös on auto-
nominen, siihen vaikuttaa merkittävästi osallisen ennakkotaipumukset tiettyjä 
brändejä kohtaan. Ennakkotaipumukset pohjautuvat osallisen ostomotiivien ja 
päteviä vaihtoehtoja arvioivien uskojen pohjalle, jotka yhdessä muodostavat 
päättäjän kognitiivisen maailman. Siihen puolestaan vaikuttavat lukuiset muut 
tekijät. Autonomisessa ostopäätöksessä päätöksentekijä on taipuvainen otta-
maan huomioon muiden perheenjäsenten spesifit pyynnöt ja mieltymykset eri-
tyisesti silloin, kun he osallistuvat ostettavan tuotteen tai palvelun kuluttami-
seen. Toisaalta myös muiden perheenjäsenten vaikutus saattaa joissain tapauk-
sissa näkyä tilanteissa, joissa autonominen päättäjä myös kuluttaa tuotteen au-
tonomisesti. Yhteiset päätökset ovat luonteeltaan sitä vastoin vielä kompleksi-
sempia, mikä tarkoittaa myös sitä, että päätöksenteon ja oston välillä kuluu 
tyypillisesti enemmän aikaa kuin autonomisissa päätöksissä. Yhteisiin päätök-
siin liittyy tavallisesti myös enemmän keskustelua, mikä voi puolestaan johtaa 
mahdollisiin konflikteihin ja niitä seuraaviin ratkaisumenetelmiin. Sheth nä-
keekin, että yhteiseen ostopäätösprosessiin liittyy kaiken kaikkiaan neljä oleel-
lista kysymystä: Kuka tekee aloitteen yhteisestä ostopäätöksestä? Kuka tarjoaa tarvit-
tavaa informaatiota ostopäätökseen liittyen? Kuka tekee shoppailun ja itse ostamisen? 
Viimeisenä ja kenties tärkeimpänä on mahdolliseen konfliktiin liittyvä kysymys. 
(Sheth 1974.) 
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3.2.2 Perheen ostoprosessien haasteet, konfliktit ja niiden ratkaiseminen 

Kotitalouksien ostopäätöksentekoa tutkimuksessaan selvittäneiden Bielin, Gär-
lingin ja Marellin (2010, 187) mukaan kotitalouksien päätöksentekoa käsittele-
vissä tutkimuksissa toistuva löydös on kumppaneiden kyvyttömyys vuorovai-
kuttaa, ennustaa ja selittää keskinäisiä roolejaan yhteisessä päätöksenteossa. 
Kumppaneiden vuorovaikutuksen puutteelle on esitetty lukuisia selityksiä. 
Yhden mukaan päätöksentekoprosessin ollessa jo itsessään monimutkainen ja 
haastava, voi yksilön kognitiivinen kapasiteetti ylikuormittua, jos hän ottaa 
huomioon myös kumppaninsa mieltymykset ja arvot ostopäätökseen liittyen. 
Tämän lisäksi, vaikka kumppanin arvojen ja mieltymysten huomioon ottami-
nen ei olisikaan kognitiiviselta puoleltaan este, ongelmaksi muodostuu silti toi-
sen osapuolen arvojen ja mieltymysten tunnistaminen. Tämän seurauksena 
käykin usein niin, että yksilöt alkavat seuraamaan omia mieltymyksiään sekä 
maksimoimaan omia subjektiivisia hyötyjään sen sijaan, että he yrittäisivät ot-
taa huomioon myös kumppaninsa mieltymysrakenteen (Park 1991; Bielin ym. 
mukaan 2010, 187). Bielin ym. (2010, 187) mukaan tällainen tilanne johtaa koti-
talouksien päätöksentekoprosessissa konfliktin välttelemiseen (conflict-
avoidance), joka on ulottuvuus, jota ei esiinny silloin kun yksittäinen henkilö 
tekee päätöksiä. 

Hamilton (2009) määrittelee konfliktin tarkoittavan perheen kuluttamisen 
kontekstissa erimielisyyksiä, jotka nousevat esille kuluttajan päätöksentekopro-
sessissa samalla kun perheenjäsenet pyrkivät laittamaan kilpailevat tarpeensa 
linjaan käytettävissä olevien taloudellisten resurssien kanssa. Shethin (1974) 
mukaan ryhmän sisäisen konfliktin puhkeamiselle on havaittavissa kaksi riittä-
vää ja pääasiallista syytä, joita ovat (1) erot päämäärissä, ja (2) erot varteenotet-
tavien vaihtoehtojen tai päämääräobjektien (goal-objects) havainnoissa. Molem-
mat näistä olosuhteista ovat tutkijan mukaan läsnä perheen päätöksentekopro-
sessissa ja ne myös kuvastavat, että jokaisella ostoprosessiin osallistuvalla hen-
kilöllä on omanlainen kognitiivinen maailmansa, jonka pohjalta he käyttäytyvät 
ostotilanteissa. (Sheth 1974.)  

Konfliktin puhjetessa perheet käyttävät Shethin (1974) esittämän luokitte-
lun perusteella neljää pääasiallista konfliktinratkaisukeinoa: 
 

1. Ongelmanratkaisu – On yleisin käytäntö silloin, kun konfliktin syy perus-
tuu ostomotiivien sijaan arvioiviin uskomuksiin. Toisin sanoen perheen-
jäsenet ovat samaa mieltä tuotteen tai palvelun tarpeesta (esim. uusi au-
to), mutta väittelevät varteenotettavasta tyypistä (sedan vs. pakettiauto) 
tai brändistä (BMW vs. Volkswagen). Ongelmanratkaisun avulla pyri-
tään etsimään aktiivisesti lisää informaatiota, tai harkitsemaan tarkem-
min jo käytettävissä olevaa informaatiota, minkä perusteella konflikti 
voidaan ratkaista. 

2. Vakuuttelu – Joskus konflikti nousee perheenjäsenten välillä jonkun tie-
tyn vaihtoehtoja koskevan kriteerin pohjalta. Toisin sanoen perheenjäse-
net ovat pohjimmiltaan samaa mieltä, mutta väittelevät jostain spesifistä 
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välitavoitteesta. Tämän tyyppinen konflikti ratkaistaan yleisesti vakuut-
telemisen ratkaisukeinolla, jossa tarkoituksena on testata ostoprosessiin 
osallistuvien henkilöiden motiivihierarkian johdonmukaisuutta sekä 
välttää kaikkea alioptimaalista ratkaisua, joka voi mahdollisesti nousta 
esille. 

3. Neuvottelu – Jos ostomotiiveihin liittyvä erimielisyys on perheenjäsenten 
välillä määrätty ja pysyvä, konflikti ratkaistaan yleensä neuvottelemalla. 
Neuvottelemiseen turvautumalla perheenjäsenet ensinnäkin tunnistavat 
eksplisiittisesti konfliktin puhjenneen, ja toiseksi, että sen ratkaisemiseen 
tarvitaan distributiivisesti oikeudenmukainen ja reilu ratkaisu. Yksi ylei-
nen tapa ratkaista konflikti neuvottelemalla on degeneroida yhteinen 
päätös autonomiseksi eli yhden henkilön päätettäväksi. Tällainen tilanne 
tapahtuu yleensä silloin, kun muut perheenjäsenet ovat ”kiitollisuuden 
velassa” jollekin perheenjäsenelle. Esimerkiksi perheen isä saattaa saada 
luvan perheen toimesta valita uuden auton työmatkojaan varten, sillä 
ehdolla, että hän tarjoaa muita haluttuja asioita muille perheenjäsenille. 

4. Politiikka – Kun perheenjäsenten erimielisyydet eivät liity pelkästään os-
tomotiiveihin vaan kokonaisvaltaisesti elintapoihin, ovat niistä seuraavat 
konfliktit usein jatkuvia. Konfliktin ratkaiseminen tapahtuu tässä tilan-
teessa joko perheen hajoamisen tai politiikan kautta. Jälkimmäisenä mai-
nitun kohdalla tilanne johtaa yleensä koalitioiden tai alaryhmien muo-
dostumiseen joidenkin perheenjäsenten kesken, yrityksenä eristää henki-
lö, jota kohtaan on erimielisyyksiä. Ostopäätöksien tapauksessa tämä ei 
ole laajalle levinnyttä, mutta ei myöskään epätavallista. Perheessä lapsia 
käytetään yleisesti koalition muodostamisessa, jossa he asettuvat toisen 
vanhemman puolelle toista vanhempaa vastaan. 

 
Hamiltonin (2009) mukaan perheet käyttävät Shethin (1974) yllä esiteltyjen kon-
fliktien ratkaisustrategioiden lisäksi myös erilaisia konfliktien välttelystrategioi-
ta, joilla pyritään välttämään kaikenlaiset erimielisyydet alkujaankin. Tutkijan 
esittämänä tämän tyyppisiä strategioita ovat: (1) budjettiin ja/tai ostoon liittyvän 
vastuun allokointi yhdelle perheenjäsenelle, (2) lasten esittämille vaatimuksille taipu-
minen, ja (3) avoimen keskustelun varmistaminen perheen taloudellisesta tilanteesta. 
Hamilton korostaa, että näillä strategioilla perheet eivät tavoittele yksinomaan 
konfliktin välttelyä, vaan myös köyhyydestä johtuvien kokemusten helpotta-
mista8. Täten konfliktin välttelemisestä tulee tärkeä selviytymisstrategia monille 
matalatuloisille perheille. (Hamilton 2009.) 

Bielin ym. (2010, 187–188) mukaan perheiden päätöksentekoa tarkastele-
vissa tutkimuksissa on kuvailtu muun muassa seuraavanlaisia konfliktin vält-
tämisstrategioita. (1) Jaettujen mieltymysten identifioiminen tuotteen/palvelun objek-
tiivisille ja konkreettisille ominaisuuksille. Tässä tapauksessa mieltymyksiin kuulu-
vat erityisesti ne ominaisuudet, jotka ovat suhteellisen helppo kommunikoida 
toisille osapuolille, kuten auton hinta tai asunnon huoneiden lukumäärä. Abst-

 
8 Tutkimuksessa tarkasteltiin ostopäätöksentekoa matalatuloisissa perheissä 
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raktit ja subjektiiviset mieltymykset, kuten auton trendikkyys tai asunnon ”tun-
tu”, ovat sen sijaan vaikeammin kuvailtavia, minkä vuoksi niistä voikin tulla 
ongelmallisia. (2) Pienimmän yhteisen nimittäjän tunnistaminen. Kumppanit valit-
sevat vaihtoehdon, jonka he molemmat voivat hyväksyä. Tämä voi johtaa sii-
hen, että kumpikaan ei saa ykkösvalintaansa. (3) Kumppanit jakavat päätöksenteon 
keskenään. Usein sosiaalisten normien mukaiset sukupuoliroolit määrittävät, 
mitkä ostopäätökset ovat naisen, ja mitkä miehen vastuulla. Strategiassa pyri-
tään määrittämään lisäksi myös ne ostot, jotka ovat yhteisen päätöksen varassa. 
Myös kulttuurillisten erojen on tunnistettu vaikuttavan kumppanien ostopää-
töksiin liittyvän vastuun jakautumiseen. (Biel ym. 2010, 187–188.) 

Edellä käsiteltiin kotitalouksien ostokäyttäytymistä, jossa huomio kiinni-
tettiin erityisesti niihin piirteisiin, jotka erottavat kotitalouksien tekemät pää-
tökset yksittäisen kuluttajan tekemistä päätöksistä ilman ulkopuolisten henki-
löiden aiheuttamaa vaikutusta. Seuraavaksi tarkastellaan yksittäisten kulutta-
jien ostokäyttäytymistä. 

3.2.3 Kuluttajat 

 
Kuluttajien käyttäytymistä on tutkittu monista eri näkökulmista (Ekström 2010, 
32). Solomonin, Bamossyn, Askegaardin ja Hoggin (2016, 5) mukaan kuluttaja-
käyttäytyminen sisältää laajan tutkimuskentän, jossa tutkitaan yksilöiden tai 
ryhmien käyttämiä prosesseja silloin, kun he valitsevat, ostavat, käyttävät tai hank-
kiutuvat eroon tuotteista, palveluista, ideoista tai kokemuksista tyydyttääkseen heidän 
tarpeensa ja halunsa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella kuluttajakäyttäyty-
minen ymmärrettiin yleisesti ”ostajakäyttäytymisenä”, jossa huomio kiinnitet-
tiin kuluttajien ja ostajien väliseen vuorovaikutukseen ostotilanteen aikana. Sit-
temmin markkinoijat ovat alkaneet tunnistamaan, että kuluttajakäyttäytyminen 
ei ole vain yksinkertainen kuluttajan ja tuottajan välinen transaktion hetki, jossa 
raha vaihdetaan tuotteiksi tai palveluiksi Sitä vastoin kuluttajakäyttäytyminen 
on alettu ymmärtämään monivaiheisena ja jatkuvana prosessina. (Solomon ym. 
2016, 5–6; Ekström 2010, 32.) 

Kuluttajan käyttäytymiseen, sekä ostamisen että laajemmassa käyttäyty-
misen kontekstissa, vaikuttavat lukuisat eri tekijät ja vaikuttimet. Näihin lukeu-
tuu sekä kulttuurillisia, sosiaalisia ja persoonallisia tekijöitä että erilaisia psyko-
logisia prosesseja, jotka ovat tärkeässä roolissa, kun kuluttaja tekee varsinaisia 
ostopäätöksiään. (Kotler & Keller 2016, 179, 187, 194.) Markkinoijalle keskeinen 
kysymys kuluttajien käyttäytymiseen liittyy siihen, miten asiakkaat vastaavat 
niihin erinäisiin markkinointitoimenpiteisiin, joita yritys saattaa käyttää. Lähtö-
kohtana tämän ymmärtämiseen markkinoijat hyödyntävät monesti tieteellisissä 
piireissä yleisesti hyväksyttyä ärsyke-vastaus -mallia (stimulus-response model). 
Mallin keskeisenä ideana on, että markkinointiärsykkeet sekä muut ärsykkeet 
päätyvät ostajan ”mustan laatikon” eli mielen sisälle ja saavat aikaan tiettyjä 
vastatoimia (kuvio 19). (Kotler & Armstrong 2012, 158–159.) 
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KUVIO 19 Ostajan ärsyke-vastaus -malliin pohjautuva musta laatikko -malli (suomennettu 
versio, Kotler & Armstrong 2012, 159). 

Markkinointiärsykkeet koostuvat mallissa klassisesta markkinointimixistä eli 
4P:stä: tuote, hinta, paikka ja viestintä (product, price, place, promotion). Muut är-
sykkeet muodostuvat merkittävistä voimista ja tapahtumista, jotka vaikuttavat 
ostajan ympäristössä. Niitä ovat taloudelliset, teknologiset, kulttuurilliset ja so-
siaaliset ärsykkeet. Mallissa nämä ärsykkeet syötetään kuluttajan mustaan laa-
tikkoon, jossa ne muunnetaan sarjaksi ostajan vastatoimia, joita ovat: ostajan 
brändi-/yrityssuhdekäyttäytyminen; ja se, mitä, milloin, missä ja kuinka usein 
hän ostaa. Markkinoijien haasteena ja tavoitteena on ymmärtää erityisesti se, 
mitä tapahtuu ostajan mustan laatikon sisällä, eli miten ärsykkeet itse asiassa 
muuttuvat erinäisiksi vastatoimiksi tai toisin sanoen niiksi toimiksi, joilla ostajat 
reagoivat heihin kohdistuneisiin ärsykkeisiin. Mustan laatikon sisäinen ärsyke-
vastaus-muutosprosessi on kaksivaiheinen. Ensinnäkin ostajan ominaispiirteet 
vaikuttavat siihen, miten ostaja havaitsee ja reagoi häneen kohdistuneisiin är-
sykkeisiin. Toiseksi ostajan päätöksentekoprosessi itsessään vaikuttaa hänen 
käyttäytymiseensä. Kaiken kaikkiaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikutta-
vat monet hyvin monimutkaiset tekijät (Kotler & Armstrong 2012, 159.) 

3.2.4 Kuluttajan ostopäätösprosessi (verkkoympäristössä) 

 
Tutkijat ovat vuosien varrella kehittäneet monia teoreettisia malleja selittämään 
tai ennustamaan kuluttajan päätöksentekoa ja siitä seuraavia toimia. Tunne-
tuimpia näistä ovat olleet erityisesti: Nicosia -malli (1966), EKB- eli Engel-Kollat-
Blackwell -malli (1968) ja Howard-Sheth -malli (1969). Kaikille näistä mallinnuk-
sista on yhteistä pyrkimys luoda tietynlainen abstrakti kuvaus päätöksenteko-
prosessista, joka yksinkertaistaisi kuluttajan monimutkaisen käyttäytymisen 
ymmärrettävämpään muotoon. Yksinkertaistettu mallinnus on tarjonnut mark-
kinoijille mahdollisuuden tehokkaampaa markkinointitoimenpiteiden arvioin-
tiin, mikä on puolestaan luonut edellytykset myös tuottavampien markkinoin-
tistrategioiden suunnittelemiseen. (Teo & Yeong 2003; Milner & Rosenstreich 
2013.) 

Edellisistä malleista erityisesti Engelin, Kollatin ja Blackwellin (1968) ke-
hittämä kuluttajan päätöksentekomalli on saavuttanut vakiintuneen aseman 
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tutkijoiden keskuudessa. Se on toiminut lähes kaikkien markkinoinnin oppikir-
jojen esittämien kuluttajakäyttäytymistä kuvaavien teorioiden pohjana, minkä 
lisäksi sitä on myös sovellettu, laajennettu ja jatkettu lukuisissa tieteellisissä ar-
tikkeleissa. Malli perustuu alun perin John Deweyn (1910) viisivaiheiseen on-
gelmanratkaisuprosessiin, jonka Engel ja kumppanit jälkeenpäin muokkasivat 
kuluttajakäyttäytymiseen soveltuvaksi (Darley, Blankson & Luethge. 2010). 
Vaikka malli on saanut osakseen myös kritiikkiä, pidetään sitä vielä nykyään-
kin kuluttajien päätöksentekoa kuvaavien teorioiden kulmakivenä. (Ashman 
Solomon & Wolny 2015.) 

EKB-malli esittää peräkkäisen viisivaiheisen päätöksentekoprosessin, jon-
ka vaiheet ovat seuraavat (Ashman ym. 2015): 
 

1. Ongelman tunnistaminen 
2. Informaation etsintä 
3. Vaihtoehtojen arviointi 
4. Ostopäätös 
5. Oston jälkeinen arviointi 

 
Edellisessä luvussa käsitellyn organisatorisen kahdeksanvaiheisen päätöksen-
tekoprosessin tapaan myös kuluttajille suunnattu päätöksentekoprosessi kuva-
taan sarjana erillisiä vaiheita tai toimia, jotka lähtevät tyypillisesti liikkeelle 
tyydyttämättömän tarpeen tietoisen tunnistamisen kiihdyttämänä (Ashman ym. 
2015). Kuluttajat eivät välttämättä aina kulje kaikkien viiden vaiheen läpi, vaan 
he saattavat ohittaa joitain vaiheita ja taas toisaalta palata takaisin joihinkin. 
Jotakin päivittäistä tarviketta, kuten esimerkiksi hammastahnaa ostaessa, kulut-
tajat kulkevatkin yleisesti kaupassa ostoksia tehdessään suoraan tuotteen luo ja 
laittavat sen ostoskoriin ilman sen merkittävimpiä etsintä- tai arviointivaiheita. 
Tällöin kuluttajat hyödyntävät ostokäyttäytymisessään heuristiikkoja eli ajatte-
lun apuvälineitä, joilla he vähentävät ostamiseen liittyvää kognitiivista taakkaa 
ja sitoutumista. (Kotler & Keller 2016, 195, 203–204.) Uudempien, merkittävim-
pien ja monimutkaisempien ostosten (vrt. New Task) kohdalla kuluttajat kui-
tenkin hyödyntävät ostoprosessiin liittyviä vaiheita enemmän mallin odotta-
malla tavalla (Smith & Zook 2020, 127; Kotler & Armstrong 2012, 176). Smithin 
ja Zookin (2020) mukaan ostoprosessi voi olla joko monimutkainen tai yksin-
kertainen riippuen ostoksen tyypistä. Korkean sitoutumisen ostossa asiakkaat 
viettävät paljon aikaa etsien ja arvioiden brändin valintaa. Matalan sitoutumi-
sen ostossa asiakkaat voivat sen sijaan käyttäytyä joko hyvin impulsiivisesti tai 
tavan mukaisesti ostaen uudelleen esimerkiksi saman halvan tuotteen. (em. 
2020.) 
 
Ongelman tunnistaminen 
 
Ostoprosessi alkaa silloin, kun ostaja tunnistaa ongelman tai tarpeen joko sisäi-
sen tai ulkoisen ärsykkeen laukaisemana. Ongelman tunnistaminen tapahtuu 
silloin, kun kuluttaja tuntee merkittävän eron hänen nykyisessä tilassaan ver-
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rattuna hänen toivomaansa ideaaliin tilaan (Solomon ym. 2015, 331). Sisäisen 
ärsykkeen laukaisemana jokin henkilön perustarpeista, kuten nälästä, janosta 
tai väsymyksestä, nousee sille tasolle, että siitä tulee vietti (drive). Tarve voi 
nousta myös ulkoisen ärsykkeen laukaisemana. Näin voi käydä esimerkiksi 
silloin, kun vertaamme itseämme johonkin ystävään, joka on ostanut uuden 
auton, tai kun näemme jonkin meitä inspiroivan mainoksen lomamatkasta. 
(Kotler & Keller 2016, 195.) Ashmanin ym. (2015) mukaan internetin ja sosiaali-
sen median vaikutus ongelman tunnistamiseen on nykypäivänä merkittävä, 
sillä altistumme yhä useammin uusille tuotteille tai ”ehdottomasti saataville 
asioille” verkossa käytävien sosiaalisten kanssakäymisten yhteydessä  erityisesti 
kavereidemme tai seuraamiemme henkilöiden kautta. 
 
Informaation etsintä 
 
Kun ongelma on tunnistettu, kuluttajat tarvitsevat asianmukaista informaatiota 
sen ratkaisemiseksi. Informaation etsintä on prosessi, jossa kuluttaja tarkkailee 
ympäristöään sopivan datan löytämiseksi, jotta hän voisi tehdä järkevän pää-
töksen. (Solomon ym. 2015, 332.) Kotlerin ja Kellerin (2016, 196) mukaan pää-
asialliset informaation lähteet, joihin kuluttajat etsintävaiheessa tukeutuvat ovat:  
 

• Yksityiset/henkilökohtaiset lähteet (perhe, ystävät, naapurit, tuttavat)  

• Kaupalliset lähteet (mainonta, nettisivustot, sähköpostit, myyjät, tuote-
pakkaukset, esittelyt) 

• Julkiset lähteet (massamedia, sosiaalinen media, kuluttaja-arvio-
organisaatiot) 

• Empiiriset lähteet (käsittely, tarkastelu, kokeilu) 
 
Jokaisesta lähteestä saatavan informaation määrä ja merkittävyys vaihtelee tuo-
tekategorian ja ostajan ominaispiirteiden suhteen. Tavallisesti kuluttajat saavat 
suurimman osan tuotteista saatavasta informaatiostaan kaupallisista lähteistä, 
joita hallitsevat markkinoijat. Kuluttajien kannalta tärkeimmät ja vaikutusval-
taisimmat lähteet informaation saamiseksi ovat kuitenkin yleensä henkilökoh-
taiset ja empiiriset lähteet tai riippumattomat julkiset lähteet. (Kotler & Keller 
2016, 196.)  

Blochin, Sherrellin ja Ridgwayn (1986) suorittaman tutkimuksen mukaan 
kuluttajat suorittavat ennen ostoa tapahtuvan informaation etsinnän (pre-
purchase search) lisäksi myös jatkuvaa etsintää (ongoing search). Jatkuvaa etsintää 
suorittavat erityisesti veteraaniostajat, jotka haluavat tietää mitä tietyn tuoteka-
tegorian vallitsemilla markkinoilla tapahtuu (esim. muoti), ja jotka koke-
vat ”tuoteselailun” hauskana ja nautinnollisena.  

Parkin ja Chon (2012) tutkimuksen mukaan sosiaaliset verkkoyhteisöt (so-
siaalinen media) vaikuttavat merkittävästi kuluttajien informaation etsintään. 
Tutkimuksen tulosten perusteella kuluttajan sitoutuminen johonkin verkkoyh-
teisöön on tärkeä ennustaja sille, että kuluttaja hyödyntää verkostoa informaa-
tion lähteenä kulkiessaan EKB-mallin mukaisen ostoprosessin eri vaiheiden läpi. 
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Digitaalinen kulttuuri onkin onnistunut siirtämään kuluttajien riippuvuuden 
pois ammattilaismarkkinoinnin lähteistä kohti amatöörien ylläpitämiä lähteitä, 
kuten kuluttaja-arvioita, blogeja, brändättyjä sosiaalisen median kanavia tai 
muita asiakaslähtöisiä digitaalisen informaation lähteitä. Kuluttajilla on täten 
verkkoympäristön myötä käytössään yhä useampia informaation etsintävälinei-
tä (Park & Cho 2012; Ashman ym. 2015; Comegys 2006.) 
 
Vaihtoehtojen arviointi 
 
Suuri osa kuluttajien ostoprosessin aikana tekemistä ponnisteluista tapahtuu 
vaihtoehtojen arvioinnissa (Solomon ym. 2015, 338). Tässä vaiheessa potentiaa-
linen ostaja käyttää hyödykseen saatavilla olevaa informaatiota arvioidakseen 
vaihtoehtoisia brändejä. Tämän perusteella ostaja muodostaa mahdollisista 
brändeistä ensin rajatun harkintajoukon (consideration set), josta hän vaihtoehto-
ja eliminoiden rajaa vielä tarkemman valintajoukon (choice set), josta hän tekee 
viimein myös lopullisen valintansa. (Kotler & Keller 2012, 177, Ashman ym. 
2015.)  

Kuluttaja arvioi kutakin vaihtoehtoa vertaamalla tuotteen ominaisuuksia 
(esim. hinta, brändin maine, koko, takuu jne.) ja niistä saatavia mahdollisia hyö-
tyjä hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa peilaten (Park & Cho 2012). Kuluttajil-
la on myös tapana asettaa sääntöjä tai ominaisuuksien minimiarvoja tuotteille, 
jotka he valitsevat heidän lopulliseen valintajoukkoonsa (Comegys ym. 2006).  
Ominaisuuksien arviointia voidaan selittää niin sanotun odotusarvo -mallin 
(expectancy-value model) mukaan. Siinä ostajat muodostavat asenteensa brändiä 
kohtaan arvioimalla tuotteita ja palveluita yhdistelemällä heidän positiivisia ja 
negatiivisia brändiuskomuksiaan niiden tärkeyden mukaisesti. Täten ostaja 
saattaa rajata vaihtoehtonsa jonkin tuotteen tai palvelun – kuten harjoitusleiri-
paikan – kohdalla esimerkiksi neljään vaihtoehtoon (A, B, C, D) ja tehdä valin-
tansa joidenkin tiettyjen ominaisuuksien, kuten esimerkiksi hinnan, sijainnin, 
olosuhteiden ja asiakaspalvelun perusteella. Tällöin harjoitusleiripalvelun ostaja 
saattaa muodostaa neljästä vaihtoehdosta joko varsinaisen tai mentaalisen lis-
tauksen, jossa hän asettaa kunkin vaihtoehdon tarjoamat ominaisuudet pa-
remmuusjärjestykseen. Lopulta ostaja valitsee mallin mukaan tyypillisesti sen 
vaihtoehdon, joka tarjoaa kaikista ominaisuuksista parhaimman kokonaisarvon. 
(Kotler & Keller 2016, 197–198.)  

Se, miten kuluttaja saapuu asenteisiinsa eri brändejä tai vaihtoehtoja koh-
taan, riippuu yksilöstä ja ostotilanteesta. Joissain tapauksissa kuluttajat hyödyn-
tävät huolellista laskelmointia ja loogista ajattelua, kun taas toisissa tapauksissa 
samat henkilöt saattavat suorittaa ostoprosessinsa hyvin impulsiivisesti – intui-
tioihinsa luottaen. Myös se, tuleeko ostaja päätökseensä yksin vai tukeutumalla 
viiteryhmiensä mielipiteisiin, vaihtelee yksilön ja tilanteen mukaan. (Kotler & 
Armstrong 2012, 177.) Digitaalinen ympäristö ja verkkokaupankäynti ovat mul-
listaneet vaihtoehtojen arvioinnin monella tapaa. Kuluttajilla onkin nykyään 
huomattavasti nopeampaa ja helpompaa verratta potentiaalisia vaihtoehtoja 
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sekä kaventaa valintajoukkoa verkosta saatavan vertaisinformaation perusteella. 
(Ashman ym. 2015.) 
 
Ostopäätös 

 
Arviointivaiheen jälkeen kuluttaja on tyypillisesti sijoittanut valintajoukkoon 
valitut vaihtoehdot jonkinlaiseen järjestykseen. Tämä ei kuitenkaan takaa vielä 
sitä, että ensimmäisen sijalle sijoitettu vaihtoehto tulisi välttämättä valituksi. 
Sen sijaan ostoaikeen ja varsinaisen ostopäätöksen väliin voi vielä tässä vai-
heessa tulla kaksi jakavaa tekijää (intervening factors): 1) toisten mielipiteet, ja 2) 
odottamattomat tilanteelliset tekijät. (Comegys ym. 2006.) 

Ensimmäisen tekijän kohdalla kuluttajan ostoaikeeseen vaikuttaa toisen 
henkilön mielipide kyseistä ostoa kohtaan. Jos jonkin ostajalle tärkeän henkilön 
mielestä ostajan aikeissa oleva ostovaihtoehto on joko joltain ominaisuudeltaan 
tai jollain muulla tavalla sopimaton, mahdollisuus siihen, että henkilö valitsee 
sen, vähenee (Comegys ym. 2006; Kotler & Armstrong 2012, 178). Kotlerin ja 
Kellerin (2016, 199) mukaan toisen henkilön asenteiden vaikutus ostajaa koh-
taan riippuu kahdesta tekijästä: 1) toisen henkilön negatiivisten asenteiden intensii-
visyydestä ostajan suosimaa vaihtoehtoa kohtaan, ja 2) ostajan motivaatiosta myöntyä 
toisen henkilön toiveiden mukaan.  

Myös odottamattomat tekijät voivat tulla ostoaikeen ja ostopäätöksen vä-
liin. Kuluttaja saattaa muodostaa ostoaikeensa odotettuihin tuloihin, odotet-
tuun hintaan ja odotettuihin ostosta saataviin hyötyihin pohjautuen. Odotta-
mattomat tapahtumat voivat kuitenkin muuttaa ostoaietta. Ostoaikeissa olevan 
tuotteen tai palvelun äkillinen hinnan nousu, talouden heikkeneminen tai jon-
kun muun vaihtoehdon oleellisemmaksi tuleminen, kuten esimerkiksi kilpaile-
van vaihtoehdon alennusmyynti saattavat muuttaa ostoaietta. (Comegys ym. 
2016; Kotler & Keller 2016, 200.) 

Ostopäätökseen vaikuttavat myös kuluttajien tekemät päätöstä helpotta-
vat heuristiikat eli ”henkiset oikotiet” tai ”nyrkkisäännöt”. Heuristiikat helpot-
tavat ostoon liittyvää päätöksentekoa, sillä ne vähentävät kuluttajan mielestä 
tiettyjä huomioon otettavia asioita samaan aikaan kun ne painottavat heille tär-
keitä asioita, joiden perusteella ostovalinta lopulta tehdään. (Kotler & Keller 
2016, 198–200.) Campbellin ja Goodsteinin (2001) suorittaman tutkimuksen mu-
kaan myös havaittu riski (perceived risk) on tärkeä ostovalintaan vaikuttava teki-
jä. Kun ostajat kokevat ostoon liittyen korkeaa riskiä, heillä on tutkimuksen tu-
losten perusteella tapana suosia heille tuttua ja siten turvallista vaihtoehtoa. 
Tällä tavalla kuluttajat pyrkivätkin alentamaan ostoon liittyvää epävarmuuden 
tunnetta. (Campbell & Goldstein 2001.) 

Ashmanin ym. (2015) mukaan kuluttajan ostoprosessiin – erityisesti digi-
taalisessa verkkoympäristössä – vaikuttavat merkittävästi toisilta henkilöiltä 
omaksutut sosiaaliset vaikutteet. Tutkijat nimittävät sosiaalisten vaikutteiden 
ohjaamaa ostoprosessia sosiaaliseksi shoppailuksi (social shopping). Digitaalinen 
verkkoympäristö on tutkijoiden näkemänä muuttanut kuluttajan ostoprosessia 
ja ostopäätökseen liittyvää arviointia merkittävästi. Kuluttajilla on nykyään 
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mahdollisuus hyödyntää verkkoympäristöä ostoprosessissaan muun muassa 
hakemalla sosiaalista hyväksyntää ostoaikeilleen käyttämällä hyödykseen eri-
laisia päätöksentekoa tukevia järjestelmiä (decision support systems), kuten ver-
tailumatriiseja, suosittelujärjestelmiä ja aistit mahdollistavaa teknologiaa. Tutki-
joiden mukaan vaikka tällaiset päätöksenteossa avustavat työkalut tekevät net-
timaailmasta jollain tapaa rationaalisemman, voi sosiaaliseen shoppailuun liit-
tyvä jatkuva tiedonvirta ja ”aina päällä” oleva luonne tarkoittaa myös tunteel-
listen impulssien latautumista. Kaiken kaikkiaan digitaalisesta ympäristöstä 
saatavat sosiaaliset vaikutteet tarkoittavat eri vaihtoehdoista saatavan infor-
maation yltäkylläisyyttä, joka voi ironisesti jättää kuluttajat hämilleen niiden 
liiallisen määrän vuoksi. (Ashman ym. 2015.) 
 
Oston jälkeinen arviointi 
 
Päätöksentekoprosessin todellinen testi liittyy siihen, onko kuluttaja tyytyväi-
nen tekemäänsä päätökseen kaikkien päätöksentekovaiheiden jälkeen (Solomon 
ym. 2015). Markkinoijien onkin pyrittävä ymmärtämään asiakkaidensa käyttäy-
tymistä myös varsinaisen oston jälkeen, jos he toivovat heidän palaavan ostavi-
na asiakkaina myös tulevaisuudessa (Comegys ym. 2006). Kuluttajien oston 
jälkeinen käyttäytyminen voidaan jakaa kahteen alakategoriaan: ostonjälkeiseen 
tyytyväisyyteen/tyytymättömyyteen, ja ostonjälkeisiin tekoihin (Kotler & Keller 2016, 
200).  

Oston jälkeinen tyytyväisyys on ostoon liittyvien odotusten (expectations) 
ja ostoksen havaitun suoriutumisen (perceived performance) läheisyyden funktio. 
Jos odotukset ovat korkeammalla kuin ostoksen varsinainen suoriutuminen, 
ostaja on tyytymätön. Jos odotukset ja suoriutuminen taas kohtaavat, ostaja on 
tyytyväinen. Jos odotukset puolestaan ylittyvät, ostaja on ilahtunut (delighted). 
Koetut tyytyväisyyden tunteet tekevät eron siihen ostaako kuluttaja tuotteen tai 
palvelun uudelleen ja puhuuko hän siitä muille suotuisasti vai epäsuotuisasti. 
Kuluttajien välillä on myös eroja siinä, miten he ottavat vastaan odotusten ja 
varsinaisen suoriutumisen välisen eron. Jotkin yksilöt suurentavat tyytymättö-
myyttään, jos tuote ei ole täydellinen, kun taas jotkut pyrkivät minimoimaan 
omaa tyytymättömyyttään. Yleisesti ottaen tyytyväiset asiakkaat ovat taipuvai-
sempia ostamaan tuotteen tai palvelun uudelleen ja suosittelemaan sitä myös 
tuttavilleen, kun taas tyytymättömät saattavat palauttaa sen (jos mahdollista) 
Tämän lisäksi tyytymättömät kuluttajat saattavat varoittaa myös tuttaviaan 
tuotteesta huonoksi kokemistaan palveluista tai tuotteista. (Kotler & Keller 2016, 
200; Comegys ym. 2006; Smith & Zook 2020.) 

Ashman ym. (2015) näkevät, että ostosten tyytyväisyysarvo on sosiaalisen 
median ympäristössä riippuvainen ostajan oman tyytyväisyyden lisäksi myös 
muiden virtuaalisesta tyytyväisyydestä, joka ilmenee muun muassa tykkäyk-
sien ja kommenttien kautta. Tyytyväisyysarvo ilmenee osaltaan sosiaalisen 
pääoman eli hyväksynnän saamisen kautta. Tutkijoiden mukaan kuluttajille on 
sosiaalisen median kautta tullut ikään kuin tapa ajatella ”miten voin olla tyyty-
väinen, ennen kuin kuulen mitä muut sanovat”. Tämän he katsovat osaltaan selit-
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tävän kirjoitettujen blogien ja videoblogien eli vlogien suurta suosiota. (Ashman 
ym. 2015.) 
 
Integroitumalli ostopäätösprosessiin digitaalisessa verkkoympäristössä  
 
Darley, Blankson ja Luethge (2010) ovat kehittäneet kuluttajien ostokäyttäyty-
mistä ja -päätösprosesseja tarkastelleen kirjallisuuskatsauksen (52 artikkelia) 
perusteella integroidun mallin kuluttajien ostoprosessista nettiympäristöön 
(kuvio 20). Mallinnus on jatkoa EKB-mallille ja se tunnistaa alkuperäisen ja pe-
rustana toimineen mallin mukaiset ostovaiheet9, joihin on lisätty ulkoisiksi vai-
kuttajiksi (external factors): yksilölliset piirteet (motiivit, arvo, elämäntapa, per-
soonallisuus), sosiaaliset vaikutteet (kulttuuri, viiteryhmä, perhe), tilanteelliset ja 
taloudelliset tekijät, ja verkkoympäristö (nettisivuston laatu, nettisivuston tyytyväi-
syys, nettisivuston kokemus). Tämän lisäksi malli esittää, että ostoprosessin 
kulkuun vaikuttaa vaihtoehtojen arvioinnista lähtien uskomusten kautta asen-
teisiin ja asenteiden kautta aikomuksiin muodostuva taustaprosessi. Prosessin 
lopputulemina eli oston jälkeisenä käyttäytymisenä malli esittää neljä lopputu-
lemavaihtoehtoa: kognitiivisen dissonanssin (cognitive dissonance) eli ostosta aiheu-
tuvan epämukavuuden tunteen (Kotler & Armstrong 2012, 178), kuluttamisen  
(consumption), tyytymättömyyden/tyytyväisyyden (dissatisfaction/satisfaction), ja di-
sinvestoinnin (disinvestment) eli ostosta luopumisen. (Darley ym. 2010.) 

Darley ym. (2010) tunnistavat, että malli ei verkossa tapahtuvan ostokäyt-
täytymisen monimutkaisuuden ja jatkuvan teknologisen kehityksen takia kyke-
ne täydellisesti kuvaamaan kuluttajan ostoprosessia verkkoympäristössä. Sen 
sijaan malli toimiikin enemmän kentän avauksena nettiympäristössä käytävän 
ostoprosessin kuvaamiseen (em. 2010). 
 

 
9 EKB-mallin viides vaihe eli post-purchase evaluation on tässä mallissa outcomes. 
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KUVIO 20 Modifioitumalli verkkokuluttajan ostokäyttäytymisestä ja -päätöksenteosta 
(suomennettu versio, Darley ym. 2010). 

Vaikutushierarkiamallit, AIDA ja Kotlerin viisi A:ta 
 
Kuluttajien ostokäyttäytymistä on mallinnettu edellisen vaiheittain etenevän 
ostoprosessin ohella myös niin sanottujen vaikutushierarkiamallien (response 
hierarchy models) avulla. Nämä hierarkkisesti etenevät mallit tunnistavat edelli-
sen musta laatikko -malliin kuuluvan viisivaiheisen ostoprosessin tapaan vai-
heet, joiden läpi ostajat kulkevat. Vaikutushierarkiamallien vaiheiden ymmär-
tämistä markkinoijat hyödyntävät erityisesti suunnitellessaan asianmukaisia 
markkinointiviestintästrategioita, minkä takia malleja kutsutaankin myös vies-
timalleiksi (message models). (Smith & Zook 2020, 130.) Vaikutushierarkiamallit 
ovat niin sanottuja asiakasvastauksien mikromalleja (micromodels of consumer 
responses), jotka keskittyvät viestinnälle altistuneiden asiakkaiden antamiin spe-
sifisiin vastauksiin tai vastatoimiin (Kotler & Keller 2016, 585). 

Vaikutushierarkiamalleille yhteistä on oletus siitä, että ostaja kulkee asia-
kaspolussaan kognitiivisen, affektiivisen  ja behavioraalisen vaiheen lävitse kyseises-
sä järjestyksessä (Kotler & Keller 2016, 585). Edelliset vaiheet voidaan tiivistää 
seuraavasti (Smith & Zook 2020, 130; Rowley 1998):  
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1. Kognitiivisessa vaiheessa ostajalle herää tietoisuus jostain brändis-
tä/tuotteesta.  

2. Affektiivisessa vaiheessa ostaja tuntee jotain tunnetta kyseistä brän-
diä/tuotetta kohtaan, minkä perusteella hän muodostaa omat mielipi-
teensä ja asenteensa sitä kohtaan.  

3. Behavioraalisessa vaiheessa ostaja lopulta toimii joko ostaen tai jättäen 
brändin/tuotteen ostamatta perustuen edelliseen kahteen vaiheeseen.  

 
Yksi yleisimmistä ja laajimmin käytetyistä vaikutushierarkiamalleista on AIDA. 
Mallin lyhenne tulee sanoista: attention, interest, desire, ja action. AIDA-konseptin 
kehitti alun perin mainonnan ja myynnin pioneeri St. Elmo Lewis vuonna 1898, 
minkä jälkeen mallia alettiinkin hyödyntää juuri mainonnassa ja myynnissä. 
AIDAn mukaan asiakkaat kulkevat ostoa harkitessaan ja/tai suorittaessaan ne-
livaiheisen polun tai niin sanotun ostosuppilon (sales funnel) lävitse (Kotler, 
Kartajaya & Setiawan 2017, 60; Hassan, Ahmad, Siti & Shiratuddin 2015; Hwan 
& Hoffman 2015.). Mallin vaiheet ovat seuraavat (Rowley 1998): 
 

1. Huomio – asiakas tulee tietoiseksi myyjän tuotteesta tai palvelusta, 
2. Kiinnostus – kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan herää ja kehittyy, 
3. Halu – asiakas kehittää halun tuotetta tai palvelua kohtaan, 
4. Ostopäätös/toimi – asiakas tekee oston. 

 
Samaan tapaan kuin perinteisen markkinointimixin 4P:tä, myös AIDA-mallia 
on muokattu ja laajennettu useita kertoja. Yksi suosituimmista modifikaatioista 
tulee Derek Ruckerilta, joka nimittää AIDA-mallin versiotaan neljänä A:na: 
aware, attitude, act, ja act again. Neljän A:n mallissa kiinnostus (interest) ja halu 
(desire) -vaiheet on yksinkertaistettu asenteeksi (attitude) ja uusi vaihe, toimi 
uudelleen (act again), on lisätty kuvaamaan oston jälkeistä toimintaa erityisesti 
uudelleen ostamisen ja asiakkaiden säilyttämisen huomioon ottamiseksi.  Näi-
den muutosten lisäksi attention eli huomio on muutettu tässä mallissa aware -
muotoon. Mallin perusoletuksena on, että uusintaosto toimii vahvana indikaat-
torina asiakasuskollisuudelle. (Kotler ym. 2017, 60; Gau 2019.) 

Kotlerin, Kartajayan ja Setiawan (2017, 60–61) mukaan neljän A:n viiteke-
hys on alkuperäisen AIDAn tapaan yksinkertainen asiakaspolkumalli, joka ku-
vaa asiakkaiden henkilökohtaisesti kulkemaa putkimaista prosessia, jonka he 
läpäisevät arvioidessaan harkintajoukossaan olevia brändejä. Tutkijat näkevät, 
että nykyhetken yhdistyneisyyden aikakaudella10, tämä suoraviivainen ja hen-
kilökohtainen polkumalli kaipaa sellaista päivitystä, joka ottaisi huomioon uu-
den digitaalisen aikakauden mukanaan tuomat muutokset (Kotler ym. 2017, 61).  

Kotlerin ym. (2017) mukaan vielä ennen kuluvalle digitalisaation mullis-
tamalle aikakaudelle siirtymistä, asiakkaat määrittivät asenteensa brändejä koh-
taan suurimmalta osaa yksilöllisesti. Myös asiakkaiden uskollisuus brändejä 

 
10 Kotler ym. (2017) kutsuvat ennen digitalisaation muutoksen tuomaa ajanjaksoa termillä 

pre-connectivity era ja sen jälkeistä ajanjaksoa termillä connectivity era. 
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kohtaan ymmärrettiin pääsääntöisesti heidän säilyvyytensä ja uusintaostojensa 
kautta. Nykyisin maailman voi katsoa kuitenkin yhdistyneen siihen tapaan, että 
näiden oletusten ei voi katsoa olevan enää paikkaansa pitäviä. Uudella yhdis-
tyneisyyden aikakaudella brändien alustavaan houkuttelevuuteen vaikuttaakin 
suuresti yksilön ympärillä olevan yhteisön sosiaalinen vaikutus. Samaan tapaan 
myös asiakasuskollisuuden merkitys on alettu näkemään eri valossa. Uusinta-
ostojen ei voida katsoa määrittävän asiakkaiden uskollisuutta enää yksinään, 
sillä digitaalisesti yhdistyneessä ympäristössä suosittelemisen vaikutus on kas-
vattanut merkitystään huomattavasti. Lisää informaatiota eri brändeistä kai-
paavat kuluttajat pyrkivätkin nykyisin muodostamaan linkkejä ja suhteita toi-
siin kuluttajiin, joiden kautta he kysyvät toisiltaan mielipiteitä ja suosituksia 
markkinoilla olevista vaihtoehtoisista brändeistä. (em. 2017, Ashman ym. 2015.) 

Edellisten muutosten perusteella Kotler ym. (2017) esittävät uudeksi asia-
kaspoluksi viiden A:n mallin: aware, appeal, ask, act, ja advocate. 
 

 

KUVIO 21 Muuttuva asiakaspolku yhdistyneessä maailmassa (suomennettu versio, Kotler 
ym. 2017, 62). Kuvio esittää digitaalisen murroksen aikaansaamat muutokset 
asiakkaan läpäisemässä ostopolussa.   

Aware eli ”tietoisuusvaiheessa” asiakkaat altistuvat passiivisesti mittavalle lis-
taukselle erilaisia brändejä aiempiin kokemuksiin, markkinaviestintään, ja/tai 
toisten suosituksiin perustuen. Tämä vaihe toimii eräänlaisena porttina koko 
asiakaspolulle. Asiakkaiden tietoisuus eri brändeistä rakentuu ensisijaisesti 
aiempien kokemusten perusteella, joiden kautta tiettyjen vaihtoehtojen tunnis-
taminen monien joukosta on helpompaa. Toisaalta myös yritysten mainonta ja 
toisten kuluttajien välittämä WOM (word-of-mouth) eli suusanallinen markki-
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nointi ovat merkittäviä lähteitä bränditietoisuudelle. Tietoisuusvaiheessa asiak-
kaan avainvaikutelma on ”minä tiedän”. (Kotler ym. 2017, 61–62, 64.) 

Appeal eli ”vetoamis-” tai ”viehätysvaiheeseen” tultaessa asiakkaat ovat jo 
tietoisia useista brändeistä. Tämän jälkeen asiakkaat prosessoivat kaikkien näi-
den brändien lähettämät viestit luoden – lyhyen aikavälin muistiin tai voimis-
tavaan pitkän aikavälin muistiin pohjautuen – lyhyen listan brändeistä, joihin 
he tuntevat erityistä vetovoimaa. Muistiin jäävillä brändeillä, joilla on niin sa-
nottuja ”wow-tekijöitä” (wow-factors), on todennäköisempää sekä päästä että 
sijoittua korkeammalle tällä listalla. Vetoamisvaiheessa asiakkaan avainvaiku-
telma on ”minä tykkään”. (em. 2017, 62, 64.) 

Ask eli ”kysymisvaiheessa” asiakkaiden polku muuttuu yksilöllisestä sosi-
aaliseksi. Asiakkaat alkavat tehdä päätöksiä toisten ostajien kanssa käytävistä 
keskusteluista saatavaan informaatioon perustuen. He kyselevät uteliaisuuten-
sa johtamina kiinnostavista brändeistä ystäviltään, perheeltään, eri medioilta 
ja/tai suoraan brändeiltä itseltään. He saattavat myös tehdä internethakuja ar-
vioimistaan tuotteista löytääkseen muiden kuluttajien arvosteluja. Näiden toi-
mien kautta asiakkaat hakevat vahvistusta brändin vetovoimalle. Saadakseen 
aikaan tällaisen kyselyketjun brändien täytyy herättää asiakkaissaan sopiva 
määrä uteliaisuutta. Uteliaisuuden tason ollessa liian matalalla asiakkaat eivät 
tunne suurta vetovoimaa brändiä kohtaan, minkä takia kysymisvaihekaan ei 
toteudu. Toisaalta liiallinen uteliaisuuskin voi olla haitallista, koska se saattaa 
johtaa tilanteeseen, jossa asiakkaat alkavat esittämään liikaa kysymyksiä. Tä-
män tapainen epätietoisuus saattaa sekoittaa asiakkaiden alkuperäisen brändi-
viestin, mikä voi johtaa hämmentyneisyyteen. Kysymisvaiheessa asiakkaan 
avainvaikutelma on ”olen vakuuttunut”. (em. 2017, 63–64.) 

Jos asiakkaat vakuuttuvat kysymisvaiheessa kohtaamastaan informaatios-
ta, he päättävät todennäköisimmin toimia (Act eli ”toimimisvaihe”). Brändien 
kannalta asiakkailta toivotut toimet eivät rajoite pelkästään ostamiseen. Sen 
sijaan myös asiakkaiden ostonjälkeiset toimet ja kulutusprosessit ovat tärkeitä. 
Brändien täytyykin varmistaa, että asiakkaat saavat oston aikaisista ja jälkeisistä 
toimista positiivisia ja ikimuistoisia kokemuksia. Toimivaiheessa asiakkaan 
avainvaikutelma on ”minä ostan”. (em. 2017, 64.) 

Ajan mittaan asiakkaat saattavat kehittää vahvan tunteen uskollisuudesta 
tiettyä brändiä kohtaan, mikä välittyy sitoutumisen, uusintaoston ja lopulta 
suosittelun kautta. Tätä vaihetta Kotler ym. (2017) kutsuvat ”suositteluvaiheek-
si” (Advocate). Aktiiviset ja uskolliset suosittelivat asiakkaat ovat brändille erit-
täin arvokkaita, sillä he käytännössä katsoen suorittavat tehokkaan markkinoin-
tityön yrityksen puolesta. Suositteluvaiheessa asiakkaan avainvaikutelma 
on ”minä suosittelen” (Kotler ym. 2017, 63–64.) 

Lopuksi Kotler ja kumppanit huomauttavat, että viiden A:n mallin esittä-
mät vaiheet eivät aina välttämättä etene suoraviivaisesti vaiheesta vaiheeseen. 
Sen sijaan joissain tapauksissa asiakkaat saattavat ohittaa joitain polun esittämiä 
vaiheita. Tietyissä tapauksissa brändille uskolliset asiakkaat saattavat jopa suo-
sitella jotain tuotetta toisille ostamatta sitä itse lainkaan. (em. 2017, 64–65.) 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa syvennytään tutkimuksessa käytettyihin aineistonkeruu- ja ana-
lysointimenetelmiin sekä itse aineiston kuvaamiseen. Luku jakaantuu neljään 
osioon: 4.1 Tutkimusmenetelmä; 4.2 Haastateltavien rekrytoiminen ja valikointi; 
4.3 Aineiston ja haastatteluprosessin kuvaus; ja 4.4 Tutkimusaineiston analy-
sointi. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan vasta tutkielman viimeisessä 
pääluvussa. 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä pro gradu -tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa 
käsitellään suomalaisten junioriseurojen ammattimaistuvaa organisatorista 
toimintaa ja sen suhdetta seurojen ostokäyttäytymiseen ja ostopäätöksenteko-
prosesseihin. Tutkimus pohjautuu Vuokatti Sportin ja Vuokatti Areena Oy:n 
esittämään toimeksiantoon, jossa annettiin tehtäväksi selvittää: mitkä ovat rat-
kaisevat harjoitteluleiripaikan valintapäätökseen vaikuttavat tekijät suomalai-
sille (juniori)jääurheiluseuroille. Tutkielman edetessä jääurheiluseurat tarken-
tuivat lopulta juniorijääkiekkoseuroiksi11.  

Toimeksiannon perusteella tutkielma on lähtökohdiltaan siten kohdeyri-
tyksille suoritettava tapaus- eli case-tutkimus, joka on liiketaloustieteissä ylei-
simmin käytettyjä laadullisen tutkimuksen menetelmiä (Koskinen, Alasuutari & 
Peltonen 2005, 154). Metsämuurosen (2008, 18) mukaan tapaustutkimus voi-

 
11 Päätös perustui siihen, että koin tutkijana, että rajaus tiettyyn lajiin ja ikäryhmään olisi 

tutkielman koheesion ja tulosten yleistettävyyden kannalta parempi vaihtoehto. Pää-
tökseni tueksi sain sekä toimeksiantajien että graduohjaajieni hyväksynnän. Toimek-
siantajien puolesta sain muutenkin täyden luottamuksen tehdä omia valintojani tut-
kijana. Tutkielman tekijänä koen, että juniorijääkiekkoseurat ovat ideaali tutkimus-
kohde sekä ammattimaistumisen kehittymisen kartoittamiseen että urheiluseurojen 
ostokäyttäytymisen selvittämiseen. 
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daan ymmärtää kvalitatiivisen metodologian keskeiseksi tiedonhankinnan stra-
tegiaksi, sillä lähes kaikki laadullisen tutkimuksen strategiat käyttävät lähtö-
kohtanaan tapaustutkimusta. Koskisen ym. (2005, 157) mukaan tapaustutki-
muksessa tutkimuksen kohde on yleensä jollekin yritykselle ominainen tietty 
prosessi, toiminto, osasto, tapahtumasarja tai historia. Tämän tutkielman ta-
pauksessa tutkimuksen kohde liittyy Vuokatin uuden jäähallin ja tapahtuma-
keskuksen, Vuokatti Areenan, tarjoamien palvelujen myynti- ja markkinointi-
toimiin. Täten tutkimuksen varsinaisena kohteena eivät sinänsä ole itse tapaus-
yritykset, vaan heidän tavoittelemansa asiakkaat eli urheiluseurat, joista halu-
taan saada tietoa näiden toimien tukemista varten.  

Suuremmassa kuvassa tätä työtä varten kerätty laadullinen aineisto vastaa 
kuitenkin lähtötilanteeseen verrattuna huomattavasti laajempiin tutkimusky-
symyksiin, mitä kahden tieteenalan yhteiseltä pro gradu -tutkielmalta on tietys-
ti syytä odottaa. Yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena ja 
lähtökohtana on kuvata todellista elämää. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypil-
listä on, että se on tutkimusluonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jos-
sa tietoa hankintaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa suosien usein ihmis-
tä tiedon keruun instrumenttina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152, 155.) 
Tässä mielessä kvalitatiivisen tutkimusotteen käyttäminen on perusteltua myös 
tässä tutkielmassa, sillä tavoitteena on tutkimusongelman ja -asetelman laajuus 
huomioiden hankkia kokonaisvaltainen ymmärrys tutkimuksen kohteena ole-
vista urheiluseuroista määriteltyihin tutkimuskysymyksiin liittyen.  

Aineistonhankintamenetelmäksi tässä tutkielmassa valikoitui tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelmien sekä graduohjaajieni kanssa 
käymien ohjaustapaamisten perusteella haastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen 
(2008, 35) mukaan haastattelumenetelmää on edullista käyttää muun muassa 
silloin, kun kyseessä on vähän kartoitettu tai tuntematon alue, ja jos tiedetään jo 
ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti ja moniin 
suuntiin viittaavasti. Tämän tutkielman tapauksessa molempien mainittujen 
seikkojen voidaan katsoa pitävän paikkaansa, sillä tutkimuksen alue on aiem-
man tutkimuksen valossa kovin tuntematon, minkä lisäksi sen selvittäminen 
tuottaa vastauksia toimeksiantajayritysten lisäksi myös kahdelle erilliselle tie-
teenalalle ja pääaineelle. 

 
Teemahaastattelu ja haastattelurungon kuvaus 

 
Haastattelutavaksi tarkentui tämän tutkielman osalta teemahaastattelu eli puoli 
strukturoitu haastattelu12. Muita yleisiä haastattelutapoja ovat strukturoituhaas-
tattelu eli lomakehaastattelu, jossa kysymysten muoto ja järjestys on täysin en-
nalta määritelty, sekä avoin haastattelu eli syvähaastattelu, jossa haastattelu on 

 
12 Useat tutkijat, kuten Tuomi ja Sarajärvi (2018, 88), Hirsjärvi ja Hurme (2008, 47) ja Met-

sämuuronen (2008, 41) ymmärtävät teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastat-
telun samaksi haastattelutavaksi/tyypiksi. Eskola ja Suoranta (2008, 86) sen sijaan 
erottavat nämä haastattelutavat toisistaan. Tässä tutkielmassa nämä tavat käsitetään 
samana. Selkeyden vuoksi tässä yhteydessä pitäydytään teemahaastattelu -termissä. 
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vapaamuotoinen ja kaikista lähimpänä tavallista keskustelua. Teemahaastatte-
lun voidaan katsoa olevan edellisten haastattelumuotojen välimuoto. (Hirsjärvi 
ym. 2004, 196–199.) Käytännössä katsoen haastattelun runko jaetaan teemahaas-
tattelussa ennalta määritettyihin teemoihin ja niistä johdettuihin tarkentaviin 
kysymyksiin. Ennalta määrättyjen teemojen valinta tulisi perustua tutkimuksen 
viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä ennalta tiedettyyn tietoon. Teemahaas-
tattelun strukturoinnin aste, eli esitettävien kysymysten tarkkuus ja järjestys, 
voi vaihdella lähes avoimen haastattelun tyyppisestä strukturoidusti etenevään 
haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88). 

Tämän tutkielman haastattelurunko (Liite) jakaantui teoriaosuuden ja tut-
kimuskysymysten perusteella viiteen teema-alueeseen: 1) urheiluorganisaatio, 2) 
ratkaisevat valintatekijät harjoitteluleiripaikkaa valittaessa (case), 3) ympäristö- 
ja taustatekijät, 4) osallistujat ja 5) ostoprosessi. Teema-alueiden tarkentavat ky-
symykset olivat kirjattu haastattelurunkoon strukturoidun haastattelun tapaan. 
Teemahaastattelulle tyypillisesti niiden järjestys ja muotoilu sekä päätös esittää 
tietty kysymys vaihtelivat kuitenkin käytännössä haastattelutilanteen ja haasta-
teltavien vastausten mukaan. 

Haastattelurungon ensimmäisessä teema-alueessa kysyttiin liikunnan yh-
teiskuntatieteiden teoriaosuuteen kytkeytyviä kysymyksiä seurojen ominais-
piirteistä (mm. jäsenmäärä, varainhankinta jne.), ammattimaistumisesta (mm. 
palkattujen työntekijöiden lukumäärä, käsitys seuran ammattimaistumisesta 
jne.) ja seuran johtamisesta (mm. päätöksentekovalta, vallan keskittyminen jne.). 
Ensimmäisen teema-alueen kysymykset mukailivat Kikuliksen ym. (1992), Kos-
ken ja Heikkalan (1998) sekä Nagelin ym. (2015) edellä käsiteltyjä huomioita 
ammattimaistumisesta. Toinen teema-alue käsitti tapaustutkimuksen. Ratkaise-
vien valintatekijöiden lisäksi tässä teemassa pyrittiin selvittämään seurojen har-
joitteluleiritoimintaan liittyviä piirteitä yleisesti. Teema-alueet 3–5 käsittelivät 
seurojen ostokäyttäytymiseen taustavaikuttajia, ostopäätöksiin osallistuvia 
henkilöitä ja itse ostoprosessia erilaisissa ostoissa. Kolmen viimeisen teema-
alueen muodostamisessa sovellettiin markkinoinnin teoriaosuudessa tarkem-
min esiteltyjä organisatorisen ostokäyttäytymisen klassikkomallien esittämää 
teoreettista viitekehystä (Robinson ym. 1967; Webster & Wind 1972b; Sheth 
1973). Viimeisen osion kysymykset pohjautuivat suurimmalta osaltaan kulutta-
japuolen markkinointiteoriaan. Tarkemmin ottaen ostoprosessin kulkuun liitty-
vät kysymykset muodostettiin EKB-mallia eli viisivaiheista ostoprosessia (Engel 
ym. 1968; Ashman ym. 2015) ja osittain myös Kotlerin ym. (2017) 5A-
hierarkiamallia mukaillen. 

Kattavan haastattelurungon läpikäynnissä teemahaastattelulle tyypillinen 
joustavuus osoittautui toimivaksi ominaisuudeksi, koska haastateltaville oli 
mahdollista tarvittaessa selventää vaikeita kysymyksiä haastattelun edetessä. 
Haastateltavilla oli lisäksi mahdollisuus painottaa vastauksissaan niitä alueita, 
joista heillä oli eniten kerrottavaa, jolloin haastateltavien oma puhe pääsi esiin 
kerätyssä materiaalissa. Käytetyt teemat muodostivat myös haastatteluille 
konkreettisen kehikon, jonka kautta haastattelua oli mahdollista lähestyä sekä 
haastattelutilanteessa että myöhemmin analysointivaiheessa riittävän jäsenty-
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neesti. (Eskola & Suoranta 2008, 86–87; Tuomi & Sarajärvi 2018, 87.) Haastatte-
luprosessia ja haastatteluaineiston analysointia käsitellään tarkemmin seuraa-
vissa alaluvuissa. 

4.2 Haastateltavien rekrytoiminen ja valikointi 

Tutkielman pohjautuessa yrityksen toimeksiantoon oli lähtökohtaisesti selvää, 
että kohdejoukon rekrytoimiseen ja valikointiin liittyvät päätökset tultaisiin te-
kemään ainakin osittain yhteistyössä Vuokatin toimeksiantajien kanssa. Haas-
tattelurungon suunnittelun jälkeen tutkimuksen kohdejoukon selvittäminen 
aloitettiin yhteydenotolla Vuokatti Sportin edustajaan, jolle esitettiin samalla 
myös ehdotettu tapa suorittaa tutkimus haastatteluina. Tältä suunnalta annet-
tiin täysi tuki ja luottamus tutkimuksen toteuttamiseen ehdotetulla tavalla. Tä-
män jälkeen edustaja neuvoi keskustelemaan haastateltavien rekrytoimiseen 
liittyvistä asioista tarkemmin Vuokatti Areena Oy:tä edustavan yhteyshenkilön 
kanssa. Myöhemmässä puhelinkeskustelussa Vuokatti Areenan edustaja antoi 
karkeat ehdotukset sellaisista maantieteellisistä alueista, joilta toimivilta seu-
roilta olisi heidän tarpeisiinsa hyödyllistä haastatella ja hankkia tietoa. Tämä 
keskustelu toimi osaltaan myös eräänlaisena esitietohaastatteluna, sillä Vuokat-
ti Areenan edustajalla oli omakohtaista kokemusta juniorijääkiekkotoiminnasta, 
minkä pohjalta hänellä oli tarjota henkilökohtaisia näkemyksiään käsiteltävästä 
aiheesta. Edustaja lähetti keskustelun jälkeen myös (tutkijan omasta toiveesta) 
varsinaisen Excel-taulukon tietyistä juniorijääkiekkoseuroista ja heidän toimi-
henkilöidensä yhteystiedoista, joita voitaisiin mahdollisesti haastatella. Tutkija-
na koin, että haastattelun perusteella mainitut alueet ja taulukoinnissa listatut 
seurat olisivat myös tutkielman laajemman tarkoituksen kannalta sopivia tut-
kimuskohteita, koska ne hajautuivat sopivasti eri puolille Suomea.  

Seuraava vaihe oli haastattelukutsujen lähettäminen. Kutsut lähetettiin 
edellisten valintaperusteiden mukaan sähköpostitse yhteensä 15 eri juniorijää-
kiekkoseuralle. Sähköpostiviestiin sisältyi informaatiota muun muassa tutkiel-
man lähtökohdasta, tarkoituksesta ja kahden tieteenalan laajuudesta. Haastatte-
luun haluttiin saada mukaan sekä seuran yleisestä toiminnasta että joukkueiden 
toiminnasta selvillä olevia henkilöitä. Haastatteluun osallistumisen kriteeriksi 
liitettiin viestiin mukaan vaatimus siitä, että ainakin joidenkin haastatteluun 
osallistuvan seuran eri ikäluokan joukkueista olisi tullut käynyt jossain vaihees-
sa harjoitteluleireillä, joko turnauksissa, harjoitusotteluissa tai joukkueen kes-
ken harjoittelemassa. Haastattelun arvioiduksi kestoksi esitettiin noin 45–60 
minuuttia. Osalle seuroista viesti lähetettiin hieman muokattuna uudelleen, 
koska vastauksia ei ensimmäisen lähetyskierroksen jälkeen ollut tullut kuin yh-
destä seurasta. Lopulta sähköpostikutsun perusteella haastatteluun saatiin rek-
rytoitua kaksi seuraa.  

Tämän jälkeen sähköpostikutsuihin vastaamatta jättäneille seuroille alet-
tiin tekemään yhteydenottoja puhelimitse. Puhelinsoittojen järjestys seuroittain 
perustui harkinnanvaraiseen otantaan. Tässä otantamenetelmässä on käytän-
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nössä katsoen kyse tutkijan omasta kyvystä rakentaa tutkimuksellensa riittävän 
vahvat teoreettiset perustukset, jotka puolestaan ohjaavat osaltaan myös aineis-
ton keräämistä (Eskola & Suoranta 2008, 18). Harkinnanvaraisen otannan perus-
teella valitsin tutkijana ensimmäiseksi kohteeksi ne seurat, joiden koin tuovan 
suurimman arvon tutkimukseni laajempaan tutkimusongelmaan ja teoreetti-
seen viitekehykseen nähden. Pääkriteereinä valintaani pidin juniorijääkiekko-
seuran riittävän suurta kokoa sekä sijaintia muihin seuroihin nähden. Tavoit-
teena oli saada seuroja eri puolelta maata. Puhelimitse tehtyjen yhteydenottojen 
aloittamisen jälkeen haluttu määrä seurojen edustajia saatiin mukaan haastatte-
luun lopulta hyvin nopeasti, sillä jokainen seuraedustaja, johon oltiin yhteydes-
sä vastasi lopulta myöntävästi. Kokonaisuudessaan seurojen edustajat suhtau-
tuivat soittoon ja kutsuun hyvin myönteisesti. Haastatteluiden ajankohdat so-
vittiin lopulta haastateltavien esittämien toiveiden mukaisesti. 

4.3 Aineiston ja haastatteluprosessin kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostui yhteensä kuudesta (6) eri juniorijääkiekkoseuralle 
suoritetusta haastattelusta. Kaikki haastatteluun valituista seuroista olivat jä-
senmääränsä ja joukkueidensa/harrastusryhmiensä määrän suhteen varsin 
suuria juniorijääkiekkoseuroja. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä seitsemän 
(7), sillä yhden seuran tapauksessa haastatteluun osallistuivat sekä urheilujoh-
taja että seuran U18-joukkueen joukkueenjohtaja. Muiden seurojen kohdalla 
haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Muut haastateltavat koostuivat neljästä 
(4) toiminnanjohtajasta ja yhdestä (1) junioripäälliköstä. Haastateltavien valikoi-
tumiseen roolien osalta vaikutti se, että haastateltavan tuli olla tietoinen sekä 
seura- että joukkuetason asioista. Tätä kriteeriä painotettiin sekä sähköpostitse 
lähetetyissä haastattelukutsuissa että puhelimitse tehdyissä yhteydenotoissa. 
Haastateltaviksi valikoituikin osittain tämän pohjalta suurimmaksi osaksi seu-
rahallintotason johtajia.  

Haastattelut vaihtelivat kestoltaan noin 48 minuutin ja noin 70 minuutin 
väliltä. Yhteensä haastatteluiden kestoksi muodostui 341 minuuttia ja 21 sekun-
tia, jolloin keskimääräinen haastattelun kesto oli 56 minuuttia ja 53,5 sekuntia. 
Haastatteluista muodostui litteroinnin jälkeen yhteensä 62 sivua litteroitua teks-
tiä tekstifontilla 11 ja rivivälillä 1,15. Taulukkoon 5 on koottu yhteen keskeiset 
tiedot haastatteluista. 
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TAULUKKO 5 Tutkimuksen aineisto: haastateltavien roolit ja haastattelujen kestot. Huom. 

taulukossa esitettyä pseudonymisointia käytetään myös tutkielman Tutkimuk-
sen tulokset -luvussa. 

 
Tutkielman tekohetkellä vallinneen koronapandemiatilanteen johdosta haastat-
telut järjestettiin etänä. Puolet haastatteluista toteutettiin puhelimitse (S1, S2, S3) 
ja toiset puolet Zoom-tapaamisina (S4, S5, S6) haastateltavien toiveiden mukai-
sesti. Kaikki haastattelut nauhoitettiin äänitiedostoiksi myöhempää analysointia 
varten haastateltavien suostumuksella. Zoom-tapaamisissa pidin haastattelijana 
oman tietokoneen etukamerani päällä kaikissa haastatteluissa. Kaikki paitsi yk-
si neljästä haastateltavasta toimivat haastattelutilanteessa samoin. Kaiken kaik-
kiaan haastattelutilanteet sujuivat ilman suurempia teknisiä ongelmia. Haastat-
teluiden äänitiedostot olivat ääneltään laadukkaita, minkä ansiosta myös myö-
hempi litterointivaihe sujui pääsääntöisesti ongelmitta. Haastattelut kirjoitettiin 
auki sana sanalta ja siinä kieliasussa, missä haastateltavat sen puhetavaltaan ja 
murteeltaan lausuivat. Haastateltavien tauotukset otettiin huomioon kirjoite-
tussa tekstissä ja ne merkittiin tekstin sisälle (…) merkintää käyttäen. Tällä ha-
luttiin osoittaa niitä tilanteita, missä haastateltavat pohtivat esitetyn kysymyk-
sen aihepiiriä. Muita puheeseen liittyviä yksityiskohtia, kuten äänensävyä tai -
painotusta ei otettu huomioon, koska sen ei nähty olevan tämän tutkimuksen 
suoritustavan kannalta oleellista (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Haastattelijana koen, että myös itse haastattelutilanteista muodostui 
etäyhteyksistä huolimatta tutkimuksen tarkoituksen kannalta onnistuneita, mi-
kä oli pitkälti motivoituneiden haastateltavien ansiota. Saatujen vastausten pe-
rusteella haastateltavan näkemisen ja kehokielen tulkinnan puute ei vaikuttanut 
muuttaneen haastatteluiden informaatioarvoa verrattuna niihin haastatteluihin, 
joissa ne olivat tulkittavissa (UJ5 ja JJ5, TJ6). Haastattelutilanteisiin valmistau-
duin kertaamalla haastattelurunkoon muodostettua sisältöä ja siihen kytkeyty-
vää teoriaa perusteellisesti läpi. Tämän jälkeen suoritin haastatteluihin liittyvät 
yhteydenotot oma-aloitteisesti sovittuina ajankohtina. Ennen haastatteluiden 
nauhoittamisen aloittamista vaihdoin haastateltavien kanssa nopeasti yleisiä 
kuulumisia, minkä jälkeen selvensin tietosuojaan liittyvät asiat ja pyysin lupaa 
aloittaa nauhoituksen. Haastattelut etenivät pääsääntöisesti haastattelurungon 

Seuraorganisaatio Haastateltava(t) Rooli seurassa Haastattelun kesto 

S1 JP1 Junioripäällikkö 49 min 22 s 

S2 TJ2 Toiminnanjohtaja 48 min 4 s 

S3 TJ3 Toiminnanjohtaja 70 min 24 s 

S4 TJ4 Toiminnanjohtaja 59 min 16 s 

S5 UJ5 
JJ5 

Urheilujohtaja 
Joukkueenjohtaja 

54 min 1 s 

S6 TJ6 Toiminnanjohtaja 60 min 14 s 
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asettaman kysymysjärjestyksen mukaisesti. Joitain kysymyksiä kuitenkin ohi-
tettiin edellisten vastausten perusteella, koska haastateltavat vastasivat joissain 
tapauksissa moniin kysymyksiin kerralla. Haastattelun aikana tiedostin, että 
haastattelutilanteen onnistumisen kannalta haastattelijan asemassa on olennais-
ta helpottaa informaation kulkua ja motivoida haastateltavaa (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 102, 116). Tätä ajatusta vasten pyrin toimimaan haastateltavia koh-
taan mahdollisimman kunnioittavalla ja ymmärtäväisellä tavalla, vaikka osa 
kysymyksistä vaatikin pidempää pohdintaa. 

4.4 Tutkimusaineiston analysointi  

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole vain kuvailla kerättyä aineistoa, 
vaan johtaa siitä selkeitä tulkintoja, jotka voidaan saattaa keskusteluun aiem-
man tutkimuksen kanssa. Tällöin on kyse tulkintaan perustuvasta aineiston 
analyysistä. Koskisen ym. (2005) mukaan tulkinta onkin lopulta se piirre, joka 
erottaa tutkimuksen arkijärkeen perustuvasta päättelystä. (em. 2005, 229.)  Esko-
lan ja Suorannan (2008, 137) mukaan laadullisen aineiston analyysin tarkoituk-
sena on muodostaa kerättyyn aineistoon selkeyttä ja tuottaa siten uutta tietoa 
tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. Laadullisessa analyysissä hajanainen 
aineisto pyritään tällä tavoin tiivistämään sellaiseen helposti omaksuttavaan 
muotoon, jossa sen informaatioarvo lopulta kasvaa. (em. 2008, 137.) 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 103) mukaan laadullisen tutkimuksen perus-
analyysimenetelmä on sisällönanalyysi, jota voidaan pitää sen laajuus huomi-
oiden myös väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Sisällönanalyysi on teksti-
analyysiä, jossa tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan aineiston perus-
teella kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Menetelmänä sisällönanalyysi 
voidaan jaotella kolmeen lähestymistapaan tai analyysimuotoon, joita ovat: ai-
neistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava analyysi13. (em. 2018, 108–109.) 

 Aineistolähtöisessä analyysissä pitäydytään nimensä mukaisesti tiukasti 
tutkimukseen kerätyssä aineistossa. Siinä rakennetaan tulkintoja aineistosta 
käsin, joista pyritään muodostamaan lopulta teoreettinen kokonaisuus. Analyy-
siyksiköt eivät ole tässä analyysimallissa ennalta määrättyjä, vaan ne valitaan 
aineistosta käsin tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti.  Ai-
neistolähtöistä analyysiä ohjailee usein induktiivinen päättely, jossa edetään 
yksittäisestä yleiseen. Teorialähtöinen analyysi on puolestaan perinteisesti 
luonnontieteellisessä tutkimuksessa käytetty analyysimalli, jossa nojaudutaan 
tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittelemään ajatteluun. Se perustuu 
tyypillisesti jonkin aikaisemman tiedon testaamiseen uudessa kontekstissa, 

 
13 Pääasialliset lähestymistavat jaotellaan Eskolan ja Suorannan (2008, 145) mukaan periaat-

teellisesti joko aineistolähtöiseksi tai teorialähtöiseksi. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 108) 
esittävät Eskolan (2001; 2007) esittämän jaottelun pohjalta menetelmiin kuuluvan 
myös teoriasidonnaisen analyysin, josta he käyttävät nimitystä: teoriaohjaava ana-
lyysi.   
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minkä vuoksi aineiston analyysiä ohjaa valmis teoreettinen kehys. Teorialäh-
töistä analyysiä ohjailee deduktiivinen päättelyn logiikka, jossa edetään yleises-
tä yksittäiseen. Edellisen kahden analyysin lisäksi puhutaan usein vielä teoria-
ohjaavasta analyysistä, joka sijoittuu osittain näiden kahden analyysimuodon 
väliin. Aineistolähteisen analyysin tapaan teoriaohjaavassakin analyysissä ai-
neiston hankinta on aikaisempaan tietoon nähden vapaata. Teorian tarkoituk-
sena on toimia osittain apuna analyysin etenemisessä. Teoriaa ei kuitenkaan 
pyritä tässäkään analyysimuodossa testaamaan, kuten teorialähtöisessä analyy-
sissä, vaan sen merkitys on pikemminkin uusia ajatuksia ja uria avaava. Teoria-
ohjaavassa analyysissä tutkijan ajatusprosessia hallitsee usein abduktiivisen 
päättelyn logiikka, jossa aineisto ja valmiit teoreettiset mallit vaihtelevat keske-
nään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–111, Eskola & Suoranta 145.) 

Tämän tutkielman osalta sisällönanalyysimuodoksi valikoitui teoriaohjaa-
va analyysi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pyrin tutkijana löytämään ai-
neistosta kytköksiä tutkittavasta ilmiöstä jo aikaisemmin tiedettyyn nähden. 
Teorian merkitys analyysissä eteni kuitenkin täysin aineiston ehdoilla, eikä sitä 
pyritty siten yhdistämään ilman sopivaksi nähtyjä perusteita. Tuomi ja Sarajärvi 
(2018, 133) näkevätkin, että teorialähtöinen etenee tyypillisesti aluksi kuten ai-
neistolähtöinen analyysikin. Varsinainen eroavaisuus tulee usein analyysin 
viimeisessä abstrahointivaiheessa, jossa aineistosta luodaan teoreettisia käsittei-
tä. Tässä vaiheessa teorialähtöisessä analyysissä aineistosta luotuihin tulkintoi-
hin yhdistetään ilmiöstä jo valmiiksi tiedettyä tietoa. (em. 2018, 109, 133.) Näin 
meneteltiin käytännössä myös tämän tutkimuksen tapauksessa. 

Laajempien lähestymistapojen lisäksi laadulliseen sisällönanalyysiin liit-
tyvässä ”varsinaisessa” analyysissä myös moninaisia analyysitekniikkoja, -
menetelmiä tai -tapoja. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 136) pitävät analyysitekniik-
kojen ja ratkaisutapojen moninaisuutta yhtenä laadullisen aineiston analyysin 
pääpiirteistä. Eskola ja Suoranta (2008) jaottelevat omassa teoksessaan analyysi-
tavat seuraavasti: kvantifioiminen, teemoittelu, tyypittely, sisällön erittely, keskuste-
lunanalyysi ja diskursiiviset analyysitavat. 

Tämän tutkielman osalta analyysitavaksi valikoitui edellisistä tyypittely, 
joka on teemoittelun ohella kenties yleisimpiä tapoja analysoida laadullista ai-
neistoa. Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään samankaltaisuuksien perusteella 
selviksi ryhmiksi eli tyypeiksi. Teemoittelun tapaisesti myös tyypittely vaatii 
taustalleen aina jonkinlaisen tarinajoukon muodostamista. Käytännössä katsoen 
tämä tarkoittaa alustavan teemoittelun muodostamista. (Eskola & Suoranta 
2008, 182.) Tuomi ja Sarajärvi (2018, 107) esittävät, että tyypittelyssä voidaan 
esimerkiksi etsiä tiettyjen teemojen sisältä haastateltavien esittämille näkemyk-
sille yhteisiä ominaisuuksia, joista muodostetaan eräänlainen yleistys eli tyyp-
piesimerkki. Eskola ja Suoranta (2008, 182) erottavat puolestaan kolme tapaa 
muodostaa tyyppejä: 

1) Autenttinen, yhden vastauksen sisältämä tyyppi esimerkkinä laajemmasta aineis-
ton osasta. 

2) Yhdistetty, mahdollisimman yleinen tyyppi: mukaan otettu vain sellaisia asioita, 
jotka esiintyvät suuressa osassa tai kaikissa vastauksissa.  
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3) Mahdollisimman laaja tyyppi, jolloin jotkut tyyppiin mukaan otettavat asiat ovat 
esiintyneet kenties vain yhdessä vastauksessa. Kuitenkin olennaista tällaisessa tyy-
pissä on sen sisäinen loogisuus; tyyppi on mahdollinen, vaikkakaan ei sellaisenaan to-
dennäköinen. 

Edellä esitetyistä tyypittelytavoista valikoitui käsiteltävän tutkielman aineiston 
monitemaattisuus huomioiden yhdistetty tapa14. Tarkoituksena oli muodostaa 
litteroidun haastatteluaineiston perusteella mahdollisimman yleisiä tyyppejä, 
johon suurin osa vastauksista esiin tulleista havainnoista voitaisiin sijoittaa. 
Muodostuneista tyypeistä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan muodostamaan 
lopulta myös Tuomen ja Sarajärven edellä kuvailema tyyppiesimerkki, joka esi-
tettiin teema-alueiden lopuksi. Tyyppiesimerkkinä käytettiin lyhyttä, virkkeen 
mittaista kuvausta. Kaikista teemoista tällaisia esimerkkejä ei kuitenkaan kyetty 
käsiteltävän teeman luonteen mukaan muodostamaan. Tällaisissa tapauksissa 
sovellettiin muita laadulliselle analyysille ominaisia analyysitapoja, kuten kvan-
tifiointia eli määrällistä analyysiä (mm. taloutta ja henkilöstömäärää käsittelevät 
teemaosuudet) tai yksinkertaista teoriaan pohjautuvaa luokittelua, jos tyyppi-
esimerkin muodostaminen ei jostain muusta syystä ollut käytännöllistä. Koko-
naisuudessaan tavoitteena oli muodostaa laaja-alaisesta aineistosta tiivistetty ja 
ymmärrettävä kuvaus tutkielmalle asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaa-
miseksi. (Eskola & Suoranta 2008; Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) 

Käytännössä katsoen sekä teoriaohjaava sisällönanalyysimuoto että tyy-
pittelyllä toteutettu analyysitapa seuraavat lopulta aineistolähtöiselle sisäl-
lönanalyysimuodolle ominaista kaavaa, johon kuuluvat tietyt yhteiset perus-
vaiheet. Kuten edellä mainittiin, eroavaisuus tuleekin esille vasta aineiston kä-
sitteellistämisessä, eli abstrahoinnissa, jonka kohdalla tässä tutkimuksessa py-
rittiin löytämään teoreettisia kytkentöjä sekä muodostamaan tyyppiesimerkkejä. 
Tuomi ja Sarajärvi (2018, 122) esittävät Milesin ja Hubermanin (1994) kuvaa-
maan kolmivaiheiseen luokitteluun kuuluvan abstrahoinnin lisäksi myös ai-
neiston redusointi eli pelkistäminen sekä aineiston klusterointi eli ryhmittely. 
Aineiston pelkistämisessä on kyse tutkimuskysymysten kannalta epäolennaisen 
informaation karsimisesta sekä jäljelle jäävän materiaalin tiivistämisestä eli 
koodaamisesta pelkistettyihin ilmauksiin. Klusteroinnissa eli ryhmittelyssä ai-
neistosta koodatut alkuperäisilmaukset ryhmitellään joko samankaltaisuuden 
tai eroavuuden kannalta omiin alaluokkiinsa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123–125.)  

Tässä tutkimuksessa aineiston redusointi kohdistui erityisesti liialliseen 
toistoon sekä tutkimuskysymysten kannalta epärelevantteihin vastauksiin, joita 
muodostui haastattelurungon laaja-alaisuudesta johtuen suhteellisen runsaasti. 
Jäljelle jäävästä informaatiosta muodostettiin teema-alueiden mukaisesti Word-
tiedostoon erillisiä luetteloita, joissa haastateltavien vastauksia vertailtiin kes-
kenään. Koodauksessa keskityttiin etsimään vastauksista esiintyviä samankal-
taisuuksia, joiden kautta muodostettiin alustavia teemoja tai alaluokkia. Tämän 

 
14 Koen, että tämä tapa soveltuu parhaiten johtamaan tulkintoja suhteellisen laaja-alaisesta 

ja monia eri teema-alueita sisältävästä aineistosta, jona myös tämän tutkielman ai-
neistoa voidaan kahden tieteenalan laajuus huomioon ottaen pitää.  
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analysointiprosessin kautta saatiin muodostettua lopulta myös aineiston tyypit-
telylle ominaiset yhteiset tyypit ja tyyppiesimerkit. Tämän lisäksi samankaltais-
ten vastausten osalta pyrittiin löytämään teoreettisia kytkentöjä jo ennen varsi-
naisten tyyppiesimerkkien esittämistä. Tuloksien esille tuonnissa käytettiin 
myös melko runsaasti suoria lainauksia, joiden kautta pyrittiin tuomaan haasta-
teltavan oma puhe esille. Samalla siteerauksilla pyrittiin osoittamaan aineistosta 
tulkittujen tyyppiesimerkkien legitimiteetti.  

Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman koko analyysiprosessin eteni osittain 
Tuomea ja Sarajärveä (2018, 123) mukaillen seuraavia vaiheiden mukaisesti: 

 
1. Haastatteluiden kuunteleminen ja litterointi 
2. Haastatteluaineiston toistuva lukeminen ja sisältöön perehtyminen 
3. Aineiston pelkistäminen 
4. Samankaltaisuuksien etsiminen ja koodaaminen 
5. Tyypittely ja synteesi teorian kanssa 



                111 
 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä pääluvussa esitellään tämän tutkielman empiirisen osion keskeiset tulok-
set, joiden tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan ensisijaisesti tutkielmalle asetet-
tuihin tutkimuskysymyksiin. Luku jakaantuu kolmeen osioon: 5.1 Ammatti-
maistuva seuratoiminta juniorijääkiekkoseuroissa; 5.2 Juniorijääkiekkoseurojen 
ostokäyttäytyminen ja ostopäätösprosessit; ja 5.3 Case: Ratkaisevat valintateki-
jät harjoitteluleiripaikkaa valittaessa. Ensimmäinen osio käsittelee tutkimusai-
neistoa pääasiallisesti liikunnan yhteiskuntatieteiden teoreettisesta näkökul-
masta. Toinen luku pohjautuu markkinoinnin teoriapohjaan. Viimeinen osio 
koostuu tämän tutkielman lähtökohtana toimineesta tapaustutkimuksesta. Lu-
vun lopussa esitetään kaikki muodostetut tyyppiesimerkit yhteen kootusti tau-
lukossa 7. 

Luvussa esitettävissä siteerauksissa käytetään merkintää (…) kuvaamaan, 
että haastateltavan kommentti on lainattu keskeltä lausetta, tai että se loppuu 
kesken haastattelijan puheenvuoron. Keskellä lausetta sama merkintä kuvaa 
sitä, että haastattelun puheessa on tullut haastattelutilanteen aikana selkeä tau-
ko. Merkintää (****) käytetään silloin, kun jokin tietosuoja-asioiden kannalta 
tärkeä asia tai henkilön tai paikan nimi on päätetty salata.   

5.1 Ammattimaistuva seuratoiminta juniorijääkiekkoseuroissa 

5.1.1 Seurojen ominaispiirteitä 

Seurojen koko 
 

Haastatteluun valikoitiin jäsen-, joukkue/harrasteryhmä- ja työntekijämäärien 
perusteella mitattuna suuria suomalaisia juniorijääkiekkoseuroja eri puolilta 
maata. Valituissa seuroissa oli keskimäärin noin 1000 jäsentä vaihteluvälin ol-
lessa noin 480 jäsenestä noin 1400 jäseneen. Joukkueiden ja harrasteryhmien 
määrät vaihtelivat seuroittain 15 ja noin 30 välillä keskiarvon ollessa noin 20 
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joukkuetta/harrasteryhmää. Seurojen työntekijöiden määrät vapaaehtoiset ja 
palkat työntekijät mukaan lukien vaihtelivat noin 100 henkilöstä noin 280 hen-
kilöön keskimääräisen työntekijämäärän ollessa noin 180 henkilöä. Kosken ja 
Mäenpään (2018; 2018b) seuratutkimukseen verrattuna tämän tutkimuksen 
kohdeseurojen koko on selvästi keskimääräistä seuraa suurempi erityisesti jä-
senmäärän osalta, joka oli heidän tutkimuksessaan 359. 

TAULUKKO 6 Seurojen koot jäsen-, joukkue/harrasteryhmä- ja työntekijämäärien perus-
teella mitattuna. (~) = noin. Huom. vapaaehtoisten tarkkaa lukumäärää on 
melko vaikea arvioida, minkä vuoksi työntekijöiden lukumäärät ovat suuntaa 

antavia. 

 Jäsenet Joukkueet/harrasteryhmät Työntekijät 
(palkatut + 
vapaaehtoiset) 

Vaihteluväli ~480 – (~1400) 15 – (~30) ~100 – (~280) 
Keskiarvo ~1000 ~20 ~180 

 
 
Seuratoiminnan rahoitus 

 
Haastateltavilta tiedusteltiin heidän seuransa toiminnan rahoittamisesta. Vas-
tausten perusteella toiminnan rahoitus muodostui pääsääntöisesti seurayhdis-
tystoiminnalle tyypillisen jakauman mukaan (Hossain ym. 2013; Koski & Mä-
enpää 2018). Suurimman osan tuloista muodostivat harrastajilta kerättävät seu-
rajäsenmaksut, joiden maksajina toimivat käytännössä katsoen aina lasten ja 
nuorten vanhemmat. Seurajäsenmaksuista käytettiin seuroittain hieman erilai-
sia nimityksiä, kuten lisenssimaksu, toimintamaksu ja harrastajamaksu. Jäsen-
maksujen osuus seurojen kokonaistuloista vaihteli karkealta arviolta noin kah-
den kolmasosan (2/3) ja yhden kahdesosan (1/2) välillä. Määrällisesti toisista 
suurin osa tuli seurojen tekemästä varainhankinnasta ja yhteistyökumppa-
nuuksista. Kolmanneksi suurin osuus muodostui Opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä, Olympiakomitealta ja Jääkiekkoliitolta saaduista seuratuista. Loput seuro-
jen rahoituksesta saatiin kerättyä pääsääntöisesti erinäisten tapahtumien (esim. 
kilpailu-, turnaus, ja leiritapahtumat) ja muiden tukitoimien (esim. iltapäivä-
kerhot, kahviomyynti) järjestämisen kautta. TJ4 kuvaili jakaumaa seuraavasti: 

Suurin osa rahotuksesta koostuu niin ku toimintamaksuista. Eli tota jokainen pelaaja 
maksaa kuukaudessa tietyn määrä toimintamaksua, jonka sitten seura laskuttaa pois 
joukkueelta. Esim. vaikka tosta U18-ikäinen pelaaja, niin sen kuukausmaksu on 
vaikka 200. Siitä tulee se 100 seuralle toimintamaksua, ja sitten 100 menee niihin 
joukkueen kuluihin: jäämaksut, pelireissut, kotipelit ja kaikki joukkueen sisäiset han-
kinnat. Niin se on se toimintamaksu, mitä kerätään jokaiselta pelaajalta, niin on yks 
isoin... Öö varainhankinta, noin 20 prosenttia seuran liikevaihosta... Sitten tuet 20 
pinnaa myöskin. Ja sit 10 pinnaa tulee niin ku seuran järjestämillä tapahtumilla, että. 
Noin 50 pinnaa tulee toimintamaksuista ja loput tulee seuran järjestämästä muusta 
toiminnasta, varainhankinnasta ja tuista. (S4/TJ4) 
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Vastauksissa tuotiin esille myös seurahallinto- ja joukkuetason välisen rahoi-
tuksen eroja. Juniorijääkiekkoseuroissa jokainen joukkue muodostaa tyypillises-
ti oman talousyksikkönsä omalla budjetillaan ja pankkitilillään. Seurajäsenmak-
sujen osuus kokonaisrahoituksesta kohdistettiin pääosin joukkueiden toimin-
nan rahoittamiseen. TJ2 esitti, että heidän seuransa (S2) osalta yhdistys- eli seu-
rahallintotason kuluihin vanhemmilta ei kerätty erikseen rahaa. 

No siis pääasiassa, sillon ku ollaan pienemmäs päässä niin sillon sehän tulee… niin 
sillon, ku ajatellaan joukkueen rahoitusta, niin joukkueen rahoitus tulee tietysti van-
hemmilta ja vanhemmat sit jonkun verran tekee varainkeruuta, että meillä jokainen, 
jokainen joukkue on oma taloudellinen yksikkönsä… Jolla on oma budjetti ja pankki-
tili. (S1/JP1) 

Ei, että tota meillä niin kun… sanotaan, että yhdistys on niin kun omana kokonaisuu-
tenaan niin kun periaatteessa tää palkattu henkilökunta ja tota muuta, et tä vanhem-
milta ei kerätä rahaa tähän toimintaan… (S2/TJ2) 

Tämän tutkielman teoriaosuuden pohjalta mielenkiinto kohdistui seuratoimin-
nan rahoituksen osalta erityisesti OKM:n, OK:n ja Jääkiekkoliiton myöntämiin 
seuratukiin. Turpeisen ym. (2018) suorittaman tutkimuksen mukaan moni 
suomalainen urheiluseura on kyennyt hankkimaan myönnettyjen seuratukien 
avulla lisää palkattuja työntekijöitä, minkä kautta toiminta on tätä kautta myös 
ammattimaistunut ja kehittynyt. Vastauksien perusteella tähän tutkielmaan 
valittujen kohdeseurojenkin osalta tukia on kohdistettu nimenomaan palkattu-
jen henkilöiden rekrytointia varten. Tukien vuosittainen määrä on myös joissain 
seuroissa säädellyt palkattujen työntekijöiden määrää vuositasolla (esim. S3). 
Erityisesti S5:n edustama urheilujohtaja (UJ5) korosti seuratukien tärkeyttä pal-
kattujen työntekijöiden rekrytoinnin ja säilyttämisen osalta. Haastateltavan 
mukaan ilman seuratukia heillä toimisi jopa puolet vähemmän palkattuja pää-
toimisia työntekijöitä. 

Mutta ehkä sitten vielä merkittävämpi, jos mietitään meidän päätoimisten palkkoja-
kin, niin meille tulee valtavan suuri potti siihen meijän palkkakustannuksiin niin ku 
erilaisista palkkatuista, mitä me saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Olympia-
komitealta, Jääkiekkoliitolta. Eli ilman niitä tukisummia meidän päätoimisten määrä 
olis varmaan puolet vähemmän. (S5/UJ5) 

… meillä toki niin ku vaihtelee työsuhteet määräaikasina paljon semmosen ulkopuo-
lisen rahotuksen kautta: tukirahotuksen, yhdistymistukien ynnä muitten kautta. Että 
kyllä meillä vaihtelee… vaihtelee se työntekijöiden määrä… … Se perustuu paljon 
siihen, että meillä on tietty… tietty kyky työllistää rahallisesti siitä seuran perusbud-
jetista vuositasolla…, mutta sitten taas vaihtuvina vuosina meillä on mahollisuus 
saaha erinäkösiä työllistymistukia tai… tai tota muuten palkkaustukia, mitkä mahol-
listaa tämmösiö lyhyempiä määräaikaisia pätkiä. (S3/TJ3) 

5.1.2 Ammattimaistumisen kehitys 

Palkattujen työntekijöiden määrät ja rekrytoiminen 

 
Haastatelluissa seuroissa toimi tukkimiehen kirjanpidolla laskettuna keskimää-
rin kahdeksan (8) päätoimista tai osa-aikaista palkattua työntekijää vaihteluvä-
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lin ollessa 5–16 palkattua henkilöä. Päätoimisesti seuraan palkattujen työnteki-
jöiden osuus oli seuroissa keskimäärin noin kaksi kolmasosaa kaikista palka-
tuista työntekijöistä. Palkattujen työntekijöiden määrä oli kasvanut kahdessa 
seurassa viime vuosina yhdellä (1) henkilöllä. Yhdessä seurassa palkattujen 
työntekijöiden määrä oli kasvanut viimeisen vuoden aikana neljällä (4) henki-
löllä, joista yksi (1) oli päätoiminen ja kolme (3) osa-aikaista. Kahden haastatel-
tavan mukaan palkattujen henkilöiden määrä oli pysynyt seurassa vakiona. 
Yhdessä seurassa palkattujen henkilöiden määrä oli haastateltavan mukaan 
vaihdellut vuositasolla. Vaihtelevuus oli tässä tapauksessa kohdistunut seuran 
osa- ja määräaikaisiin työntekijöihin. Kosken ja Mäenpään (2018a) seuratutki-
mukseen peilatessa kohdeseurat sijoittuvat myös palkattujen henkilöiden mää-
rän suhteen suuriksi seuroiksi.  

…neljä eli yks päätoiminen ja kolme osa-aikaista on tullut lisää tässä niin ku tässä 
niin ku viimesen vuoden aikana. (S6/TJ6) 

No meillä on tällä hetkellä niin tota palkattuja työntekijöitä on puhtaasti niin tuota 
täys… niin ku päätoimisesti työskentelee… niin neljä, mutta meillä on myös osa-
aikaisia työsuhteita useempia eli eli tota vois laskee siten, että meillä semmonen hen-
kilötyövuosmäärä on karkeesti kuus-seittemän per vuosi. (S3/TJ3) 

Toiminnanjohtajan (TJ6) mukaan seuran (S6) edellisessä sitaatissa lisäpalkkauk-
sen syynä on ollut halu kasvaa sekä laajentaa toimintaa. Esimerkkinä tästä on 
ollut palveluntuotannon laajentaminen kaupungille tuotetun iltapäiväkerho-
toiminnan kautta.  

…me halutaan kasvaa... ja laajentaa toimintaamme. Eli eli urheilun ohelle muodoste-
taan pieniä muita kivijalkoja, mitkä tukee meijän kuitenkin niin ku seuratoimintaa. Et 
et, mitä varten me ollaan olemassa, eli tota liikuttamassa lapsia ja nuoria niin. Esi-
merkiks just tää yks uus kivijalka on tää iltapäiväkerhotoiminta, niin... ollaan haluttu 
lähtee sitä tekemään niin ku kaupungille palveluntuottajana. Ja sitten totta kai tar-
koittaa, että me tarvitaan siihen resursseja eli henkil- uusia henkilövoimia ja ja tota... 
on on pakko ollut rekrytä väkeä... (S6/TJ6) 

Haastateltavan (TJ6) antama vastaus kietoutuu Nagelin ym. (2015) esittämiin 
syihin urheiluorganisaatioiden ammattimaistumisesta, joissa organisaation 
toimintaa ammattimaistetaan 1) aktiviteettien 2) yksilöiden sekä 3) rakenteiden ja 
prosessien kautta (myös Ruoranen ym. 2016). Toisaalta vastaus havainnollistaa 
ammattimaistumisen kehityksen lisäksi myös urheiluseuroissa tapahtunutta 
hybridisaation kehitystä, minkä mukaisesti seurojen toimintaan ja palveluntuo-
tantoon alkaa sekoittumaan elementtejä kolmannen sektorin lisäksi myös julki-
selta ja yksityiseltä sektorilta (Billis 2010). 

 Edellisten palkkausten lisäksi TJ6 esitti, että seura suunnittelee rekrytoi-
vansa ensi kaudeksi vähintään yhtä tai mahdollisesti kahta päätoimisesti pal-
kattua työntekijää lisää vastaamaan urheilupuolen laatuodotuksiin. Kaikissa 
kohdeseuroissa tuleviin rekrytointeihin liittyvät näkymät eivät olleet kuiten-
kaan samat. Toisessa seurassa (S2) toiminnanjohtaja (TJ2) puolestaan ilmoitti, 
että seura on sellaisessa tilanteessa, että ensi kaudeksi tulee jäämään yksi tai 
kaksi palkattua työntekijää pois seurayhdistyksen negatiivisen rahavirran 
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vuoksi. Tilanteeseen oli vaikuttanut haastateltavan mukaan osittain haastatte-
luhetkellä vallinnut koronapandemiatilanne (esim. VLN 2020). Muut seuroista 
eivät maininneet tulevien rekrytoimistensa mahdollisuuksista. 
 
Työntekijöiden roolien erikoistuminen 

 
Haastateltavilta kysyttiin seuroihin palkattujen työntekijöiden roolien kuvausta 
Kikuliksen ym. (1992) elinkaarimalliin pohjautuvan spesialisaation eli tehtävien 
ja roolien erikoistumisen mukaisesti. Monien haastateltavien vastauksissa ko-
rostui, että palkattujen työntekijöiden roolit olivat seurahallinnon tasolla pää-
sääntöisesti yleisluontoisia. Urheilupuolella, eli joukkueiden toiminnassa, mu-
kana olevien pääsääntöisesti vapaaehtoisina toimivien työntekijöiden, kuten 
joukkueenjohtajien, valmentajien ja huoltajien roolit nähtiin tyypillisesti keskit-
tyvän urheiluun, minkä puolesta ne olivat erikoistuneempia. Kokonaisuudes-
saan vastuu jakautui vastausten perusteella urheiluseuratoiminnalle hyvin tyy-
pillisen jakauman perusteella (KIHU 2016).  

No mä sanoisin, että niillä vapaaehtoisilla on tiukemmat roolit, että meillä muilla, 
jotka ollaan töissä, niin on sitten laveammat tehtävät.  (S1/JP1) 

No varmaan, jos kokonaisuutta katotaan, niin kyllä se menee siihen yleisluontosuu-
teen enempi. Että jotakin spesifiä varmaan on, mutta pääsääntösesti hyvin yleisesti ja 
yhteisesti näitä asioita hoidetaan. (S2/TJ2) 

…hyvin perinteinen urheiluseurajakauma että… semmosia niin ku… yritetään rajata, 
että semmonen ihminen, kuka palkataan urheilutoimintaan, niin hän tekee sitä urhei-
lutoimintaa, että me yritetään sitä aina huomioida, että… ihminen kuka tulee urhei-
lutoimintaan töihin niin hänen ei tarvitse hallinnollisia asioita tai muuta ku urheilu-
toimintaan liittyviä asioita töissään tehä. (S3/TJ3) 

Toiminnanjohtajan roolin nähtiin olevan hallintotason palkatuista työntekijöistä 
pääsääntöisesti kaikista yleisluontoisin ja monipuolisin. Tyypillisesti seuran 
hallintoa pyörittävien henkilöiden roolien monipuolisuuden nähtiin mahdollis-
tavan seuran toiminnan pyörittämisen. Tämä puolestaan mahdollisti sen, että 
seuran urheilupuoleen palkatut henkilöt pystyivät keskittämään vain omaan 
toimialueeseensa, eli urheiluun. 

Kyllä meillä niin ku jokaisella päätoimisella työntekijällä on omat vastuualueensa. Ja 
sitä on jumpattu etenkin sitten tässä, mistä ehkä se ammattimaistuminen tulee, niin 
on sitten toiminnanjohtajan päätoimisella palkkauksella. Että sitä on vielä sitä kautta 
kiristetty, että... Toiminnanjohtaja on eniten se, joka on vähän kaikessa mukana ja 
hoitaa sitä perusarkea ja juoksee paikasta toiseen ja tekee sitä sun tätä, jotta sit se ur-
heilupuolen työntekijät pystyy keskittyy vaan ja ainoastaan siihen urheiluun. Ja 
heijän työkuvaansa sit sitä kautta niin ku kirkastetaan ja selkeynnytetään.  (S4/TJ4) 

Kaiken kaikkiaan vastausten perusteella roolien spesialisoitumisen tyyppiesi-
merkiksi voidaan esittää urheiluseura, jossa: seurahallintoon palkattujen työnteki-
jöiden työnkuvat ovat pääsääntöisesti yleisluontoisia, kun taas joukkuetason vapaaeh-
toisten työntekijöiden roolit erikoistuneempia. Esimerkkiä rikkoo kuitenkin se, että 
myös niin sanottujen yleisluonteisten tehtävien sisään mahtuu organisaation 
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palkattujen henkilöiden perusteella erikoistumista (esim. taloudenhoitaja hoitaa 
talousasioita). Pääsääntöisesti voidaan todeta, että mitä enemmän seuran hallin-
totasolle on palkattu työntekijöitä, niin sitä enemmän myös työntekijöiden roo-
lit erikoistuvat omiin tehtäväalueisiinsa (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 
1998). Näin vaikutti ilmenevän myös haastateltujen seurojen johtajien vastauk-
sissa, sillä mitä enemmän kohdeseurassa oli palkattuja henkilöitä, sitä enem-
män myös hallintotason tehtävänkuvat olivat eriytyneet. 
 
Seuratoiminnan onnistumisen arviointi 

 
Seurojen ammattimaistumisen kehitystä pyrittiin selvittämään suorien ammat-
timaistumiseen liittyvien kysymysten lisäksi myös epäsuoralla tavalla. Teoria-
osuuden pohjalta haastateltavilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään seuratoi-
minnan onnistumisen arviointiin käytettävistä menetelmistä ja niiden perus-
teella muodostuvista toimivuuden kriteereistä (Kikulis ym. 1992; Koski & 
Heikkala 1998; Koski 1991). Haastateltavat mainitsivat kaiken kaikkiaan monia 
erilaisia esimerkkejä siitä, miten seuratoimintaa arvioitiin ja mitkä kriteerit täyt-
tämällä sen koettiin kokonaisuudessaan onnistuvan. Tyypillisimpänä tapana 
arvioida seuran toiminnan onnistumista oli tyytyväisyyskyselyiden toteuttami-
nen seuran jäsenille, toimijoille, vanhemmille ja työntekijöille. Tämän puolesta 
yhtenä tärkeimmistä kriteereistä seuratoiminnan onnistumiselle ja toimivuudel-
le koettiinkin olevan seuratoimintaan osallistuvien henkilöiden tyytyväisyys 
sekä itse toimintaa että siihen osallistumista kohtaan. Tyytyväisyyteen liittyen 
myös seuran harrastaja- ja seurajäsenmäärien kasvattaminen nähtiin tyypillises-
ti hyvänä indikaattorina seuran toimivuudesta.  

…junioripelaajat saa kertoa mielipidettä seuran toiminnasta, valmentajat kertoo, toi-
mihenkilöt muuten kertoo plus sitten kaikkien nuorempien kiekkokoululaisten van-
hemmat sitten antaa meille palautetta, ihan Webropoll-kyselyillä ollaan lähestytty 
heitä ja… sieltä saadaan arvokasta tietoa.  (S2/TJ2) 

No meillä on tota aika systemaattinen, systemaattinen palautekyselymenetelmä, jota 
on käytetty jo reippaasti toistakymmentä vuotta eli meillä tehään niin kun… tämmö-
nen seuran yhteisökysely… (S3/TJ3) 

…harrastajamäärät, niin se on aika semmonen selkee indikaattori siitä, että miten me 
ollaan onnistuttu... öö... Jos meillä lopettaa pelaajia, meidän jäsenistö ei oo tyytyväi-
nen, tehdään kyselyitä, niin kyllähän se on viesti, että nyt ei olla onnistuttu tai jotain 
pitää niin ku korjata tai muuttaa. (S5/UJ5) 

Seuratoiminnan onnistumista arvioitiin osassa seuroista myös selkeästi urhei-
lullisen menestyksen perusteella. TJ6 painotti vastauksessaan erityisesti heidän 
seurastaan (S6) korkeimmille kilpatasoille siirtyvien kasvattipelaajien määrää.  

…urheilussa seurataan tiettyjen ikäluokkien - tai vanhempien ikäluokkien menestys-
tä. Maajoukkuepelaajien määrää, Pohjola-leiripelaajien määrää... öö Sm-Liigaan 
nousseiden pelaajien määrää, omien kasvattien määrää Liigassa... ää NHL-varausten 
määrää... omista junioireista. (S6/TJ6) 
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Organisatorisella tasolla ammattimaistuvan kehityksen suuntaan selkeimmin 
viittaavissa vastauksissa oli jonkin verran vaihtelua. Kahdesta seurasta otettiin 
esille, että heidän seuransa oli saanut Olympiakomitean ja Jääkiekkoliiton 
myöntämän Tähtiseura -statukseen oikeuttaman tähtimerkin, joka myönnetään 
urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää ennalta määritellyt toiminnan laatukri-
teerit joko yhdessä tai useammassa kohderyhmässä (Olympiakomitea 2021b; 
2021a; Lämsä & Aarresola 2021). Toinen tähtimerkin saaneen seuran edustaja15 
kuvaili, että statuksen saamiseen vaadittiin monipuolista toimintaa ja yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta myös itse jääkiekkotoiminnan ulkopuolelta. 

No joo no siinä nyt oli niin ku se varmaan tärkeimmät. Että me tarjotaan niin ku tosi 
moni - laaja-alasesti niin ku harrastusvaihtoehtoja... vaihtoehtoja ja ei pelkästään kes-
kitytä välttämättä siihen jääkiekkoonkaan, vaan meillä on esimerkiks ollut nytten 
tämmöstä e-Sport -kerhoo ja sit meillä on iltapäivä toimintaa. Tehään koulukiertueita, 
päiväkotikiertueita, että pyritään vaikuttamaan semmosiinkin lapsiin, jotka ei oo sii-
nä meidän jääkiekkotoiminnassa mukana. Että semmonen yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus ja ja ja monipuolisuus oli iso juttu. Ja sit tietysti se, että meillä on kuitenkin - 
ollaan kuitenkin iso seura ja sitten ne arvioitsija tunnisti tai tunnusti sen, että meillä 
niin ku se arki toimii ihan hyvin, vaikka onkin isosta joukosta vapaaehtosia ja harras-
tajia kyse, niin ollaan saatu hyvin organisoitua ja kaikki niin sanotusti toimii - talou-
denpidosta lähtien että tota sillei. Siinä ehkä ne tärkeimmät. 

Muita ammattimaistumiseen viittavia toiminnan arviointitapoja olivat muun 
muassa taloudenpidolliset kriteerit sekä strategiaan pohjautuvat numeeriset 
toiminnan arviointimittarit (esim. Koski & Heikkala 1998, 29–30; Koski 1991; 
Kikulis ym. 1992). TJ4:n mukaan heidän seurassaan (S4) strategiaan pohjautuvia 
mittaristoja olivat muun muassa jäsen- ja työntekijämäärät ja niiden kasvatta-
minen sekä erilaisten prosessien kuvausmittarit. Seuraedustaja painotti, että 
numeraaliset mittarit ovat heille tärkeitä, sillä niiden avulla seuratoimintaa pys-
tytään seuraamaan ja kehittämään mahdollisimman konkreettisesti.  

Ne on esimerkiks jäsenmäärän kasvattaminen... yks asia... jaa sitten, jos puhu-
taan...hhmm...tietystä palkkauksesta, että miten paljon meillä pitää olla työntekijöitä 
ja missä vaiheessa, ne on mittareita. Ja sit on ihan semmosia niin ku, vaikka proses-
sien kuvausmittareita, että miten meillä joku tietty asia menee seurassa niin, et ne on 
sitten tehty niin. Hyvin paljon jääkiekossa ne liittyy ne mittaristot sellasiin - ja pyrit-
tykin menemään enemmän, mikä on myös Jääkiekkoliiton strategiassa, että niin ku 
meillä on strategia, painopisteet, niin niihin tulis konkreettisia mittareita, että mitä 
voidaan mitata. Ja numerot on yleensä... johonkin asiaan ne ei välttämättä toimi, 
mutta jos ne on aina sit numeraalisia mittareita, niin niillä pystytään sit hyvin seuraa 
sitä seuratoiminnan kehitystä... Hyvin paljon pyritty niin ku tämmösiin numeerisiin 
mittareihin. (S4/TJ4) 

Vastausten perusteella tyyppiesimerkkiseurassa: toimivuutta arvioidaan pääosin 
seuratoimijoiden tyytyväisyyden ja urheilullisen menestyksen kautta, mutta ammatti-
maistumisen ja toiminnan laajenemisen seurauksena myös taloudelliset, strategiset ja 
yhteiskunnalliset asiat ovat tulleet onnistumisen arviointiin mukaan. Kaikki teema-
alueet huomioiden tämän teeman sisältö on kenties vaikeimmin sijoitettavissa 

 
15 Tähtiseura -statuksen saaneiden seurojen nimiä ei mainita tässä yhteydessä tietosuoja-

asioiden vuoksi. 
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Kikuliksen ym. (1992) esittämään arkkityyppiluokitteluun, sillä seurojen vas-
tausten perusteella elementtejä löytyy jokaisesta kolmesta arkkityypistä toimi-
vuuden kriteerien perusteella. 
 
Ammattimaistuvan toiminnan kehityssuunta 
 
Haastateltavilta kysyttiin suoraa näkemystä seuransa toiminnan ammattimais-
tumisesta heidän toimivuosien aikana. Vastauksissa käytettyjen esimerkkien 
kirjo oli pääsääntöisesti hyvin monipuolinen. Kokonaisuudessaan kaikilla haas-
tateltavilla johtajilla oli yhteneväinen näkemys siitä, että oman seuran toimintaa 
oli ammattimaistettu monella osa-alueella jo useampien vuosien ajan. Erityisesti 
joukkuetasolla tapahtuvan urheilutoiminnan koettiin ammattimaistuneen jat-
kuvasti eteenpäin muun muassa valmennusosaamisen suhteen, johon oli sijoi-
tettu viime vuosien aikana entistä enemmän taloudellisia resursseja (esim. Läm-
sä ym. 2020).  

No selkeempiä toimintamalleja ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niin kun eri asioissa toi-
minta kehittyy sisällöissä ja kaikissa muissa että… (S1/JP1) 

Kyllähän se koko ajan ammattimaistuu, että tota niin. Enemmän tulee osaavia val-
mentajia, joille maksetaan enemmän rahaa ja tota niin... On ammattimaistunut oi-
keestaan varmaan jokaisella osa-alueella viimeisen neljän viiden vuoden aikana. 
(S4/TJ4) 

Urheilu- ja valmennustoiminnan ammattimaistuvasta kehityksestä nostettiin 
konkreettisiksi esimerkeiksi muun muassa tutkimusyhteistyön tekeminen ja 
Jääkiekkoliiton tukirahoittama Taitovalmentaja -hanke. TJ3 esitti, että tutki-
musyhteistyön hyödyntämisellä tavoiteltiin parempaa seurajohtajuutta tiedolla 
johtamisen kautta. TJ2 puolestaan arvioi, että Taitovalmentaja -hankkeen kautta 
nuorempien valmennukseen oli saatu lisää ammattimaista valmennusosaamista 
ja sitä kautta myös urheilutoiminta oli ammattimaistunut.   

Mutta myös se valmentajaosaaminen ja muu, se perustuu siihen et koko ajan men-
nään niin ku ammattimaisempaan suuntaan ja tota noin niin… tehdään tutkimusyh-
teistyötä muun muassa paljon, että saatas niin kun tiedolla johdettua asioita parem-
min taas urheiluseurassa ja muuta. (S3/TJ3) 

Ja sitten tietysti… aina uusien toimintojen esimerkiksi, jos nyt puhutaan, vaikka vii-
meisistä vuosista niin, vaikka tää jääkiekkoliitto, mikä on tukirahoittanut tän Taito-
valmentaja -hankkeen, niin mä uskon, että se on varmasti tuonut tonne tuota niin ku 
sanotaan nuoremman pään valmentajille/ohjaajille, niin varmasti se toiminta on niin 
ku saanut ammattimaisempaa niin ku mallia. Se, että onko se vai voiko siellä puhua, 
että ammattimaistunut, mutta ainakin semmonen ammattiryhmä, jonka jääkiekkoliit-
to on tähän valtakuntaan niin kun saanut eli nää taitovalmentajat on tehnyt varmaan 
monessa seurassa hyvää työtä ja sitä kautta toiminta on varmasti ammattimaistunut.  
(S2/TJ2) 

Seuratoiminnan koettiin ammattimaistuneen yleisemmällä tasolla myös seu-
raan palkattujen työntekijöiden kautta. UJ5 koki, että päätoimisten työntekijöi-
den määrän lisääntyminen viime vuosina oli ammattimaistanut seuran (S5) 
toimintaa. Tämän lisäksi urheilujohtaja näki, että seuran toiminta muistutti yhä 
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enemmän niin sanottua asiantuntijaorganisaation -mallia, jossa asioita ovat al-
kaneet hoitamaan oman alansa asiantuntijat. Haastateltavan alla esitetty ku-
vaus ”puuhamiehestä” sopii hyvin yhteen Kosken ja Heikkalan (1998, 35) esit-
tämän ammattimaistumisen kehitysjatkumo -määritelmän kanssa, jonka mukai-
sesti ammattimaistuvan urheiluorganisaation toiminnasta jäävät toiminnan ke-
hittyessä pois puuhastelijat ammattilaisten ottaessa omat paikkansa organisaa-
tion sisällä.  

… päätoimisten henkilöiden määrä on lisääntynyt vuosien saatossa, niin sitä kautta 
se on toki ammattimaistunut jaa... Sit ehkä vielä sillä tavalla, kun tää on vielä niin ku 
enemmän semmosta niin ku asiantuntijaorganisaatio -mallia nykyään, että aikasem-
min ehkä saatto olla joku puuhamies, joka hoiti kaikki asiat ja, ja sit ne hoidettiin vä-
hän sinnepäin. Mut nyt ku meillä on tietyn asian tietyn alan asiantuntijoita esimer-
kiksi lasten liikunnassa meidän junioripäällikkö tai fysiikkavalmennuksesta vastaa 
meidän fysioterapeutti ja näin päin pois, niin se on niin ku sillä tavalla selkeesti am-
mattimaistunut mun mielestä. (S5/UJ5) 

Myös TJ6 koki, että uusien työntekijöiden palkkaaminen on ammattimaistanut 
seuransa (S6) toimintaa. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja nosti esille omassa vas-
tauksessaan liiketoiminnalliset tukitoimet, joita oli hänen mukaansa alettu ot-
tamaan käyttöön seuran urheilutoiminnan rahalliseksi tukemiseksi. TJ6:n an-
tama vastaus kuvastaa kaikista haastateltavista eniten Nagelin ym. (2015) esit-
tämää ammattimaistumisen kehityskaarta, jossa urheiluorganisaation organisa-
torinen logiikka alkaa vähitellen saada liikeyrityksen kaltaisia piirteitä.  

…toiminta on ollut jo useita vuosia ammattimaista ja ja mun tehtäväni on niin ku 
vaalia sitä, et näin se tulee niin ku se kehitys on siihen suuntaan jatkossakin. Et tota 
mietitään niin ku uusia liiketoiminnallisia tukitoimia, mitkä kuitenkin tukee sitä 
meidän keskiössä olevaa toimintaa.... ettei lähde niin ku liikaa rönsyilemään. Mutta 
kaikki, kaikki niin ku ne tukitoimet... tukitoimet on niin kun kohdistettava sit, ja se 
on niin ku tavallaan, et jos on kaupallista toimintaa - kaupallista toimintaa, niin niillä 
sit taas tuotoille, niin ku me pystytään taas käyttämään niitä... niitä tota niin ku ur-
heilun kehittämiseen. Ja mahdollisesti niin ku.... mahdollisesti niin ku on se sitten 
niin ku... erilaisten niin ku harjoitusolosuhteiden kohentamiseen tai ihan puhtaaseen 
henkilön palkkaukseen. (S6/TJ6) 

Kaiken kaikkiaan haastateltavien vastauksien perusteella voidaan esittää seura-
toiminnan ammattimaistumisesta tyyppiesimerkiksi kuvaus, jossa: seuratoimin-
taa on ammattimaistettu eri osa-alueilla pyrkimyksenä kehittää toiminnan keskiössä 
olevaa urheilutoimintaa. Aiemman kirjallisuuden pohjalta esimerkki voidaan si-
joittaa Stenlingin ja Fahlénin (2009) esittämien tulosorientoituneen ja kaupallis-
tumis-/ammattimaistumislogiikkojen välimaastoon, koska urheilullisen menes-
tyksen tavoittelu on pääsääntöisesti sekä ammattimaistumisen että osaltaan 
myös kaupallistumisen taustalla. Kikuliksen ym. (1992) arkkityyppiluokittelus-
sa haastateltujen seurojen ammattimaistumisen kehitysaste sijoittuu kokonai-
suudessaan keittiön pöytä ja lautakunnanhuone arkkityyppien välimaastoon, 
kun huomioon otetaan myös palkattujen henkilöiden määrä, roolien erikoistu-
minen ja toimivuuden kriteerit. 
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5.1.3 Seuratoiminnan johtaminen ja päätöksentekovalta 

 
Urheiluseurajohtaminen ja -johtajuus 
 
Urheiluseurajohtamiseen liittyen haastateltavilta kysyttiin aluksi yleisluontoi-
sesti, miten he näkivät heidän seuraansa johdettavan. Lavealla kysymyksen-
asettelulla toivottiin saamaan vastaajien oma ääni kuuluviin ilman sen suurem-
pia ennakko-olettamia esille tulevista vastauksista. Kaiken kaikkiaan vastauk-
sissa nousi esiin erilaisia näkökulmia urheiluseurajohtamiseen liittyvistä tee-
moista, kuten itseohjautuvuudesta, jäsenjohtoisuudesta, johtamisen ja vastuu-
alueiden jakautumisesta sekä strategian ja urheilutoiminnan toteuttamisesta. 
Keskeisenä teemana haastateltavat korostivat erityisesti vastuun jakautumista 
eri rooleihin ja tehtäväalueisiinsa johtajien ja heidän alaistensa keskuudessa. 

Noo siis aika pitkälle sellasen niin ku itseohjautuvuuden kautta, että kaikki valta ja 
vastuu ei oo huipulla, vaan se jakautuu ihmisille suhteessa omiin rooleihin, eri puo-
lilla organisaatiota. Eli seuran tehtävä on antaa raamit ja… antaa raamit… ja sitten to-
ta viestiä niistä ja kehittää niiden toimintaa, että sitten yksilöillä, vapaaehtoisilla ja 
työntekijöillä on vastuu omista tonteistaan. (S1/JP1) 

… toiminnan johtaja vastaa siitä, että seura pysyy strategiassa ja seuraa sitä koko ajan 
hallituksen kanssa, ja urheilutoiminnassa meillä niin ku johtaa valmennuspäällikkö 
toimintaa. Ja sit taas valmennuspäällikkö on niin ku toiminnanjohtaja - tai toimin-
nanjohtaja valmennuspäällikön esimies. Että urheilujohtaja johtaa urheilua eli val-
mennuspäällikkö. Hän vastaa siitä puolesta. Ja toiminnanjohtaja valvoo. Ja sit jouk-
kueilla on omat - joukkueiden vastuuvalmentajilla on sit ne omat roolinsa siinä 
omassa ryhmässään ja he vastaa sitten siitä omasta arjestaan ja tekemisestään val-
mennuspäällikölle. (S4/TJ4) 

Osa haastateltavista lähestyi kysymystä enemmän urheilujohtajuuden (sport 
leaderhip) näkökulmasta (Aarresola 2019). Erityisesti UJ5 korosti vastauksessaan 
omaa johtajuuden filosofiaansa. Tähän kuului läheisesti niin ikään vastuualuei-
den ja roolien jakautuminen, mikä tuli haastateltavan mukaan toteuttaa tavalla, 
joka motivoisi seuratoimijoita sitoutumaan omaan roolinsa. Tämän lisäksi UJ5 
nosti esille muita johtajuusfilosofiassaan tärkeinä pitämiään arvoja, kuten 
avoimuuden, yhdessä tekemisen, luottamuksen ja parhaansa yrittämisen. 

No joo sitten ite tietysti tässä johtajan roolissa niin tota se oma filosofia tästä johtami-
sesta on, että pyritään hyvin selkeästi määrittelemään jokaisen vastuualueet ja työ-
tehtävät, ja sillä tavalla, että jokainen ois motivoitunut siitä omasta hommastaan. 
Mutta yhtälailla se pitää - tai jokaisella meistä, joka on palkkalistoilla, niin on myös 
vastuu siitä koko seuran niin ku... pelaajapolusta ja pelaajaputkesta. Viittasin tossa 
esimerkiks meidän junioripäällikköön, niin hänellä on selkee rajattu toimenkuva, 
mutta hän on myös vastuussa koko pelaajaputkesta, että hänen täytyy olla tietonen 
mitä siellä tapahtuu. Eli semmonen tietty... avoimuus, että ei oo mitään siiloja ja loke-
roita, vaan semmonen niin ku yhdessä tekeminen ja ja luottamus siihen toisen niin 
ku parhaansa yrittämiseen ja... kiitoksen antaminen ja tämmöset niin ku henkilökoh-
taset kehityssuunnitelmat, niin se on niin ku mun tapa johtaa.  (S5/UJ5) 

Kokonaisuudessaan vastauksissa oli havaittavissa ainakin jonkinasteinen yh-
teys Aarresolan (2019) tutkimuskoosteessa esiteltyyn Jonesin ym. (2018) artikke-
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liin, jossa käsiteltiin jaetun johtajuuden (shared leadeship) käsitettä ja sen yhteyttä 
seuratoimintaan. Jones ym. (2018) määrittelivät jaetun johtajuuden toiminnaksi, 
joka toteutettiin tilanteen ja tarpeen mukaan yksittäisten johtajien lisäksi myös 
useamman muun ihmisen toimesta. Vastauksien perusteella kohdeseurojen 
toiminta erityisesti toiminnan keskiössä olevan urheilutoiminnan osalta vaikut-
taa jakautuvan johtajuuden osalta hyvinkin monen henkilön harteille heidän 
rooliensa puitteissa. 
 
Päätöksentekovallan sijainti 

 
Seuran johtamiseen liittyen olennainen kysymys liittyy sentralisaatioon eli sii-
hen, millä tasolla organisaatiota päätöksentekovalta loppu viimein sijaitsee 
(esim. Koski & Heikkala 1998). Sentralisaation voidaan katsoa olevan tämän 
tutkielman kannalta olennainen osa sekä urheiluseurojen ammattimaistumiseen 
liittyvää keskustelua että ostopäätöksiin liittyviä päätöksentekoprosesseja. Teo-
reettiselta pohjaltaan sentralisaatio kiinnittyy ammattimaistumisen kehityspro-
sessiin Kikuliksen ym. (1992) urheiluorganisaatioiden elinkaarimallin kautta, 
jossa se on yksi kolmesta rakenneulottuvuudesta. Ostopäätöksentekoproses-
seissa sentralisaatio on olennainen osa ostokeskuksen eli ostopäätöksiin osallis-
tuvien henkilöiden muodostamista ja heidän roolejaan ja valtaansa ostojen läpi-
viennissä. 

Haastatteluista saatujen vastausten perusteella on havaittavissa, että pu-
huttaessa juniorijääkiekkoseurojen päätöksenteosta on huomioitava, että suu-
rimmissa seuroissa toimii useita eri ikäryhmiin jaettavia joukkueita ja harras-
tusryhmiä, joilla on omat johtoryhmät, pankkitilit ja budjetit. Täten yksittäisen 
joukkueen sisällä joukkueenjohtoryhmällä on oma valtansa tehdä päätöksiä 
joukkuetta koskettavista asioista tiettyyn pisteeseen asti. Seurahallinto- eli or-
ganisaatiotasolla toimiva henkilöstö puolestaan valvoo joukkueiden toimintaa 
sekä tekee yleisiä päätöksiä koko seuraa koskevista asioista. Joukkueenjohtajat 
raportoivat joukkueensa toiminnasta yleisesti seurahallintoon seuran toimin-
nanjohtajalle tai urheilujohtajalle. Ylin päättäväelin sekä seurahallinto- että 
joukkuetasolla on seuran johtokunta eli hallitus, joka vastaa käytännössä katso-
en kaikista suurimpien päätöksien läpiviennistä, kuten palkattujen henkilöiden 
rekrytoimisesta (esim. Koski & Mäenpää 2018). Jokaisella seurajäsenellä on ylei-
sesti ottaen mahdollisuus päästä pyrkimään mukaan hallitukseen seuran vuo-
sikokouksien kautta ja edetä tätä kautta johtoketjussa aivan ylös asti. Tämän 
kautta urheiluseuratoiminnan kaltainen yhdistystoiminta ry-tasolla on loppu 
viimein seurajäsenten johtamaa. TJ3 ja TJ2 esittivät näkemyksensä seuran joh-
tamisesta seuraavasti: 

Joo eli tota perusyhdistys ku ollaan, niin yhdistystä johtaa ja toiminnasta viime kä-
dessä vastaa se yhdistyksen tai niin ku seuran hallitus… ja hallitus on päätäntäelin, 
eli missä niin ku meilläkin talous… seuran talousarviot ja toimintasuunnitelmat hy-
väksytetään vuosittain. Ja tää hallitus koostuu seuran jäsenistä… eli tota… Tai seuran 
jäsenet on oikeutettuja osallistumaan vuosikokoukseen ja pyrkimään seuran hallituk-
seen, että he ovat niin ku ylimpänä. Hallitus sitten on niin ku työnantajan roolissa ja 
tota. Hallitus on sitten meidän seurassa halunnut palkata toiminnanjohtajan eli mitä 
ite hoitaa nii on siihen että… tämmönen työnantajan roolia kevennetään, että esi-
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miestehtävät ja työnantajan tehtäviä hoitaa ihminen välissä ja… siihe käytännössä 
hoitaa myös sitä talouden kehittämistä ja hallintaa siinä välissä ja tota. Toiminnanjoh-
tajana ite sitten raportoin hallitukselle… asioista ja sitten sen hallituksen… määrittä-
män strategian mukaisesti kehittämisestä ja tota… niin sitten sitten mun alla tosiaan 
on niin ku nää työntekijät, jotka omissa työrooleissaan vastaa [minulle], että meillä 
on urheilutoiminnassa urheilujohtaja, joka… on urheilutoiminnan päävastuullinen, 
kokonaisvastuullinen ja hänellä on taas urheilutoiminnan alla ihmisiä: työntekijöitä, 
osa-aikaisia, päätoimisia tai sitten vapaaehtosia, ketä hän johtaa sitten tuon urhei-
luilmijaoston puitteissa ja… ja tota… Sit ku tullaan toimistotasolta tavallaan [jouk-
kuetasolle] työntekijää vastaava on nää joukkueet ja harrastajaryhmät, jossa on sitten 
vielä… vielä niin tota tämmöset johtoryhmät, jotka koostuu pääasiassa joukkueen 
päävalmentajista ja joukkueenjohtajista, rahastonhoitajista ja muista. Heillä on taval-
laan sen yhden joukkueen johtoryhmäyksikkö, mikä sitten vastaa sitten perheiden ja 
sen ryhmässä harrastavien lasten tai nuorten suuntaan siitä, että se menee seuran 
toimintaperiaatteen ja arvovallan mukaisesti. Ja vastaavat yksittäisessä joukkueessa 
sen joukkueen toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman johtamisesta ja tota ra-
portoivat sitten meille henkilöstösuuntaan yksittäisestä harrastusryhmästä…  Ja ja to-
ta tämmönen johtoketju menettely siinä niin ku on… tiivistetysti. (S3/TJ3) 

No sanotaan niin, että tätä seuraahan tietyllä tapaa johtaa jäsenet, että ne valitsee joh-
tokunnan vuosittain, niin ku johtokokouksessa ja sitten taas johtokunta nimeää seu-
ralle toiminnanjohtajan ja tota… sillä tavoin niin periaatteessa tää on kuitenkin lopun 
viimeiks jäsenten johtamaa tää yhistys toiminta että.  (S2/TJ2) 

TJ3:n esittämän johtoketjun perusteella suuren urheiluseuran sentralisaation 
määrittäminen varsinaisesti keskitetyksi tai hajautetuksi on ongelmallista. Tämä 
havainto ilmeni myös muiden haastateltavien antamissa vastauksissa, joissa 
esiintyi kaikkinensa huomattavaa vaihtelua keskitetyn ja hajautetun vaihtoeh-
don välillä. Monet johtajista tunnistivat, että joukkuetasolla voidaan tehdä pää-
töksiä itsenäisesti, mikä tekee seuran päätöksenteosta koko organisaation laa-
juudella osittain hajautettua. Tästäkin huolimatta suurin osa haastatelluista kal-
listui lopulta keskitettyyn malliin, koska seurahallintotasolla päätöksiä viedään 
läpi hyvin keskitetysti toiminnanjohtajan ja/tai urheilujohtajan toimesta. Var-
sinkin seuran hallituksen valitsemalle toiminnanjohtajalle vaikuttaa vastausten 
kasautuvan paljon vastuuta ja päätäntävaltaa. 

Siis hajautettua sillä tavalle, että joukkueissa tehdään paljon joukkueisiin liittyviä 
päätöksiä. Ja sit seuratasolla tehää… seuratasolla taas tehää sitten päätöksiä… pää-
töksiä seuraan liittyvissä asioissa ja ne taas jakaantuu sen mukaan et mistä ikäluokas-
ta on kyse. (S1/JP1) 

Kyllä se on keskitettyä. (S2/TJ2) 

Eli näen, että se on sillä lailla semmonen hajautettu malli, mutta kuitenkin sillä lailla 
tietyllä tavalla keskitetty… keskitetty malli varmaan.  (S3/TJ3) 

Aika pitkälle keskitettyä, että... urheilutoimen päätökset tekee valmennuspäällikkö - 
toiminnanjohtaja tuleva. Koko seuran päätökset tekee sitten hyvin toiminnanjohtaja, 
jolle on annettu se mandaatti, että hän voi ne tehdä. Ja sit jos on joku isompi asia, niin 
sitten siihen haetaan hallinnon päätös ja tuki, mutta... ihan jokaista pienempää asiaa 
ei sinne hallitukseen viiä, että toiminnanjohtajalla on mandaatti tehdä tiettyjä päätök-
siä itsenäisesti ja hänellä on vastuu sitten niistä päätöksistä.  (S4/T4) 

Et kyl mää sanosin, et se aika keskitettyä on, mutta... ehkä sillä tavalla - meillä on niin 
paljon toimijoita, että totta kai semmosia pienempiä päätöksiä ja... ja arkisiin asioihin 
liittyviä päätöksiä tehdään sitten hyvinkin laajalla skaalalla sitten. (S5/UJ5)  
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Voisin vastata ehkä näin, et sekä että. Et osittain keskitettyä ja osittain niin ku ha-
jautettua. (S6/TJ6) 

Vastauksien perusteella juniorijääkiekkoseurojen päätöksentekovallan jakau-
tumisen malliksi ja tyyppiesimerkiksi voidaan ehdottaa tietynlaista hybridimal-
lia, jossa: päätöksenteko on koko organisaation laajuudella osaltaan sekä keskitettyä että 
hajautettua riippuen organisaatiotasosta. Täten kohdeseurojen päätäntävallan sent-
ralisaatiossa yhdistyy tavallaan jokaista urheilujärjestöjen elinkaarimallin esit-
tämän kolmen arkkityypin piirrettä riippuen siitä, millä tasolla organisaatiota 
päätöksiä kulloinkin tehdään (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998, 34). 
Seurahallintotasolla päätöksiä voidaan tehdä hyvin keskitetysti toiminnanjohta-
jan ja/tai urheilujohtajan tai muun vastaavan palkatun työntekijän toimesta 
(johdon toimisto). Toisaalta joukkueissa voidaan tehdä myös päätöksiä itsenäi-
sesti, joka hajauttaa koko organisaatiolla tapahtuvaa päätöksentekoa (keittiön 
pöytä/lautakunnanhuone). Merkittävimmät päätöstä vaativat asiat viedään 
sekä seurahallinto- että joukkuetasoilta seuran hallitukseen, jolla on aina vii-
meinen päätäntävalta ylimpänä päättävänä elimenä. Seuran hallitus tai johto-
ryhmä koostuu seuran jäsenistä, jotka voivat olla sekä palkattuja että vapaaeh-
toisia toimijoita. Hallituksen päätäntävalta perustuu sen jäsenien enemmistön 
päätökseen, minkä vuoksi päätäntävalta on hallitustasolla hajautettua (erään-
lainen yhdistelmämalli). (Kikulis ym. 1992; Koski & Heikkala 1998.) 

5.2 Juniorijääkiekkoseurojen ostokäyttäytyminen ja ostopäätös-
prosessit 

5.2.1 Ympäristö- ja taustatekijät 

Organisatorisen ostoprosessin kolmeen klassikkomalliin (Robinson ym. 1967; 
Webster & Wind 1972; Sheth 1973) sekä niistä johdettuun integroituun malliin 
(Johnston & Lewin 1996) pohjautuen haastateltavilta seurajohtajilta tiedusteltiin 
havaintoja ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli 
selvittää, mille organisatorisen ostoprosessin tasolle suurikokoiset, rekiste-
röidyksi yhdistyksiksi luokitellut urheiluseurat voitaisiin teoreettisesti sijoittaa, 
kun otetaan huomioon, että suurissa organisaatioissa on tyypillisesti pieniin ja 
keskisuuriin organisaatioihin verrattaessa huomattavasti enemmän ostopäätös-
prosessiin vaikuttavia tekijöitä eli niin sanottuja ostokomponentteja (esim. Ka-
vak ym. 2015; Ozmen ym. 2014). Haastattelurungon (Liite) kysymykset sisälsi-
vät urheiluseurakentän kontekstiin soveltuvia ympäristö- ja taustatekijöitä, jot-
ka liittyivät muun muassa talouteen, lainsäädäntöön, koronapandemiaan, or-
ganisaation sisäiseen kulttuuriin sekä erilaisten liittojen, -järjestöjen ja yhteis-
työkumppanien toimintaan.  

 Kokonaisuudessaan tämä teemaosio osoittautui kaikista haastattelurun-
gon osioista haastateltavien kannalta kenties vaikeimmin arvioitavaksi, minkä 
vuoksi myös saaduissa vastauksissa oli havaittavissa paikoittain huomattavaa 
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vaihtelevuutta joidenkin vaikuttajien osalta. Erityisen hankalia arvioitavia oli-
vat lainsäädännölliset ja poliittiset tekijät sekä erilaisten urheilun kattojärjestö-
jen16 (kuten Jääkiekkoliitto, Olympiakomitea jne.) ja kilpailevien seurojen toi-
mintaan liittyvät vaikuttavat tekijät. Pääsääntöisesti näiden tekijöiden ei suora-
naisesti koettu vaikuttavan urheiluseuran ostokäyttäytymiseen. Lainsäädännöl-
lisistä asioista esiin nousivat verotukseen liittyvät seikat, joiden arvioitiin vai-
kuttavan seurojen ostokäyttäytymiseen hyvin samalla tavalla kuin minkä ta-
hansa muun yhdistyksen tai yrityksen kohdalla. Ulkopuolisista organisaatioista 
seurojen ostokäyttäytymiseen vaikuttivat hyvin odotetusti yhteistyökumppanit 
ja sponsorit, joiden kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ohjasivat ostoja heidän 
tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Myös kilpailutuksen merkitys nostettiin 
esille yhteistyökumppanuuksien solmimisessa. 

… jos ostokäyttäytymistä [mietitään], mitä ostetaan ja mitä hankitaan seuralle, niin 
totta kai sponsorit vaikuttaa. Ne, joiden kanssa meillä on ne diilit, niin heitähän me 
toki suositaan ja pitääkin suosia. Jos meillä on Bauerin kanssa yhteistyösopimus, niin 
ei meillä CCM:än paitoja täällä oo ja kaikki tavara hankitaan tietystä paikasta. Sieltä 
mistä meillä on niin ku ne yhteistyökumppanuudet. Niin sillä tavalla se siinä kyllä 
vaikuttaa… (S4/UJ4) 

Toki, jos joku yhteistyökumppani saa tarjottua jonkun tällasen paremman diilin tai 
räätälöidyn palvelun, niin ilman muuta se on semmonen, mikä kiinnostaa ja se on 
myös helppo myydä sille harrastavalle perheelle ikään kuin ”good price for you” -
tyyppinen ratkaisu ja tota… Ja sitten taas toinen näkökulman on, jos yhteistyökump-
pani tai joku sponsori haluaa tukea toimintaa tai matkaa tai muuta, niin sehän tieten-
kin madaltaa sitä kynnystä sitten tehdä joku reissu... (S3/TJ3) 

Kyl se tietysti sil taval vaikuttaa, et jos... jos sitä kautta meidän niin ku yhteistyö ra-
han tai avustuksen tai jonkun määrä tippuu, niin sehän vaikuttaa sit tietysti, jos meil 
ei oo sitä budjetoitua summaa niin ku jatkossa käyttää, niin se sit saattaa vaikuttaa 
toki, että... mutta täl taval, et jos puhutaan ilman tämmösiä niin ku... ilman tämmösiä 
niin ku klausulleja, niin tota. Et jos joku tekee jotain, niin ei se niin ku meidän pää-
töksiin, et kyl me tässä niin ku itsenäisesti toimitaan. Et kyl me tehdään ne ratkasut... 
Ostetaan tai ollaan ostamatta nii ihan itse. (S6/TJ6) 

Talouden vaikutusta pyrittiin selvittämään sekä valtakunnallisen että seuran 
sisäisen tilanteen kautta. Valtakunnallisen eli yleisen taloudellisen tilanteen ko-
ettiin vaikuttavan seurojen ostokäyttäytymiseen erityisesti haastatteluhetkellä 
vallitsevan koronapandemiatilanteen vuoksi. Valtion liikuntaneuvoston (2020) 
tekemän selvityksen mukaan monissa suomalaisissa urheiluseuroissa korona-
pandemia on vaikuttanut erityisesti siihen, että kaikenlaisia ostoja pyritään lyk-
käämään. Näin oli tapahtunut haastateltavien mukaan myös heidän edusta-
miensa seurojen osalta. Useat haastateltavat korostivat, että vallitsevan tilanteen 
johdosta kaikkien ostojen ja hankintojen taakse oli pystyttävä esittämään vahvat 
perusteet, minkä lisäksi niiden suorittamisessa oli edettävä varovaisesti ja har-
kinnanvaraisesti. 

 
16 Tässä mainittakoon, että edellisen osion perusteella voidaan päätellä, että urheilunkatto-

järjestöiltä saatavat seuratuet vapauttavat resursseja myös ostamista varten. 
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… yleinen taloustilanne, ku puhutaan, mikä on tällä hetkellä mikä on, niin totta kai 
se niin ku vaikuttaa sil tavoin, et myös meijän on reagoitava siihen ja ja pystyttävä 
perustelee viel kahta kauheammin vielä, että miksi jotain toteutetaan ja jotain jäte-
tään toteuttamatta, että et tota noin niin... pitää olla vahvat perusteet... (S6/TJ6) 

No kyllä niin kun versus korona, niin kaikki ylimääräinen toiminta on lyöty jäihin. Et 
tuota niin niissä rajoissa ja mitoissa, kun tuota niin Jääkiekkoliiton sarjoihin pysty-
tään osallistumaan, niin se on ainut mihin niin ku panoksia nyt laitetaan. Kaikki muu 
ylimääräinen on pois. (S2/TJ2) 

… rajoitukset on rajoittaneet sitä toiminnan järjestämistä. Niin se tarkoittaa sitä, että 
me ollaan käytetty vähemmän urheiluolosuhteita, ollaan maksettu vähemmän tila-
vuokria, ollaan maksettu vähemmän busseja, ollaan maksettu tavallaan vähemmän 
vieraspelimatkoihin liittyviä kuluja, turnausmaksuja ynnä muita. Eli siihen se taval-
laan perustuu. (S3/TJ3) 

Kun ostokäyttäytymistä arvioitiin pidemmällä aikavälillä seuran oman talou-
dellisen tilanteen kautta, haastateltavien puheessa korostuivat edelleen samat 
konservatiivisuuden ja harkinnanvaraisuuden teemat. Ostojen harkinnan osalta 
tärkeäksi kriteeriksi koettiin seuran taloudellisen tasapainon ylläpito. Pääsään-
töisesti haastateltavat painottivat, että ostot ja hankinnat tulisi kohdistaa ensisi-
jaisesti toiminnan keskiössä olevan urheilutoiminnan tukemiseen. Joukkueiden 
arkisen toiminnan koettiin ratkaisevan tällä saralla. Tätä vastoin haastateltavat 
kokivat, että ylimääräisistä ”huviostoista”, kuten ulkomaanpelimatkoista tulisi 
yksittäisten joukkueiden osalta luopua, jos niiden ei voitaisi perustellusti katsoa 
tukevan urheilullisten tavoitteiden saavuttamista.  

Joo, mutta niin ku mä sanoin, että tässä on niin kun vuosien saatossa tästä on saatu 
semmonen… voidaan puhua, että tää on taloudellisesti tasapainossa ilman tätä nyky-
tilannetta. Niin tota… sanotaanko näin, että niin ku meidän joukkueitakin leimaa sel-
lanen tietynlainen maltillisuus niin kun, nää ei oo lähössä Kanadaan niin kun tiätkö 
U13-ikäisinä ja… sillä tavalla niin kun hakemaan elämyksiä merta pidempää, vaan 
kyllä niin kun sitten hyvin niin ku järkevillä toimintasuunnitelman spekseillä men-
nään… (S2/TJ2) 

Eli kaikennäköinen tota huvipuistokäynnit tai muut vastaavat, niin niitä rahoja ei oo 
perheeltä kerätty… siihen joukkueeseen sen takia, että tehään fanimatkoja, vaan ne 
on kerätty sen takia, että voidaan järjestää laadukasta jääkiekko- ja urheilutoimintaa. 
Ja jos joku haluaa fanimatkan sinne tehdä, niin ne tekee sen sitten ikään kuin omilla 
rahoillaan seuramatkan ulkopuolella… … Että tän tyyppinen periaate, että tosi voi-
makkaasti mennään… samaan aikaan ongelmallisuutta esimerkiks kuvaa se, että jos 
joku ryhmä valittaa valmennuksen laadusta, että valmennus ei oo riittävän hyvää, 
niin he ovat silti halukkaita joissakin tapauksissa kuluttaa vaikka 30 000 euroa jo-
honkin yksittäiseen pelireissuun, joka menee vaikka johonkin Tsekkiin. Ja tota sitten 
keskustellaan vaikka siitä, että tällä 30 000 eurolla sais vaikka huippuluokan val-
mennusta vaikka kaheks vuodeks… sillei arkeen, että ois joka päivä meille hyötynä. 
(S3/TJ3) 

Kaiken kaikkiaan haastateltavien vastauksista on pääteltävissä, että seurojen 
ostokäyttäytyminen on yhteistyökumppanuussopimuksia lukuun ottamatta 
melko itsenäistä ja omavaraista toimintaa. Ympäristöllisistä tekijöistä taloudelli-
set tekijät vaikuttavat kaikkein konkreettisimmin seurojen tekemiin ostopäätök-
siin. Näitä huomioita vasten kohdeseurojen ostokäyttäytyminen muistuttaakin 
ympäristö- ja taustatekijöiden osalta Kavakin ym. (2015) esittämää kuvausta 
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pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden ostamista kuvastaa vähäisempi mää-
rä ostokomponentteja verrattuna suurempiin yrityksiin. Ozmenin ym. (2014) 
esittämien ostotyylien suhteen vastauksista on havaittavissa vahva yhteys kon-
servatiivisen ostotyyliin, jota haastatteluhetkellä vallitseva koronapandemiati-
lanne on myös vastauksienkin perusteella entisestään voimistanut. Tyyppiesi-
merkiksi voidaan näitä havaintoja vasten muodostaa kuvaus seurasta, jonka: 
ostokäyttäytymistä ohjailevat pääsääntöisesti rajalliset taloudelliset resurssit, jotka koh-
dennetaan harkitusti toiminnan keskiössä olevan urheilutoiminnan kehittämistä varten. 

5.2.2 Osallistujat 

 
Osallistujilla viitataan tässä yhteydessä organisaation ostokeskukseen eli niihin 
henkilöihin, jotka osallistuvat eri rooleissa organisaation ostopäätösprosessien 
läpivientiin. Ostokeskuksen rakenteen ja koon ymmärtäminen on organisatori-
sen ostopäätösprosessin ymmärtämisessä olennaista, sillä aivan kuten yksittäis-
ten kuluttajien ja kotitalouksien tapauksessa myös organisaatioissa ostopäätök-
set suoritetaan lopulta ihmisten päättäminä. Edellisen osion tapaan myös tämä 
osio perustuu kolmen organisatorisen ostopäätösprosessin klassikkomallin ja 
niistä johdetun viitekehyksen pohjalle. Käsiteltävät aiheet keskittyvät ostokes-
kuksen kokoon, roolijakoon sekä konfliktien hallintaan. (Robinson ym 1967; 
Webster & Wind 1972; Sheth 1973; Johnston & Lewin 1996.) 
 
Ostokeskukset 
 

Haastateltaville esitettiin ostokeskuksen kokoon ja roolijakaumaan liittyviä ky-
symyksiä edustamansa seuran osalta. Vastausten perusteella juniorijääkiekko-
seuran ostoprosesseihin liittyvässä päätöksenteossa – samaan tapaan kuin ylei-
senkin päätöksentekovallan tapauksessa – on erotettava toisistaan kaksi organi-
satorista tasoa: seurahallinto- ja joukkuetaso. Seurahallintotasolla voidaan tehdä 
ostopäätöksiä joko itse hallintoyksikköä tai koko seuraa ja sen joukkueita kos-
kettavien hankintojen osalta. Joukkuetasolla tehtävät päätökset koskettavat 
tyypillisesti yksittäistä seurajoukkuetta. Rahallisesti suuret tai muuten merkit-
tävät ostopäätökset viedään molemmilla tasoilla lopulta aina seurahallituksen 
päätettäviksi. 

Seurahallintotasolla suoritettaviin tavanomaisiin ostopäätöksiin17  osallis-
tuu vastausten perusteella tyypillisesti yhdestä kolmeen (1–3) henkilöä riippuen 
oston merkittävyydestä. Rutiiniostoja suoritetaan tavallisesti yhden henkilön, 
kuten toimitusjohtajan voimin. Muita osallistujia ovat seurasta riippuen muun 
muassa hallituksen puheenjohtaja, urheilujohtaja, junioripäällikkö, talouspääl-
likkö tai jokin muu palkattu työntekijä, kuten taitovalmentaja. Täten seurahal-

 
17 Tavanomaisella ostopäätöksellä tarkoitetaan tässä sellaiseen ostoon tai hankintaan liitty-

vää päätöksentekoa, jota ei tarvitse viedä käsiteltäväksi hallitustasolle asti. Näissäkin 
ostoissa on eroja merkittävyydessä ja suuruudessa, mutta ne voidaan suorittaa pää-
sääntöisesti keskitetysti ja nopeasti pienemmällä ryhmällä.  
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lintotasolla ostopäätökseen vaikuttaa vastausten perusteella osallistuvan lähes 
yksinomaan palkattuja työntekijöitä. Lopullisen päätäntävallan haastateltavat 
kokivat olevan tyypillisesti toiminnanjohtajalla tai seurahallituksen puheenjoh-
tajalla. Suurempien/merkittävien ostojen kohdalla päätökset viedään seurajoh-
tajien mukaan aina hallitustason päätettäviksi, jossa päätöksentekoon osallistu-
vat täten hallitukseen valitut seurajäsenet yhteisesti. Useampi haastateltava 
määritti suuriksi/merkittäviksi ostoiksi 10 000 € ylittävät ostot. TJ6 piti myös 
uuden palkatun työntekijän rekrytoimista hallitustason päätöksenä. 

No meillä, jos seuratasolta miettii, niin öö sanotaan, että... ehkä se normaalitilanne on 
semmonen, että kahdesta... kolmeen henkilöä. Ja sit jos puhutaan oikeasti merkittä-
vistä jutuista, niin sit ne on hallitustason päätöksiä, että sitten niin kun puhutaan 
kymmenistä - viidestätoista henkilöstä, ketkä on tavallaan osallisena siinä. Toki ne 
tulee meidän talousvaliokunnan työpöydälle ensin ja sitten se tuodaan hallituksen 
päätökseen, että... Mut sillä tavalla välillisesti ainakin on isompi porukka siinä... Pu-
hutaan siis kymmenien tuhansien hankinnoista, niin sit alkaa olla semmoset raha-
summat kyseessä, että ne menee hallituksen kautta meidän seurassa. (S5/UJ5) 

Noh seuratasolla niin se on varmaan yks henkilö, yks tai kaks henkilöä, joka sen niin 
ku… ehkä toinen esittää ja toinen päättää tai sitten se tehdään yhdessä se päätös jos-
tain hankinnasta… (S2/TJ2) 

… käytännössä minä ja puheenjohtaja - ja sit viedään hallitukselle, jos näyttää siltä et 
puhutaan vaikka jostai... no puhutaan vaik uuden henkilön palkkauksesta, mikä sit 
on kuitenkin sivukuluineen jo aatellaan, että... vaikka nelkyt - viiskyttuhatta euroa. 
Niin hallitukseen me viedään uudet rekryt. Esimerkkinä nyt sitten aina. (S6/TJ6)  

Myös joukkuetasolla eli yksittäisten joukkueiden sisäisesti voidaan lähtökohtai-
sesti tehdä tavanomaisia ostopäätöksiä tiettyyn rajaan asti itsenäisesti. Haasta-
teltavien vastausten perusteella ostopäätösprosessiin osallistuu tällöin joukku-
eenjohtoryhmä, joka koostuu keskimäärin noin 3–5 henkilöstä (esim. pääval-
mentaja, joukkueenjohtaja ja päähuoltaja). Tavanomaisesta poikkeavien ostojen 
kohdalla seuran toiminnanjohtaja osallistuu tyypillisesti ostopäätöksentekopro-
sessiin mukaan valvoen, että joukkueen hankinnat ovat seuran strategian mu-
kaisessa linjassa. Toiminnanjohtajan rooli muistuttaa tässä tilanteessa teoriaan 
peilaten vaikuttajan (influencer) roolia (Farris & Wind 1972b; Kotler & Keller 
2009, 228). Suurimmat taloudelliset hankinnat joukkuetasolla vaativat aina 
taakseen lasten ja nuorten vanhempien enemmistön, sillä toiminnan rahoittajina 
heillä on myös lopullinen päätäntävalta joukkueen rahallisista hankinnoista. 
Käytännössä katsoen tämä tarkoittaa sitä, että joukkueenjohtoryhmä esittelee 
harrastajien vanhemmille joukkueelle suunnitellut hankinnat ja niihin laaditun 
budjetin vuosittain järjestettävässä vanhempainkokouksessa. Esityksen perus-
teella vanhemmat joko hyväksyvät tai hylkäävät budjetin ja siihen ehdotetut 
hankinnat enemmistön päätöksellä. Kotlerin ja Kellerin (2009, 228) esittämiin 
(lisä)ostoluokkiin pohjautuen joukkueenjohtoryhmällä on tässä tilanteessa aloit-
teentekijän (initiator) rooli ja vanhemmilla puolestaan hyväksyjän (approver) roo-
li. Joukkueelle laaditun budjetin suuruus säätelee joukkueen osallistumismak-
sun suuruutta, jonka vanhemmat useimmiten maksavat lapsensa osalta. Täten 
osallistumismaksun suuruus vaihtelee eri ikäryhmiä edustavien joukkueiden 
välillä joukkueen suunnittelemien hankintojen perusteella.  
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No tyypillisesti jos [se on] vaikka joukkue, niin sitä käydään ensinnäkin tarpeiden 
näkökulmasta siinä joukkueen johtoryhmässä. Siinä on varmaan viis ihmistä abouttia 
rallaan, ketkä osallistuu siihen arviointiin, että onko se oleellinen ostos käyttää jouk-
kueen ja perheiden rahoja tavallaan siihen. Ja jos on, niin siinä vaiheessa se esite-
tään… sille vanhempainillassa sille joukkueen vanhemmille osana muutakin a) käyt-
töä tai [b)] joukkueen toimintasuunnitelmaa. Eli kuvataan, että osana varustehankin-
toja tai muita niin joukkueen johtoryhmä on kokenut, että haluamme esittää tämmös-
tä hankintaa joukkueelle ja sitten perheet sen kuittaavat. Eli käytännössähän se pää-
tös kuitenkin tulee sieltä perheiltä, mutta lähtökohtaisesti, jos viis ihmistä johtoryh-
mässä ovat sitä mieltä, että vaikka että tämä tänne kirjataan, että kyllähän se läpi me-
nee. Mutta tota tämmönen protokolla siinä on. (S3/TJ3) 

Periaatteessa tietyt hankinnat, mitä joukkue tekee, niin se on joukkueen johtoryhmän 
päätös. Johtoryhmä kattaa päävalmentajan, päähuoltajan ja pääjojon. Ne kolme voi 
tehä ostopäätöksen. Sit jos ne alkaa ostelee ihan älyttömyyksiä ja isoja, niin siitä vas-
taa - he vastaa toiminnanjohtajalle päätöksestä. En oo nyt mihinkään teroituskonei-
siin puuttunut, koska ne on sit ihan perusasioita. Sitten, jos joukkue meinaa ruveta, 
että hei meillä on kymppitonni rahaa, et... ostetaan joku auto, niin eihän se mene läpi, 
että siihen toiminnanjohtaja puutuu. Mutta ne arkiset tavarat, on se hintahaitari sit-
ten tietty, niin ne saa joukkue ostaa ton johtoryhmän päätöksellä itse. Ja ne käy 
yleensä ne hankinnat, ja käykin läpi vanhempainkokouksessa, että tämmönen ja 
tämmönen on meijän hankintalista tänä vuonna - tarvitaan terotuskone, uudet paidat, 
uudet sukat - ja sitten se käydään aina vanhemmille ekana läpi. Johtoryhmä esitää, ja 
sitten vanhempainkokous sitten annetaan heille tiedoksi. Että noin se menee. (S4/TJ4) 

Kokonaisuudessaan haastateltavien vastauksien perusteella voidaan muodos-
taa tyyppiesimerkki, jonka mukaan: juniorijääkiekkoseuroissa toimii tyypillisesti 
kolme erilaista ostokeskusta, jotka läpivievät eri tasoisia ostopäätöksiä sekä koko seuran 
että yksittäisten joukkueiden osalta. Ylemmällä seurahallintotasolla tavanomaiset 
ostopäätökset suoritetaan keskitetysti palkattujen henkilöiden toimesta. Seura-
organisaation alaosastoina voidaan pitää seuran joukkueita. Tällä tasolla tehtä-
vät hankintaehdotukset valmistellaan lähtökohtaisesti kunkin joukkueen johto-
ryhmän toimesta (toiminnanjohtajan valvonnan alla), jotka sitten hyväksytetään 
lopulta joukkueen harrastajien vanhempien kautta. Suurimpiin ostohankintoi-
hin liittyvä päätöksenteko viedään sekä seurahallinto- että joukkuetasolta aina 
hallituksen päätettäväksi, jolla on myös yhdistyslain määräävä asema ylimpänä 
päätäntäelimenä (Koski & Mäenpää 2018, 57; Finlex 2010). Vanhempien rooli 
saattaa olla myös hallitustason päätöksenteossa merkittävä, sillä vanhemmilla 
on halutessaan seurajäseninä oikeus pyrkiä mukaan hallitukseen. Kuten pää-
töksentekovallan sijaintiin liittyvässä osiossa jo todettiin, juniorijääkiekkoseu-
roissa harrastajien vanhemmilla voidaan katsoa olevan toiminnan päärahoitta-
jina lopullinen valta seurantoiminnasta. Sama vaikuttaa pätevän vastausten 
perusteella myös ostopäätösten lopullisessa hyväksynnässä, minkä perusteella 
vanhemmat toimivat urheiluseuran ostoprosesseissa hyväksyjän (approvers) 
roolissa (Kotler & Keller 2009, 228). Ammattimaistumisen viitekehyksen kan-
nalta mielenkiintoinen havainto on myös se, että seurahallituksen kokoonpano 
koostuu juniorijääkiekkoseuroissa hyvin todennäköisesti sekä palkatuista työn-
tekijöistä että vapaaehtoisista seuratoimijoista. Tällöin vastuun seuran tär-
keimmistä ostopäätöksistä voidaan katsoa jakautuvan sekä ”ammattilaisten” 
että ”amatöörien” haltuun. Tätä näkökulmaa käsitellään tarkemmin pääluvussa 
6. Johtopäätökset, pohdinta ja arviointi. 
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Konfliktien hallinta 

 
Aina silloin kun ostopäätösprosesseihin osallistuu useampia henkilöitä, on vaa-
rana, että osallistujien välille syntyy erimielisyyksiä kilpailevien mielipiteiden 
johdosta. Erimielisyydet voivat johtaa lopulta suoranaiseen konfliktiin eri osa-
puolten välillä, jolloin myös organisaation sisäinen rauha ja toimintakyky järk-
kyy. Tällöin ryhmän tai organisaation on aiemman teorian pohjalta kannatta-
vinta turvautua tilanteeseen sopivaan konfliktin hallintamenetelmään tilanteen 
rauhoittamiseksi. (esim. Hamilton 2009; Sheth 1974; Biel ym. 2010; Van Bussel & 
Doherty 2015.) Tätä vasten haastateltavilta tiedusteltiin, miten he näkivät osto-
prosesseihin liittyviä erimielisyyksiä ja mahdollisia konflikteja tyypillisesti hal-
littavan ja ratkaistavan edustamassaan seurassaan. 

Haastateltavien vastauksissa esiinnousseet esimerkit ostopäätösprosessei-
hin liittyvistä erimielisyyksistä ja konflikteista kohdistuivat lähinnä joukkue-
toimintaan. Suurin osa haastateltavista näki, että heidän seurassaan oli vältytty 
suurimmilta konflikteilta. Lievempiä erimielisyyksiä oli sitä vastoin esiintynyt 
ja niitä pyrittiin vastauksien perusteella ratkaisemaan pääsääntöisesti enemmis-
tön mielipiteeseen tukeutuen sekä faktoihin (S5) ja seuran sääntöihin (S4) poh-
jautuen. TJ3 näki, että yksittäisen joukkueen ostoaikeeseen liittyvää konfliktiti-
lannetta lähdettiin purkamaan yleensä seurahallinnon kautta, jolloin joukku-
eenjohtoryhmä otti yhteyttä joko seuran toiminnanjohtajaan tai urheilujohtajaan. 
Haastateltava koki, että seurahallinnossa toimivan johtajan antama mielipide 
edusti koko seuran kantaa, ja että sen esittämää linjaa seurattiin joukkueenjoh-
toryhmässä riitatilanteen ratkaisemiseksi. Joukkueen sisäisesti päävalmentajan 
mielipide oli TJ3:n mukaan ratkaisevassa asemassa. 

… jos nyt sanotaan, vaikka on kolme vaihtoehtoa ja ollaan hankkimassa jotain, niin  
voihan se olla, että on kolmenlaista esitystä, mutta tuota niin, sitten ku enemmistö on 
jonkun esityksen takana niin muut hyväksyy sen eikä siitä niin ku sen enempää. Et 
kyllä se on… se on hyvin yleinen tapa niin ku, että se… erilaisia mielipiteitä kuunne l-
laan ja erilaisia vaihtoehtojakin voidaan hakea hankinnoillekin, mutta tota sitten 
kaikki on oppinut tyytyy siihen enemmistön päätökseen. (S2/TJ2)  

…totta kai siellä tulee niin ku eri näköisiä mielipiteitä siitä, mutta kyllähän se pää-
valmentaja on paljon se, kuka kenen mielipide on kuitenkin tosi merkityksellinen, 
koska hän järjestää sitä ää… [hänellä on] päävastuu tietyllä tavalla siitä lasten… toi-
minnan järjestämisestä joukkueessa. Ja sitten jos tulee johtoryhmässä eriävä mielipi-
de, että he eivät löydä semmosta yhteistä näkemystä, miten asiat vaikka vanhemmil-
le esitetään, niin sillonhan he tukeutuvat aina seuraan, että: ”Hei, että”… ne soittaa 
vaikka mulle tai urheilujohtajalle tai muuten kysyvät, että: ”Nyt meillä on tämmönen 
juttu ja pohditaan johtoryhmässä tätä ja siellä on eriäviä mielipiteitä, että miten pitäi-
si toimia?”, ja sillon seuran puolelta tulee, että: ”No, asia kannattaisi ratkaista 
näin…”. Sillon se käytännössä aukenee se solmu siinä. Sit ne ketkä on ollut siellä eri 
mieltä ikään kun, mitä seura sanoo, niin siinä vaiheessa he tyypillisesti sitten hiljenee 
tai myöntyvät, että: ”Okei asia kunnossa, että jos seura ottaa tämmösen kannan, niin 
sitten me mennään sillä”. Että tyypillisesti se menee näin. Että tota ei siinä sen ih-
meempää. (S3/TJ3) 

Kokonaisuudessaan vastaukset kuvastavat, että enemmistön mielipiteen ja seu-
ran asettamien linjauksien noudattaminen ovat kohdeseurojen osalta tyypilli-
simpiä keinoja hallita ja ratkaista joukkuetasolla esiintyviä erimielisyyksiä ja 
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mahdollisia konflikteja. Toiminnanjohtaja ja/tai urheilujohtaja vaikuttaa aina-
kin TJ3:n vastauksen perusteella toimivan sovittelijan roolissa joukkuetason 
erimielisyyksien ratkaisussa. Aiempaan kirjallisuuteen peilatessa vastauksista 
on löydettävissä yhtäläisyyttä ainakin Van Busselin ja Dohertyn (2015) esittä-
mään yhteistyöstrategiaan, jota tutkijat pitivät tutkimuksensa perusteella te-
hokkaimpana tapana ratkaista urheiluseurojen sisäisiä konflikteja. Yhteis-
työstrategian mukaisessa konfliktin ratkaisumenetelmässä organisaation jäsenet 
työstävät aluksi yhteistyössä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja valitsevat lopulta 
niiden parista käsiteltävään tilanteeseen sopivimman vaihtoehdon niin ikään 
yhdessä (em. 2015). Tämän tutkimuksen kohdeseuroissa yhteistyöstrategia vai-
kuttaa ainakin vastauksien perusteella ilmenevän sekä seurahallinto- ja jouk-
kuetason välisessä kommunikaatiossa että enemmistön päätöksen ja seuran 
asettamien linjauksien kunnioittamisessa. Kaikki asiat huomioiden tyyppiesi-
merkiksi voidaan muodostaa kuvaus, jossa: juniorijääkiekkoseuroissa ostopäätök-
sentekoon liittyviä konfliktitilanteita pyritään  tyypillisesti ratkaisemaan seuran asetta-
mien linjauksien mukaisesti seurahallinnon ohjaamana tukeutuen lopulta kuitenkin 
enemmistön päätökseen. 

5.2.3 Ostoprosessi 

Ostofrekvenssi ja ostoluokat 
 
Ennen varsinaiseen ostopäätösprosessiin syventymistä haastateltavilta kysyttiin 
taustoittavia kysymyksiä edustamansa seuran ostokäyttäytymisestä. Ensim-
mäinen selvitettävä asia oli ostofrekvenssi, jonka kautta haluttiin saada selville 
karkea arvio rekisteröidyksi yhdistyksiksi luokiteltujen juniorijääkiekkoseuro-
jen aktiivisuudesta ostajina. Toinen selvityksen kohteena ollut asia liittyi itse 
ostoihin ja niiden luokitteluun. Kysymyksenasettelussa käytettiin ymmärrettä-
vyyden vuoksi kaksijakoista luokittelua rutiiniostoihin ja harvinaisem-
piin/merkittäviin ostoihin18. Rutiiniostolla viitattiin tässä yhteydessä sellaiseen 
yleiseen ostoon, johon liittyvä päätöksentekoprosessi on rutiininomainen ja no-
pea. Robinsonin ym. (1967) ostoluokkajaottelun perusteella näitä ovat tyypilli-
sesti suorat uusintaostot. Harvinaisemmalla/merkittävällä ostolla viitattiin 
puolestaan sellaiseen ostoon, joka on tyypillisesti harvinaisempi ja johon liittyvä 
päätöksentekoprosessi on harkinnanvaraisempi ja usein myös useamman hen-
kilön osallistava. Ostoluokkajaottelussa näitä ostoja ovat tyypillisesti uudet os-
tot/tehtävät. Muokattujen uusintaostojen voidaan katsoa viittavan osaltaan mo-
lempiin jaottelutapoihin riippuen käsiteltävästä ostosta. (Robinson ym. 1967; 
Kotler & Keller 2009; 2016.) 

Tarkkojen ostokertamäärien arvioiminen vuositasolla osoittautui ymmär-
rettävistä syistä haastavaksi. Karkeat arviot koko urheiluseuranorganisaation 
laajuudella tehtävistä vuosittaisista ostoista pyörivät tyypillisesti useissa tuhan-

 
18 Haastattelutilanteessa jaotteluun liittyvä logiikka selvennettiin tarvittaessa haastatelta-

valle. 
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sissa ja korkeimmillaan jopa sadoissa tuhansissa ostoissa. Vastausten perusteel-
la erilaisia rutiiniostoja tehdään kohdeseuroissa jatkuvasti urheilutoiminnan 
pyörittämistä varten. Tällaiset jatkuvat ja uusiutuvat ostot voidaan luokitella 
Robinsonin ym. (1967) esittämien ostoluokkien mukaan suoriksi uusintaostoiksi 
(straight rebuys). Kohdeseuroille tyypillisiä suoria uusintaostoja ovat haastatel-
tavien mukaan jääaikavuokrat ja muut tilavuokrat sekä erilaiset varuste- ja ku-
lutustavaraostot. Ylivoimaisesti suurin kuluerä näissä ostoissa kohdistuu jääai-
kavuokraan, jota ostetaan käytännössä katsoen koko ajan jääkiekkotoiminnan 
mahdollistamiseksi. Rahallisesti pienempiä varuste- ja kulutustavarahankintoja 
ovat muun muassa eristysteipit, kiekot, kylmäsuihkeet ja apteekkituotteet.  

Noo määrällisesti seuratasolla nii ku tilikauden aikana… määrällisesti otettuna 
nooh… niitä tehään varmaan satojatuhansia ostoja… (S2/TJ2)  

Rutiiniostoja me tehdään kaiken aikaa... kaiken aikaa et et tota noin niin... Et just tos 
aamulla hyväksyin parinkymmenentuhannen edestä ostolaskuja... missä oli vaihte-
luväli joistakin satasista joihinkin tuhansiin, et et kyl se niin ku kaiken aikaa se - kai-
ken aikaa tää toiminta pyörii. (S6/TJ6) 

…jos miettii, että rutiiniostoja on jäävuokrat ja tilavuokrat, mitkä tarvitaan harjoitte-
luun… niin ilman niitä tiloja, ilman niitä ostoja meillä ei oo olosuhteita. Niin jos meil-
lä on ** harrastusryhmää ja joukkuetta niin me kuukausittain maksetaan isoja könt-
täeriä jäistä, jäävuokrista ja tilavuokrista. (S3/TJ3) 

… ostetaan jäätä koko ajan, niin tota se nyt on ihan viikottaista hommaa elikkä... siinä 
mielessä koko ajan ostetaan. (S5/UJ5) 

Muokatuiksi uusintaostoiksi (modified rebuy) verrattaviksi ostoiksi voidaan vas-
tausten perusteella luokitella kohdeseurojen tilaussopimusostot seura-
asusteista, pelivälineistä ja -varusteista. Sopimukset solmitaan tyypillisesti ker-
ran vuodessa ennen kauden alkua tietyn valmistajan kanssa ja ne ovat rahalli-
sesti mitattuna merkittävä sijoitus koko seuraorganisaatiolle. Joukkuetasolla 
seura-asusteiden tilaaminen on tyypillisesti koko kauden mittakaavassa suurin 
yksittäinen kuluerä. TJ2:n mukaan seura-asusteisiin liittyvä ostopäätösvalinta 
on harrastajien vanhemmilla. 

suurimmat hankinnat varmaan joukkue tekee toukokuussa… esimerkiksi vanhem-
mat päättää, että minkälaisia seura-asuja se joukkue hankkii ittelleen. Nii ku siinä 
ehkä se kerta pompsi voi sanoa, että se on, vaikka kakssataa sitten nii ku per joukkue, 
kun niitä hankintoja tehään. (S2/TJ2) 

Rahallisesti suuria yksittäisiä ostoja ja hankintoja kohdeseurat tekivät haastatel-
tavien mukaan tilaussopimuksia lukuun ottamatta harvoin. Tyypilliseksi esi-
merkiksi yksittäisestä ostosta nostettiin useassa haastattelussa esille luistimen 
teroituskone, joka on yksittäiselle joukkueelle merkittävä hankinta sekä rahalli-
sesti että käyttötarkoituksellisesti. Luistimen teroituskone toimi myös ostopro-
sessin kuvaamisessa tyypillisenä referenssiostona. Yli 10 000 euron yksittäisiä 
ostoja haastateltavat pitivät pääsääntöisesti ry-tason seuratoiminnassa harvinai-
sina.   
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Semmosia isoja ostoja, mihin vaikka seura sijoittais kymmenentuhatta euroa tai 
enemmän tai viistuhatta tai enemmän, niin niitä ei oo kyllä ollut. Tai hankittais vaik-
ka oma jäähalli, tai mitä moni ehkä tekeekin, tai tekee tämmösiäkin päätöksiäkin, että 
sijoitetaan vaikka infraan sitten. Niin semmosia ei meillä oo ollut. Semmosia pie-
nempiä on koko ajan. (S4/TJ4) 

Ja sitten tämmösistä isommista hankinnoista niin ehkä kerran vuodessa tyyppisesti... 
Et tollei mää ehkä laittasin sen, että meillä kuitenkin esimerkiks tulee... tulee tota va-
rustehankintoja. pelipaitahankintoja tän tyyppisiä, missä voi sitten ne kustannukset 
nousta, jos usealle joukkueelle uudistetaan pelipaidat, niin niin niin nousee jo aika 
merkittäviks summiks… (S5/UJ5) 

Tai sitten vaikka seuran vaatteet, jotka on osa sopimusta sitte, niin ne on tälläsii, mut 
sellasta et me ruvettais niin ku perinteisessä mielessä järjestämään kilpailutusta jon-
kun asian ostamiseen niin ne on sitten enemmän jossain joukkueessa, joku uus teroi-
tuskone tai vastaava. (S1/JP1) 

Vastaukset osoittavat kokonaisuudessaan, että kohdeseurojen suurimmat rahal-
liset hankinnat painottuvat urheilutoiminnan pyörittämisen kannalta välttämät-
tömiin ostoihin. Tyypillisesti rahallisesti suurimpia ostoja ovat kerran kaudessa 
tehtävät tilausostot, jotka tehdään jokaisen joukkueen osalta erikseen. Yksittäi-
siä uusiksi ostoiksi (new tasks) luokiteltavia ostoja tehdään ajoittain, mutta nii-
den rahallinen arvo on tyypillisesti melko pieni. 
 
Ostopäätösprosessin eteneminen 
 
Kohdeseurojen ostopäätösprosessin etenemistä lähdettiin selvittämään kirjalli-
suuskatsauksen pohjalta muodostetun kysymyksenasettelun kautta. Haastatel-
tavilta pyrittiin saamaan kuvauksia ostopäätösprosessin etenemisestä erityisesti 
organisatorisesti merkittävien ostojen tapauksissa. Pääpiirteissään haastattelu-
runkoon (Liite) muodostetut kysymykset seurasivat Engelin, Kollatin ja Black-
wellin (1968) kehittämän viisivaiheisen kuluttajan päätöksentekomallin (EKB-
malli) esittämiä vaiheita (myös Wind & Thomas 1996). Digitalisaation muka-
naan tuomia vaikutuksia selvitettiin erillisillä kysymyksillä (esim. Ashman ym. 
2015; Kotler ym. 2017). Tämän lisäksi myös tilaussopimusostoja tarkasteltiin 
erikseen olettaen, että ne voisivat muistuttaa enemmän organisatorisen osto-
prosessin monivaiheisempaa etenemistä (esim. Robinson ym. 1967; Webster & 
Wind 1972). 

 Vastausten perusteella kohdeseurojen ostopäätösprosessin etenemiseen 
voidaan katsoa vaikuttavan yleisesti ottaen ainakin kaksi olennaista tekijää. En-
sinnäkin jo edellisen osion perusteella voidaan todeta, että kohdeseurojen osto-
prosessin kulkuun vaikuttaa organisatorinen päätöksentekotaso. Joukkuetasolla 
ostoprosessin kulkuun vaikuttaa merkittävästi vanhempien rooli, sillä toimin-
nan rahoittajina vanhemmat toimivat ostopäätös -vaiheessa kaikkien johtoryh-
män esittämien rahallisten hankintojen lopullisina hyväksyjinä. Seurahallinto-
tasolla hallituksen päätöstä vaatimattomat ostopäätökset hyväksytään puoles-
taan useimmiten keskitetysti toiminnanjohtajan toimesta (esim. Bellizzi 1981). 
TJ4 kuvaili asiaa seuraavasti: 
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Ne on yleensä siihen toimintaan liittyviä ostoja, mitkä sitten päätetään, mainitsemani 
prosessin mukaan et se joukkueen johtoryhmä päättää ja esittelee vanhemmille ja sit 
ne hankitaan. Sit jos se on seuran hankinta, niin sit se on toiminnanjohtajan kautta 
tehdään ostopäätös. Mulle tulee viesti, että nyt seura tarvii kahellatuhannella eurolla, 
vaikka niin oheisharjoittelutavaroita niin minä hyväksyn tai hylkään sen hankinnan 
sitten. (S4/TJ4) 

Toinen vastauksissa esiin noussut ostopäätösprosessin etenemiseen vaikuttava 
tekijä liittyy itse ostettavaan tuotteeseen tai palveluun. Useiden vastauksien 
perusteella ostoprosessin kulku on kohdeseuroissa tyypillisesti hyvin rutiinin-
omainen ja suoraviivainen, jos harkittu osto on seuralle jo entuudestaan tuttu. 
Uuteen toimintaan liittyvien ostojen koettiin puolestaan vaativan enemmän 
tarkemmin harkittua päätösprosessia. Myös rahallisesti suurempien ostopäätös-
ten koettiin vaativan pääsääntöisesti aina huolellisempaa lähestymistapaa, jossa 
urheilutoiminnallinen käyttötarkoitus on usein pääkriteerinä. Teoriaan peilaten 
juniorijääkiekkoseurojen ostoprosessin etenemiseen näyttää vaikuttavan täten 
ostettavan tuotteen ostoluokka sekä rahallinen ja käyttötarkoituksellinen arvo 
(esim. Robinson ym. 1967; Kotler & Keller 2009; 2016).  

Noo totta kai se vähän riippuu, et et tota... se riippuu, et jos se on meille tuttua to i-
mintaa... niin sillon se on ihan rutiininomainen. Mutta jos se on uutta toimintaa... tai 
uuteen toimintaan liittyvää... niin kyl sitä sit enemmän puntaroidaan toki… … Että 
jos joku myy meille jotain ihan täysin uutta... toiminnallista juttua... vaikka jotain 
uutta valmennusohjelmaa tai jotain mitä ny vois ajatella... tai jotain kamerajärjestel-
mää tai jotain. Niin tälläsethän me punnitaan niin ku perin pohjin. Mut sit jos meil on 
niin ku, et meil on jo joku lisennssi käytössä tai... meil on joku toiminnallisuus tai os-
topalvelu, toimeksianto tai palvelusopimus käytössä, niin sithän se on vaan jatketaan 
ja nimi alle. Et et siin on varmaan oikeestaan se niin ku ero... että onks se meille en-
nestään tuttua... vai täysin jotain uutta tai uuteen liittyvää. (S6/TJ6)  

No varmaan kaikki suurimmat hankinnat mitä on, niin niitten pitää olla tarkkaan 
harkittuja ja tota sitten niin kun paitsi siinä pitää olla siinä se harkinta mukana, niin 
sitten pittää olla myös se mahollisen ostettavan tuotteen – niin kun kyllä sen käyt-
töön tulo ja tietyllä tapaa sen käyttöaste mihin ollaan jotain hankkimassa, niin kyllä 
se pitää tarkoin harkita. (S2/TJ2) 

Ostopäätösprosessin vaiheita kuvailtaessa ostotarpeen koettiin heräävän (on-
gelman tunnistaminen -vaihe) tyypillisimmin urheilutoiminnasta esiin nouse-
vien käytännön kokemusten kautta. Tarpeen esiintuojina toimivat vastauksien 
perusteella ostettavan tuotteen tai palvelun lopulliset käyttäjät eli joukkuetoi-
minnassa mukana olevat henkilöt, kuten valmentajat, huoltajat, pelaajat ja har-
rastajat. Nämä henkilöt tuovat tiedon ostotarpeestaan johtoketjun mukaisesti 
joko joukkueenjohtoryhmään tai aina seurahallintotasolle ja/tai hallitukseen 
asti riippuen oston luonteesta. JP1 ja TJ6 (edellinen sitaatti S6/TJ6) ottivat vas-
tauksissaan esille myös myyntityön merkityksen. JP1 näki, että vaikka myynti-
työ on usein tuloksetonta, niin ajoittain tämäkin kanava saattaa joko herättää 
uuden tai kohdata jo olemassa olevan tarpeen jollekin hankinnalle.  

Se tulee sieltä käytännön kokemusten kautta, että tunnistetaan joku ongelma sieltä 
toiminnasta, mikä palvelee niitten lasten parempaa harrastamista tai edellytyksiä sii-
hen. Se tulee sieltä käytännöstä [että] tunnistetaan joku juttu ja tota… sen jälkeen ha-
lutaan ostaa. Kyllä se tarve tunnistetaan sieltä toiminnan kautta. (S3/TJ3) 
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No kyllä se tulee käytännön tekijöiltä niin kun… se saattaa olla valmentajat, jotka 
kaipaa jotain avukseen jotain, vaikka tiätkö videonkäsittelyohjelmaa tai jotain vas-
taavaa. Tai sitten huoltajat tulee kertoo, että nyt tuonne jäähalliin tarvitaan niin ku 
uus ja ehompi teroituskone ja muuta, että kyllä se käyttäjiltä tulee… niitten tarpeitten 
käytännön tarpeitten mukaan tulee… ne vinkit sitten tulee. (S2/TJ2)  

Niin yleensä ensin syntyy idea ja voi se joskus olla niin päin, että meihinkin päin ol-
laan yhteydessä ja siitä syntyy sitten idea, mut sit taas toisinpäin me sanotaa… meille 
myydään joka viikko jotain ja me sanotaan lähtökohtaisesti melkein kaikkeen aina ei. 
Mutta joskus se tulee sitäkin kautta. Tai sit käy niin, että meillä syntyy idea ja sitten 
on joku ihminen, joka on käynyt aikaisemmin tai tulee, jolla on niin ku se idea tai 
haaste, ja sit se tarjottu juttu kohtaa… (S1/JP1) 

Informaation etsintä -vaiheessa haastateltavat pitivät yksimielisesti merkityk-
sellisimpinä informaationlähteinä käyttäjiltä saatavia kertomuksia käyttökoke-
muksista. Vastauksien mukaan käyttäjäkokemuksia haetaan aktiivisesti uusien 
ostojen tapauksessa tarvittaessa myös toisista juniorijääkiekkoseuroista ja jois-
sain tapauksissa, vaikka Liiga-seurasta. Tämän perusteella suusanallisen mark-
kinoinnin eli niin sanotun puskaradion merkitys vaikuttaa olevan informaation 
etsinnässä merkittävässä asemassa. Osa haastateltavista (JP1, TJ2; TJ3) mainitsi, 
että tiedon etsinnässä hyödynnetään myös internetiä. Tässäkin etsintämenetel-
mässä muiden kuluttajien tekemiä arvosteluja pidettiin merkityksellisimpinä 
tiedonlähteinä ostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Vertaisarviointi vaikuttaa 
teoriaan pohjaten olevan täten myös digitaalisessa verkkoympäristössä konk-
reettisin tapa kohdeseuroille hankkia informaatiota potentiaalisista ostohankin-
noista (kts. Ashman ym. 2015; Kotler ym. 2017). Internetin hyödyntäminen os-
toprosessin kulussa on vastauksien perusteella kuitenkin hyvin yksilökohtaista, 
minkä puolesta siitä ei voida johtaa sen pidempiä johtopäätöksiä. 

No sitten sitten ehkä tuota niin se informaatio, jos mää nyt aattelen, että se ois vaikka 
teroituskone. Viidentuhannen euron teroituskone. Niin tota mä kysyn, että onko 
meidän huoltajilla kokemusta näistä ja sillon me käännytään todennäköisesti jopa, 
vaikka Liiga-joukkueen huoltajien puolee ja kysytään heiltä niin ku jeesiä. Että kyllä 
me niin ku luotetaan siihen, että informaatio tulee edelleenkin niiltä, jotka on käyttä-
nyt vastaavaa tuotetta ja sitä kautta haetaan. (S2/TJ2) 

No tossa on yks palvelu, mitä mietitään tällä hetkellä tai on mietittykin ja aina mieti-
täänkin, niin... käyttökokemus... niiltä, jotka on sitä joskus käyttänyt. Se voi olla se 
ihminen, jolta sitä käyttökokemusta kysytään, niin se voi olla meijän seurasta jo val-
miina, jos ei oo nii se voi olla siellä jossain toisessa seurassa, mistä haetaan ja kysy-
tään, että: "Hei! Teillä on tää palvelu käytössä, toimiiks tää, onks tää hyvä? Mitä ootte 
saanut? Onko sijoitukse arvonen?", et sitä niin ku... tommosta kyselyä sitten... voi-
daan tehdä. (S4/TJ4) 

Ehkä mä menisin nettiin, ja jos sieltä löytyis yksikin referentti, joka ois jollain tavalla 
tuttu niin yleensähän mä… jos se on jostain muusta seurasta niin aika nopeasti mä 
soitan sille ja kysyn… (S1/JP1) 

Käyttäjiltä saatavan informaation merkitys jatkuu merkittävänä myös vaihtoeh-
tojen vertailu -vaiheelle tyypillisessä ostokäyttäytymisessä. Tämä näkyy siinä, 
että käyttäjiltä saatavat mielipiteet tietyn tuotteen tai palvelun ominaisuuksista 
ovat haastateltavien mukaan ratkaisevia, kun harkinta- (consideration set) ja va-
lintajoukkoon (choice set) sijoitettuja vaihtoehtoja arvioidaan keskenään (Kotler 
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& Armstrong 2012, 177). Kokonaisuudessaan vastaukset indikoivat, että infor-
maation etsintä ja vaihtoehtojen vertailu -vaiheet kulkevat yksittäisten tuoteos-
tojen suhteen ainakin osittain limittäin, mikä ei teoriapohjaankaan peilatessa ole 
sinänsä yllättävää (kts. Wind & Thomas 1996).  

Selkeimmillään edellisten ostovaiheiden eroavaisuus tulee esille rahalli-
sesti suurissa sekä käyttötarkoituksellisesti merkittävissä tilaussopimusostoissa. 
Niiden kohdalla kohdeseurat vaikuttavat pääasiallisesti seuraavan enemmän 
organisatoriselle ostopäätösprosessille tyypillistä harkinnanvaraista vertailu-
vaihetta edellyttäen kuitenkin, että tehtävä sopimus on joko vieras tai että se 
mahdollisesti vaihtuu. Käytännössä katsoen tilaussopimusten vertailu tapahtuu 
potentiaalisille toimittajille järjestettävän tarjouskilpailutuksen kautta. Vertailun 
voittaja on yleensä se, jonka kanssa saadaan aikaan kustannustehokkain ratkai-
su. Sopimuksen jatkuvuuden kannalta tärkeinä tekijöinä haastateltavat pitivät 
muun muassa toimitettavan tuotteen tai palvelun käyttötarkoituksellista toimi-
vuutta ja laadukkuutta sekä itse toimituksen varmuutta, joustavuutta ja nopeut-
ta. JJ5 nosti esille joukkuetasolla tehtävistä merkittävistä tilaussopimuksista lin-
ja-autokuljetussopimukset, jotka tehdään ennen kauden alkua kilpailuttamalla 
useampia linja-autofirmoja. 

Noo sen verran on pyöritelty asioita edellisissäkin organisaatioissa, että toimitus-
varmuus. Ihan ykkösjuttu. Ihan ykkösjuttu meijän lajissa ja urheilutoiminnassa, että 
tavaraa ku tarvitaan, sitä pitää olla saatavilla ja pitää saada nopeesti. Toki korona on 
tuonut omat haasteensa ja sille ei voi kukaan mitään. Mut se on varmaan isoin juttu. 
Sit se tuotteen laatu. Esimerkiks paljon on ollut ongelmia tiettyjen tuotevalmistajien 
kanssa siinä, että se laatu on sitten ihan kuraa. Niin se on yks asia myöskin sitten va-
lintavaiheessa tai siinä, että mikä pitää toimia, koska sit jos nää kaks asiaa ei toimi, 
niin sit se kyllä vaihtuu... Ja sit se kolmas asia on se hyöty seuralle, että sopimus - tie-
tyissä sopimuksissa pitää myös - jos me tehään joku sopimus, että meidän on pakko 
jotain hankkia ja sitä hankitaan, niin sitten totta kai seurojen, meijänkin pitää sitten 
siitä jotain saada. Ja se koitetaan maksimoida sitten. Noi kolme asiaa oikeastaan. 
(S4/TJ4) 

Sen verran joukkueen ostoista että kilpailuttamisesta, että mehän kilpailutetaan kau-
den alussa niin ku bussifirmat. Et se on kuitenkin joukkueen budjetissa aika iso, suu-
ri osa ja tota. Se tapahtuu heti, kun sarjaohjelmat saadaan julki, niin sit tavallaan lai-
tetaan viidestä seittemälle bussifirmalle tarjouspyynnöt ja sitä kautta niin ku taval-
laan haetaan se kumppani, kuka hoitaa koko kauden... kauden tota bussikuljetukset. 
(S5/JJ5) 

Edellisten ostovaiheiden jälkeen itse ostopäätöksen tekeminen on vastausten 
perusteella tyypillisesti hyvin suoraviivaista toimintaa. Kohdeseurat vaikutta-
vat kaiken kaikkiaan ostavan sellaisissa tilanteissa, joissa tarve on suuri, ja jossa 
oston kohde selkeästi rajattu. Ostopäätöstä helpottavina heuristiikkoina 
eli ”henkisinä oikoteinä” tai ”nyrkkisääntöinä” (Kotler & Keller 2016, 198) haas-
tateltavat pitivät pääsääntöisesti oston hintaa, ostolle määritellyssä budjetissa 
pysymistä sekä ostosta saatavaa käytettävyyttä. TJ6 puolestaan näki ostoon liit-
tyvän arviointipäätöksen tapahtuvan aina tapauskohtaisesti. 

Tietyllä tapaa budjetti, on yks. Kyl mie sitä hyvin paljon seuraan. Mikä meidän seu-
ran budjetti on, että paljon me ollaan sijoitettu - niin ku budjetoitu johonkin asiaan tai 
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mikä meidän loppuviivan tulos on. Niin se se on ainakin ittellä hyvin määräävä teki-
jä (S4/TJ4) 

No varmaan se tarve. Tarvelähtöisyys on varmastikin se eka ja sitten tuota niin tie-
tysti… lopun viimeksi se, mikä tuppaa olemaan sen hankittavan tuotteen käyttöaste 
ja sitten varmaan kaikessa, kaikessa pitää ottaa huomioon se tuotteen hinta huomi-
oon. (S2/TJ2) 

Ei oo. Ei oo. Kyl me niin ku tarkastellaan se ihan case by case. (S6/Tj6) 

Oston jälkeisen arvioinnin suhteen haastateltavat kokivat jälleen kerran yksi-
mielisesti, että ostettava tuote tai palvelu arvioidaan lopullisten käyttäjien toi-
mesta ja heiltä saatavan palautteen perusteella. Systemaattista dataan perustu-
vaa palautejärjestelmää tai vastaavaa kohdeseuroilla ei ostotyytyväisyyden suh-
teen vaikuta olevan. Sen sijaan useat vastaajat korostivat, että jääkiekkoseuran 
kaltaisessa toiminnassa erinäisistä hankinnoista tai muista toimista annettava 
palaute kantautuu myös seurahallintotason johdon korviin hyvin nopeasti, jos 
niihin ei ole oltu joukkuetasolla jostain syystä tyytyväisiä. Viesti ostoihin liitty-
västä tyytyväisyydestä kulkee haastateltavien mukaan tehokkaasti myös oman 
seuran ulkopuolelle, sillä kuten edellä mainittiin, puskaradion käyttäminen on 
juniorijääkiekkotoiminnassa varsin yleistä. Tämän lisäksi esimerkiksi TJ3 mai-
nitsi, että ostetuista tuotteista tehdään tarvittaessa myös reklamaatioita tai pa-
lautuksia, jos ostettu tuote ei ole vastannut annettuihin lupauksiin suhtautettuja 
odotuksia. 

Noo kyllä mää nyt uskon, että se menee paljon sen käyttökokemuksen kautta, että 
miten on luvattu tuotteen toimivan tai minkälaisena se on myyty. Niin vähän se on 
se ensikokemus/havainnot siitä, että vastaako se tuote sitä, mitä ollaan tilattu. Ja kyl-
lä niitä reklamaatioitakin tossa vuosittain tulee aina ja… ja tota huonoja tavaroita tu-
lee ostettua sillon tällön, ja sit niitä palautellaan, mutta. Kyllä se menee ihan semmo-
sen normaalin käyttökokemusarvion kautta sitten omasta mielestä, että mää sen ih-
meellisempää siinä koe, että sitä niin ku arviointimenettelynä olis. Että ihan niin ku 
tavallaan suomeks sanottuna perstuntumalta mennään. (S3/TJ3) 

Kyllä se puskaradio on aika tyypillinen toimitustapa urheiluseurahommassa, että jos 
joku kokee, että me ollaan tehty joku hyvä juttu ja se palvelee sitä harrastamista ja 
täähän on ollut hyvä, niin silloin on hyvin tyypillistä, että halutaan se hyvä laittaa 
eteenpäin. Ja todetaan, että tämmönen juttu oli, että jos teille tulee tarvetta, niin otta-
kaapa tuo. Eli ne on… se on hyvin tyypillistäkin, että niitä omia, hyväks todettuja 
ratkaisuja myydään ihan luonnostaan ilman että se firma tai mikä nyt palvelua on 
tarjonnutkin, niin että se sitä pyytää. Vaan se on hyvin tyypillistä, että halutaan niin 
kun järjestää parempaa toimintaa kaikille lapsille ja nuorille, että tavallaan se hyvä 
ratkaisu ja muukin halutaan ihan luonnollisestikin esiin nostaa. (S3/TJ3) 

Kokonaisuudessaan ostopäätösprosessin etenemistä kuvaavat vastaukset ko-
rostavat, että kohdeseurojen ostokäyttäytyminen perustuu hyvin pitkälti käyt-
täjälähtöiseen ajatteluun. Ostopäätösten pääasiallisena tarkoituksena on kehit-
tää urheiluseuran keskiössä olevaa urheilutoimintaa, jonka lopullisena tarkoi-
tuksena on lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Harrasta-
jien vanhemmilla on sekä oman lapsensa harrastuksen että toiminnan rahoitta-
jan roolin kautta merkittävä asema ostopäätösten hyväksyjinä joukkuetasolla. 
Ostopäätösprosessin etenemisen tyyppiesimerkiksi voidaan tämän päättelyket-
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jun perusteella muodostaa pelkistetty kuvaus, jossa: juniorijääkiekkoseurojen osto-
päätösprosessia ohjaa tyypillisesti urheilutoiminnasta kumpuava ongelma tai tarve, 
jonka ratkaisemiseksi ostosta vastaavat päättäjät toimivat pitkälti lopullisten käyttäjien 
ja/tai harrastajien vanhempien asettamilla ehdoilla prosessin kaikissa vaiheissa. 

5.3 Case: Ratkaisevat valintatekijät harjoitteluleiripaikkaa valit-
taessa 

Tässä luvussa käsitellään tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana toiminutta 
Vuokatti Sportin ja Vuokatti Areena Oy:n toimeksiantoa, jossa pyydettiin selvit-
tämään, mitkä ovat ratkaisevia valintatekijöitä suomalaisille juniorijääurheiluseuroille 
valittaessa leiripaikkaa harjoitteluleirille. Tältä osin tämä luku muodostaa myös 
tämän tutkielman tapaustutkimuksen. Alkuperäisestä toimeksiannosta poike-
ten jääurheiluseurat päätettiin rajata lopulta juniorijääkiekkoseuroihin, koska 
samaa urheilulajia harjoittavien seurojen koettiin palvelevan paremmin tälle 
tutkielmalle muodostunutta teoreettista viitekehystä. Haastateltavien kohde-
seurojen edustajille esitettiin varsinaisen tutkimuskysymyksen lisäksi myös 
joukko muita kysymyksiä juniorijääkiekkoseurojen harjoitteluleirimatkoihin ja 
leiritoimintaan liittyen. 
 

5.3.1 Tyypilliset harjoitteluleirimatkat 

Haastateltavilta pyrittiin saamaan aluksi yleinen kuvaus kohdeseuroille tyypil-
lisestä harjoitteluleiritoiminnasta ja sen käytännön toteuttamisesta joukkueta-
solla. Vuokatti Areena Oy:n yhteyshenkilölle suoritetun esitietohaastattelun 
perusteella tiedettiin jo alustavasti, että juniorijääkiekkojoukkueiden leirimatkat 
jakaantuvat karkeasti jaoteltuna kolmeen leiritysmuotoon: 1) varsinaisiin har-
joitteluleireihin 2) harjoitusotteluturnauksiin ja 3) yksittäisiin harjoitusotteluihin. 
Esitietohaastattelun perusteella esitetyt leiritysmuodot vahvistuivat myös var-
sinaisen aineiston muodostaneissa haastatteluissa.  

Varsinaiset harjoitteluleirit ovat vastausten perusteella tyypillisesti reilun 
viikonlopun mittaisia leirityksiä, joissa joukkue harjoittelee ja majoittuu tietyn 
leirikeskuksen puitteissa. Jääkiekkoon liittyvän harjoittelutoiminnan ohella lei-
reillä tehdään usein joukkueen kesken myös oheistoimintaa ja muita aktiviteet-
teja. Tämän lisäksi haastateltavien puheen perusteella vaikuttaa, että myös näi-
hin leirimatkoihin halutaan useimmiten yhdistää harjoitusotteluita tai pieni-
muotoisia turnauksia muiden seurojen edustamien juniorijoukkueiden kesken. 
Haastatteluun osallistunut U18-ikäisten joukkueenjohtaja (JJ6) nosti esiin esi-
merkin hänen toimiajaltaan muodostuneesta vuotuisesta perinteestä, jossa hei-
dän joukkueensa harjoitteluleirille osallistuivat samaan aikaan myös kolme 
muuta eri seuran juniorijoukkuetta. Harjoitteluleiri lopetetiin pienimuotoiseen 
turnaukseen, joka toimi samalla myös kauden avaustapahtumana.  
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Joo sen verran ton 04-ikäryhmän kanssa ollut pitkään mukana ja... Meille tuli vähän 
semmonen perinne kauden alussa niin mentiin aina tonne **** leirikeskukseen ja sin-
ne pyydettiin joukkueita sitten. Meillä oli semmonen vakiokokoonpano, että sinne 
tuli **** ja **** ja **** ja se oli vaan semmonen kauden aloitustapahtuma. Ja joukkue 
saatto mennä sinne muutamaa päivää aikasemmin vähän niin ku uus, uus kausi ja 
uudet kujeet - vähän niin ku porukassa toimimaan ennen sitä. Ja viikonloppuna pe-
lattiin, ja **** on kuitenkin tässä niin ku suht koht kätevän matkan päässä ja... kaikki 
on siinä yhdessä paketissa, et sinne vaan tarvii saada kyydit. Ja sitten ei tarvii liikkua 
siellä sen kummemmin ja olosuhteet kaikin puolin hyvät ja siitä tykättiin. Ja siitä tuli 
semmonen perinne, mikä oli sitten monta monta vuotta… … Se oli semmonen aloi-
tusleiri ja sit siihen loppuun pelattiin semmonen pienimuotoinen turnaus viikonlop-
puna. (S5/JJ5) 

Harjoituspeliturnaukset ovat tyypillisesti eri leiripaikoissa järjestettäviä juniori-
joukkueiden välisiä kilpasarjan ulkopuolisia turnauksia, joissa voidaan ottaa 
pelillisesti mittaa myös sellaisista joukkueista, jotka eivät pelaa kilpailullisesti 
oman aluesarjan sisällä19. Yksittäisiä harjoitusotteluita ovat puolestaan sellaiset 
ottelutapahtumat, joita voidaan sopia kahden (tai useamman) joukkueen välille 
esimerkiksi siten, että kaksi eri puolilta maata tulevaa joukkuetta kohtaavat 
keskenään jonkin leirikeskuksen puitteissa, joka on sopivan etäisyyden päässä 
molemmista. Harjoitusturnauksia ja -otteluita pelataan aktiivisesti erityisesti 
alle 15-vuotiaiden ikäluokissa (U15/C2 ja alle), joissa pyörii kilpasarjojen osalta 
alueelliset sarjat. TJ3 esitti asian seuraavasti: 

… kun alle 15-vuotiaiden toimintaa miettii, niin koska he pelaavat lähialueen sarjaa 
läpi kauden, niin heillä on sitten halu ostaa turnaustapahtumia kauden aikana pari 
kappaletta ja lähteä pelaamaan semmosia vastustajia vastaan, ketä he eivät sarjassa 
kohtaa. Ja haluavat käydä sitten vaikka pääkaupunkiseudulla tai Varsinais-Suomessa 
tai jossain muualla turnausmatkalla ja pelata pelejä ja muuta vastaavaa. Niille on 
omat sarjatauot tämmösiin, mihin turnauksia voidaan sijoittaa tai harjoituspelejä pe-
lata. Ja niitä pelataan läpi kauden, niitä treenipelejä ja turnauksia. Niin sillä halutaan 
pelaamisen monipuolisuutta sitten niin ku järjestää. Niin ehkä se pähkinänkuoressa, 
että ymmärtää, niin alle 15-vuotiaat toimivat sarjatoiminnan puitteissa kohtuullisen 
lähialueellisesti ja heillä on sitten tarvetta siihen, että he saisivat erilaisia vastustajia,  
niin järjestetään näitä turnauksia ja pelejä sitten kauempaa tulevien vastustajien 
kanssa. (S3/TJ3) 

Kuten TJ3:n antamasta vastauksesta tulee esille, juniorijääkiekkotoiminnassa 
alle 15-vuotiaat pelaajat kilpailevat aluesarjoissa, joissa he kohtaavat kilpakau-
den aikana saman ikäluokan vastustajia lähialueen jääkiekkoseuroista. Kilpa-
sarjan aikana järjestetään taukoja, jotka ovat varattuja aluesarjan ulkopuolisten 
harjoitusturnausten ja -ottelutapahtumien järjestämiselle. Tämän perusteella 
ainakin juniorijääkiekkoseurojen nuoremmissa ikäluokissa vaikuttaisi olevan 
tilausta harjoitusturnaustapahtumille. Tämän lisäksi TJ3 näki myös, että erityi-
sesti harjoitteluotteluissa ja -turnauksissa itse vastustajalla on merkittävä vaiku-
tus toiminnan toteuttamisessa. Tämä johtuu siitä, että nuorempien joukkueiden 
vastustajavalikoimaa halutaan monipuolistaa myös aluesarjan ulkopuolisiin eli 
eri puolilta Suomea tuleviin joukkueisiin. Vastustajan valikoinnissa pyritään 

 
19 Tyypillisesti alle 15-vuotiaiden ikäluokissa (U15/C2 ja alle) kilpaillaan aluesarjoittain. Yli 

16-vuotiaiden ikäluokissa (U16/C1 ja yli) alkavat valtakunnalliset kilpasarjat. (Fin-
Hockey 2021.) 
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löytämään pääasiallisesti sellainen joukkue, joka olisi urheilulliselta tasoltaan 
sopiva vastustaja harjoitteluottelua varten. 

 …suurimmaksi osaks nää turnaus- ja pelitapahtumat perust- valitaan niin ku urhei-
lullisin perustein. Eli halutaan joko semmonen sopiva vastustaja, joka on tasollisesti 
sopiva, mutta se olis mielellään uusi ketä vastaan ei olla pelattu. Ja halutaan sillei vä-
hän sitä monipuolistamista ja erilaisia kokemuksia siitä harrastamisesta antaa, että 
tota… Et kyllä se sillä vastustajalla… se hyvin paljon perustuu siihen sen järjestämi-
nen siihen vastustajaan ja semmosiin uusien kokemuksien [hankkimiseen], ja jos se 
kokemus on vaikka aiemmalta kerralta, että jos se turnaus on ollut… miellyttävä tai 
vastustaja on ollut sopiva, niin tota on hyvin todennäköistä, että nää ryhmät totee 
keskenään, että nähdäänpäs puolen vuoden päästä uudestaan tai ensi vuonna uudes-
taan. Siihen se paljon perustuu. Hyvien kokemuksien nojalla tavallaan järjestetään 
sitten tapahtumia. (S3/TJ3) 

Haastateltavien mukaan harjoitusturnausten ja -otteluiden tyyppiset ”pelitällit” 
ovat pääsääntöisesti huomattavasti yleisempiä, kuin varsinaiset pidennetyt har-
joitteluleirit. Kohdeseurojen harjoitteluleirimatkojen tekemisessä oli kokonai-
suudessaan kuitenkin melko paljon vaihtelua. JP1 ja TJ4 ilmoittivat, että heidän 
seurojensa joukkueiden osalta harjoitteluleirimatkojen teko on tyypillisesti mel-
ko harvinaista missään muodossa. Molemmat haastateltavat näkivät, että har-
joittelutoiminnassa ratkaisevaa on arki ja omissa olosuhteissa suoritettu työ. JP1 
painotti, että osana kulujen karsintaa leirimatkojen tekoa on vähennetty. TJ4 
esitti, että leireily oli seuran joukkueissa isossa kuvassa harvinaista melko har-
vinaista lukuun ottamatta koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa, jol-
loin joukkueet olivat joutuneet olosuhteiden pakosta hakemaan harjoitteluolo-
suhteita muualta. Muut seuraedustajat kokivat pääsääntöisesti, että varsinaisilla 
harjoitteluleireillä käydään vuosittain joitakin harvoja kertoja, kun taas erinäi-
sissä pelitälleissä käytiin joukkueittain muutamia kertoja vuodessa. TJ6 koki, 
että myös seuran joukkueiden kesken esiintyy eroavaisuutta harjoitteluleireillä 
käymisessä. Tämän hän esitti johtuvan joukkueessa toimivista vapaaehtoistoi-
mijoista. 

Noo oikeestaan rehellinen vastaus on, että osana kulujen karsimista, niin niitä ei juuri 
haluta käyttää… Et se arki on tärkeetä ja se suhde mikä sieltä tulee… et jonkun ver-
ran joukkueet käy saadakseen sellasen esimerkiksi enemmän tai jään niin kun jouk-
kueen yhteisen pitkän viikonlopun tai vastaavan, jossa voidaan olla rauhassa tai ju-
tella niin sellasia… mutta muuten käytetään hyvin vähän, koska kulut nousee. 
(S1/JP1) 

No vuosittaisella tasolla isossa kuvassa voi oikeastaan sanoa, että ei koskaan. Siihen 
on ihan ollut syyt, että meillä on aika pitkään ollut täällä omat jäät, ja hyvät olosuh-
teet Mikkelissä harjoitella kesällä oikeestaan sinne juhannukseen saakka. Ja ainut ti-
lanne missä on sitten jouduttu valitsee, että mihin mennään tai miksi mennään on oi-
keastaan viimesen kymmenen vuoden aikana on se, että meillä on jäähallissa joku 
remontti tai meillä ei ole jostain syystä ole ollut jäätä tarjolla. Eli nyt viime kesänä 
esimerkiksi korona, meillä ei ollut jäätä, niin me haluttiin kesällä johonkin mennä. 
Niin ne on ne syyt. minkä takia ollaan sitten valittu tai menty johonkin leireilemään. 
(S4/TJ4) 

On on niis eroo. Ja juurikin näin, että näitten kesken ne niin ku vaihtelee. Että jollain 
on niin ku hirveesti toimintaa. Ja just niin ku sitä kautta ne kustannukset sit saattaa 
pompata hiukan, hiukan ja tota noin niin... korkeemmiks ku halutaan paljon ja niin 
ku kaikkee, ja joku taas sitten kokee, että vähempikin riittää. Et se riippuu aika pit-
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kälti näist vapaaehtoistoimijoista, jotka siel on ja valmentajat, joukkueenjohtajat, kui 
aktiivisia he on... he on niin ku kaikin puolin niin. Kyl siel on kyl siel on eroja, kyl siel 
on eroja. (S6/TJ6) 

Kaiken kaikkiaan vastauksista on pääteltävissä, että juniorijääkiekkojoukkueis-
sa leirikeskusten hyödyntäminen harjoitteluturnauksien ja -otteluiden muodos-
sa perustuu vastustajavalikoiman monipuolistamiseen. Täten harjoituspelivas-
tustajalla tai -vastustajilla vaikuttaa olevan merkittävä vaikutus siihen lähtevät-
kö joukkueet tiettyihin pelitälleihin vai eivät. Varsinaisten harjoitteluleirien 
hyödyntäminen vaikuttaa puolestaan olevan osittain kustannussyistä johtuen 
harvinaisempaa, minkä lisäksi niillä käyminen riippuu paljon yksittäisen jouk-
kueen vapaaehtoistoimijoista ja joukkueen sisäisestä kulttuurista.  

Haastatteluiden toteutushetkellä vallitsevan koronapandemian aikaan-
saama vaikutus on lisäksi saanut kohdeseuroja karsimaan kulujaan myös leiri-
matkojen osalta. Tämä on linjassa myös Valtion liikuntaneuvoston (2020) suorit-
taman koronapandemian vaikutuksia tutkineen julkaisun kanssa, jonka mu-
kaan kulujen karsinta on kohdistunut erityisesti ostojen lykkäämiseen. Poik-
keusolojen aikana leirimatkojen toteuttamista ovat rajoittaneet toisaalta myös 
turvallisuusasiat ja urheilutoiminnan osittainen sulkeutuminen. 

 

5.3.2 Ratkaisevat valintatekijät 

Alustavien kysymysten jälkeen seuraedustajia pyydettiin esittämään tutkimus-
kysymyksen mukaisesti, mitkä ovat heidän mielestään ratkaisevia valintapää-
tökseen liittyviä tekijöitä, kun jokin seuran joukkueista harkitsee valitsevansa 
leiripaikkaa harjoitteluleirille20 . Vastausten perusteella ratkaiseviksi ostopää-
tökseen vaikuttaviksi valintatekijöiksi on erotettavissa kolme tyypillistä tekijää: 
1) kokonaispaketin hinta/kokonaiskustannukset 2) leiripaikan sijainti ja 3) lei-
ripaikalta saatava lisäarvo. 

No varmaan sen… leiripaikan monipuolisuus niin ku mää sanoin, että pelkkä jäähalli 
ei välttämättä riitä vaan, että et siinä ois niin ku toiminnallisuutta ja sitten muutakin 
siinä ympäristössä ja tota… sitten tietysti se kokonaispaketin hinta. Kyllä se hinta 
määrittää pitkälti sitä, et mihin… varmaan kaikkien joukkueitten mielessä joskus käy, 
että ois kiva jonnekin mennä ja pitää leirejä, mutta sitten jos lähtee laskee kokonais-
kustannuksen sille tuota vuokrajäälle ja asumiselle ja ruokailulle ja muuta, niin se 
saattaa sitten nousta kynnykseks. (S2/TJ2) 

No totaa varmasti se, että se kustannus on järkevä eli kokonaispaketti on tota var-
maan majoituksineen… tällei harjoitteluolosuhteineen ja muina palveluineen niin 
järkevä. Mä uskon, että sijainti on myös merkittävä, että hirveen kauas mun vaikee 
nähä, että leiriolosuhteita lähettäis hakemaan. Öö ja tota… kyllä sen pitää tuoda jo-
tain semmoista lisäarvoa harjoitteluun tai elämyksen osalta, mitä se kotiympäristö, 
omat harjoitteluolosuhteet ja sitten se pelitoiminta itessään, mitä kauden ympäri teh-
dään. (S3/TJ3) 

 
20 Harjoitteluleirillä viitattiin tässä tapauksessa ensisijaisesti edellä mainittuihin ”varsinai-

siin” harjoitteluleireihin. Tämä selvennettiin haastattelutilanteessa myös haastatelta-
ville. 
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Hinta. Eli kokonaiskustannukset, mitä siitä syntyy: majoitus, jää, ruokailu tämmöset. 
Niin ne vaikuttaa kyllä paljon siihen tekijään. Ja sitten etäisyys. Meillä on hyvin pal-
jon tässä ympärillä niin tota erilaisia keskuksia, missä on hyvät olosuhteet, että me-
hän ollaan aika hyvässä saumassa siinä mielessä, että lyhyt matka esimerkiks ****, 
**** tai sitten vaikka just tonne ****. Että etäisyys vaikuttaa myöskin, kun meillä on 
noi paikat tuossa, niin meidän on oikeastaan ihan turha minnekään pidemmälle 
mennä sitten. (S4/TJ4) 

Kokonaispaketin hinta muodostuu leiripaikalta kertyvistä toimintakustannuk-
sista, joita ovat pääsääntöisesti majoituksesta, ruokailusta, jäävuokrasta ja muis-
ta leiripaikan tarjoamista oheispalveluista kertyvät maksut. Toisaalta leirimat-
kan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti myös matkustukseen liittyvät 
kustannukset, joita kertyy luonnollisesti sitä enemmän, mitä kauempana leiri-
paikka sijaitsee. Täten harjoitteluleirimatkan hinnalla ja leiripaikan sijainnilla on 
tässä tapauksessa suora yhteys toisiinsa.  

Varmaan niin ku sijainti on yks. Ää... Sitä kautta tietysti tullaan niin ku siihen kus-
tannuksiinkin. Et voi ajatella, et jos on hirveen kaukana, niin sillon voidaan mieltää, 
et onks se hirveen kallista jo sen matkustaminen sinne... kohteeseen… (S6/TJ6) 

Matkustukseen liittyviä kustannuksia pyritään vastausten perusteella hillitse-
mään muun muassa harrastajien vanhempien yhteistyössä järjestämillä auto-
kyydityksillä. Kauempana sijaitsevien leiripaikkojen tapauksissa erilaisista 
kimppakyydityksistä tulee kuitenkin usein epäkäytännöllisiä, jolloin lasten 
vanhempia ei joukkueen toimesta voida enää sitouttaa niiden järjestämiseen. 
Tässä tapauksessa joukkueen kyydittäminen edellyttää käytännössä katsoen 
linja-autokuljetuspalvelun vuokraamista, minkä kautta myös leirimatkan koko-
naiskustannukset nousevat huomattavasti. 

Et et ei se oikeestaan oo mitenkään perusteltua miks tehtäis lisäkulua sillä, että ajet-
tais ajettais sinne sinne niin, koska se tarkoittaa väkisin, että ei mitään järkeä ajattaa 
autoja sinne asti [eli] se tarkoittais jotain bussivuokraa helposti ja että bussi olis siellä 
ja ajelis edestakaisin… (S1/JP1) 

Ehkä sitten myös kuljetuspalvelu, että jos sanotaan että mennään niin paljon kauas, 
että ei enää periaattessa vanhemmat lähde viemään omaa lastaan, vaan siihen ote-
taan useammaks päiväks sitten esimerkiks linja-auto käyttöön niin tuota. Kuljetus-
palvelu, majoitus ja ruokailu niin siitäpä se koostuu. (S2/TJ2) 

Vastausten perusteella harjoitteluleirimatkan hinnasta vaikuttaa muodostuvan 
kynnyskysymys ostopäätökselle erityisesti harrastajien vanhempien takia. Toi-
minnan rahoittajina vanhemmat toimivatkin myös harjoitteluleirimatkojen lo-
pullisina kustantajina, minkä vuoksi päätösvalta leirien toteutuksesta on viime 
kädessä heillä. Moni haastateltava koki harrastajien vanhempien odottavan, 
että heidän rahojaan käytetään joukkueen toiminnassa ensisijaisesti urheilulli-
sen toiminnan edistämiseen ja pelaajien kehittymisen tukemiseen. Pidennetty-
jen harjoitteluleirien ei koettu niiden kertaluontoisuuteen sekä niihin liittyviin 
kustannuksiin nähden tuovan tähän tarkoitukseen erityistä lisäarvoa. Sen sijaan 
joukkueiden omissa olosuhteissa ja arjessa toteutetun harjoittelun koettiin lo-
pulta ratkaisevan.    
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… Tota niin hinta ihan sen perusteella, et ku sen vanhemmat maksaa kokonaisuu-
dessaan, niin se vaikuttaa siihen sitten. Kumpi nyt sattuu olemaan edullisempi, niin 
sinne yleensä mennään. (S4/TJ4) 

… edelleen mää laskisin, että määräävämpiä on se, että kun sitä vanhempain palave-
rissa aletaan päättää leiripaikkaa niin, että maksaako se sanotaan nyt vaikka neljä 
päivää siellä leiripaikassa, niin tuleeko siitä kustannuksista kymmenentuhatta vai tu-
leeko siitä kakskymmentätuhatta, niin se on se eniten määräävä tekijä. (S2/TJ2)  

… jos se yks viikonloppu maksaa enemmän, ku koko muun kuukauden lätkä yh-
teensä niin…niin tota ei siin oikeestaan… samaa jäätä se o… jää on yhtä kylmää sii-
näkin hallissa. (S1/JP1) 

Mut sit sekin [pitää] ymmärtää siinä, että yks kerta ja yks leiri jossain huippuolosuh-
teissa, niin se ei kyllä kesää tee, että arki ratkaisee ja arki pitäis olla silleen kunnossa. 
Että sieltä voi jotain inspiraatiota saada, mutta se on yks harjoituspiikki ja sen jälkeen 
niitä olosuhteita ei enää siinä arjessa ole että. Koen, että meilläkin sen ihmiset ym-
märtää, että sen vuoksi se harjoitusolosuhteiden ostaminen jostain ulkopuolelta, har-
joitusleirien ostaminen, niillä ei hirveän isoa merkitystä ole siinä pelaajan kehittymi-
sessä kuitenkaan. (S3/TJ3) 

Urheilullisten päämäärien sijaan kohdeseurat vaikuttavatkin hyödyntävän kil-
pakauden ulkopuolisia harjoitteluleirejä ensisijaisesti sellaisen arvon luomiseen, 
jota kotiolosuhteissa järjestettävällä toiminnalla ei pystytä yhtä lailla tarjoamaan. 
Vastausten perusteella harjoitteluleirimatkoilla tällaista lisäarvoa luovat tyypil-
lisesti joukkueen keskinäinen ryhmäytyminen, arjesta irtautuminen sekä elä-
myksellisyys. Harjoitteluleirien koettiin olevan erityisesti nuoremman ikäluo-
kan joukkueiden harrastajille jännittäviä kokemuksia, koska ne tarjoavat lapsille 
mahdollisuuden olla muutaman päivän poissa kotoa sekä erossa vanhemmis-
taan myös päivän harjoitusten ja otteluiden jälkeen. Tämä tarjoaa harrastajille 
mahdollisuuden viettää aikaa keskenään arjesta irtautuneena ja erilaisessa ym-
päristössä toimien, jolloin myös leirin tarjoamasta luonnosta ja oheistoiminnas-
ta tulee tärkeä osa leirielämyksen muodostumista. JJ5 korosti tähän liittyen 
myös leiripaikalla toimimisen helppoutta, johon liittyen leiripaikalla toimivien 
työntekijöiden joustavuus ja palveluhenkisyys koettiin tärkeäksi.  

Kyl mä luulen, et varmaan niin ku se ympäristö... ympäristö ja se, että on niiku ol-
laan nii ku kotoota pois. Et sehän se on se suurin lisäarvo, et vähän niin ku, niin ku 
kasvaa henkisestikin siinä siinä ja hitsaannutaan yhteen, yhteen... niin ku tavallaan 
semmoses... joukkueen niin ku hengen nostatuksen kannalta tärkeitä. (S6/TJ6) 

Me ollaan koko ajan ryhmänä siinä ja, eikä se oo pelkästään jäällä oloa, että siinä on 
paljon ohennais- oheistoimintaa ja muutakin, et sit saadaan... joku ottaa tuota sissitel-
tat ja mennään nukkumaan porukassa sissitelttaan. Et tavallaan siinä näkee valmen-
nusryhmäkin, et miten joukkue toimii ja miten siellä persoonat toimii. Että näkee 
tämmösiäkin asioita, mitä ei sitten perinteisellä leirillä - tai jos harjoteltas viikko tääl-
lä, harjoitusviikko täällä... perinteisellä kotihallilla. (S5/JJ5) 

Joo et siellä niin ku Matti on ollut vuodesta toiseen niin ku päämiehenä. Ja Matilta ku 
kysyy yleensäkin, että: "Onnistuuko nyt lämmittää toi sauna?" niin se sanoo, että: 
"No ilman muuta lämmitetään ja hän tulee paistaa makkarat teille sinne". Et semmo-
nen hyvä esimerkki siitä, mitenkä on omistautunut sille hommalle. Ja tavallaan, jos 
sitten tulee toiveita majoituksien ynnä muiden suhteen, niin yritään niin ku todella 
hyvin palvella sitä asiakasta, niin ku viimesen päälle. (S5/JJ5) 
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Muita ostopäätökseen vaikuttavia valintatekijöitä voidaan katsoa vastausten 
perusteella olevan muun muassa: harjoitteluleirin ajankohta (ennen kauden 
alkua), muodostuneet perinteet ja kulttuuri (muiden seurojen kanssa sovitut 
leiritykset ja joukkuekohtainen kulttuuri) sekä leiripaikan monipuolisuus ja 
helppokäyttöisyys (paljon tekemistä ja helposti toteutettavissa). Myös leiripai-
kan brändillä koettiin olevan jonkin verran vaikutusta ostopäätöksen tekemi-
seen. Suomen leirikeskuksista vastaajat korostivat erityisesti Vierumäkeä, jota 
pidettiin leirikeskusten ”Mekkana” ja sellaisena kohteena, jossa moni juniori-
joukkue haluaa jossain vaiheessa päästä käymään. Haastateltavat nostivat vas-
tauksissaan esille myös ulkomaanleirimatkoihin liittyviä matkasuunnitelmia. 
Vastauksien perusteella moni juniorijoukkue haaveilee erityisesti Kanadaan 
suuntautuvista harjoitteluleirimatkoista. Näiden toteutuminen käytännössä on 
kuitenkin harvinaista, sillä kustannukset nousevat tässäkin tapauksessa usein 
kynnyskysymykseksi matkasta saatavaan urheilulliseen arvoon suhtautettuna. 

Tämän tutkielman kohdeyritysten eli Vuokatti Sportin ja Vuokatti Areena 
Oy:n tekemän myyntityön kannalta vastauksista nousi esiin myös hyvin konk-
reettinen havainto harjoitteluleirityspalvelun hinnoitteluun liittyen. TJ4 koki, 
että leiripalvelun kokonaishinta olisi tarpeen esittää mahdollisimman selkeästi 
sellaisena pakettihintana, jossa tulee esille kaikkien leiripaikan tarjoamien pal-
velujen mukanaan tuomat kustannukset per pelaaja ja/tai joukkueelta. 

Ja hinnoittelu yleensä halutaan semmosena könttähintana ja semmosena pakettihin-
tana. Eli mitä se esim. maksaa yksi pelaaja. Että mun mielestä on tommosen ison 
opiston turha tehä semmosia, että tää maksaa tän verran ja tää maksaa tän verran, tää 
tila tän verran. Että jos niin ku seuralla ja meilläkin on paljon, että me laitettiin tar-
jouksia, että me tarvitaan tän verran jäätä, tän verran näitä tiloja, tän verran näitä tilo-
ja, tän verran yöpyy ja sitten tän verran ruuat. Niin kuinka paljon se hinta on vaikka 
per pelaaja kautta könttä, niin semmosia hintoja niin ku halutaan ja toivotaan. Pysty-
tään niin ku paketoimaan se koko juttu. (S4/TJ4) 

Yhteen koottuna vastauksien perusteella voidaan todeta, että varsinaisesta har-
joitteluleirimatkasta kerääntyvät kokonaiskulut näyttelevät hyvin suurta roolia, 
kun juniorijääkiekkojoukkue tekee valintaansa harjoitteluleiripaikan osalta. 
Tämän pohjalta myös hinnoittelun toivotaan olevan selkeätä. Harjoitteluottelu-
turnauksien ja -otteluiden järjestämisessä valintapäätöstä ohjailee kulujen lisäk-
si paljon myös vastustajan merkitys, sillä joukkueen vastustaja valikoimaa pyri-
tään kilpakaudenkin aikana monipuolistamaan. Toisaalta myös kauden avaa-
viin pidennettyihin leirityksiin halutaan usein ottaa mukaan harjoitteluotteluita 
tai vapaamuotoisia turnauksia. Tätä kautta myös leiripaikan sijainti korostuu, 
sillä näissä tapauksissa valinta kohdistuu usein sellaiseen paikkaan, joka on 
sopivalla etäisyydellä kaikista osallisista. Harjoitteluleiripaikan valintaan liitty-
väksi tyyppiesimerkiksi voidaan muodostaa tämän pohjalta tiivistetty kuvaus, 
jossa: juniorijääkiekkojoukkueet valitsevat leiripaikan harjoitteluleirille tyypillisesti 
kokonaiskustannuksien, sijainnin, saadun lisäarvon ja/tai harjoitusotteluvastustajien 
perusteella.  
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TAULUKKO 7 Tutkimuksen tyyppiesimerkit yhteen koottuna. 

  

 

 

TYYPPIESIMERKIT 

Ammattimaistuva seuratoiminta juniorijääkiekkoseuroissa 
Työntekijöiden 
roolien 
erikoistuminen 

Seurahallintoon palkattujen työntekijöiden työnkuvat ovat 
pääsääntöisesti yleisluontoisia, kun taas joukkuetason 
vapaaehtoisten työntekijöiden roolit erikoistuneempia. 

Seuratoiminnan 
onnistumisen 
arviointi 

Toimivuutta arvioidaan pääosin seuratoimijoiden tyytyväisyyden ja 
urheilullisen menestyksen kautta, mutta ammattimaistumisen ja 
toiminnan laajenemisen seurauksena myös taloudelliset, strategiset 
ja yhteiskunnalliset asiat ovat tulleet onnistumisen arviointiin 
mukaan. 

Ammattimaistuvan 
toiminnan 
kehityssuunta 

Seuratoimintaa on ammattimaistettu eri osa-alueilla pyrkimyksenä 
kehittää toiminnan keskiössä olevaa urheilutoimintaa. 

Päätöksentekovallan 
sijainti 

Päätöksenteko on koko organisaation laajuudella osaltaan sekä 
keskitettyä että hajautettua riippuen organisaatiotasosta. 

Juniorijääkiekkoseurojen ostokäyttäytyminen ja ostopäätösprosessit 
Ympäristö- ja 
taustatekijät 

Ostokäyttäytymistä ohjailevat pääsääntöisesti rajalliset taloudelliset 
resurssit, jotka kohdennetaan harkitusti toiminnan keskiössä olevan 

urheilutoiminnan kehittämistä varten. 
Ostokeskukset  
(Osallistujat 1/2) 

Juniorijääkiekkoseuroissa toimii tyypillisesti kolme erilaista 
ostokeskusta, jotka läpivievät eri tasoisia ostopäätöksiä sekä koko 
seuran että yksittäisten joukkueiden osalta. 

Konfliktien hallinta 
(Osallistujat 2/2) 

Juniorijääkiekkoseuroissa ostopäätöksentekoon liittyviä 
konfliktitilanteita pyritään tyypillisesti ratkaisemaan seuran 
asettamien linjauksien mukaisesti seurahallinnon ohjaamana 
tukeutuen lopulta kuitenkin enemmistön päätökseen. 

Ostopäätösprosessi Juniorijääkiekkoseurojen ostopäätösprosessia ohjaa tyypillisesti 
urheilutoiminnasta kumpuava ongelma tai tarve, jonka 
ratkaisemiseksi ostosta vastaavat päättäjät toimivat pitkälti 
lopullisten käyttäjien ja/tai harrastajien vanhempien asettamilla 
ehdoilla prosessin kaikissa vaiheissa. 

Case: Ratkaisevat valintatekijät harjoitteluleiripaikkaa valittaessa 
Ratkaisevat 
valintatekijät 

Juniorijääkiekkojoukkueet valitsevat leiripaikan harjoitteluleirille 
tyypillisesti kokonaiskustannuksien, sijainnin, saadun lisäarvon 
ja/tai harjoitusotteluvastustajien perusteella.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET, POHDINTA JA ARVIOINTI 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Huippu-urheilun totaalistumisesta liikkeelle lähtenyt urheilukentän ammatti-
maistumisen kehityskulku on edennyt tasaisesti urheilujärjestöjen ja lajiliittojen 
kautta myös urheiluseuroihin (Koski & Heikkala 1998; Lämsä ym. 2020). Am-
mattimaistumisen painetta on syntynyt erityisesti seuratoiminnalle asetettujen 
tavoitteiden ja vapaaehtoistoiminnan välisestä epäsuhdasta (Koski & Heikkala 
2018, 23). Yhteiskunnallisten muutosten kautta kehittyneet rationaalisuutta ja 
tuloksellisuutta korostavat arvot ja vaateet ovat osaltaan pakottaneet monia 
seuroja palkkaamaan toimintaan mukaan ammattilaisia, jolloin amatöörimäi-
nen puuhastelu on saanut jäädä taka-alalle. Tutkimukseen valikoituneiden 
kohdeseurojen lajissa, jääkiekossa, ammattimaistumisen voidaan katsoa olleen 
erityisen voimakasta, varsinkin kun huomioidaan, että jääkiekko on Suomessa 
ylimmilläkin sarjatasoilla käytännössä katsoen ainoa joukkueurheilulaji, jossa 
urheilijat voivat toimia täysipäiväisinä ammattilaisina. (Lämsä ym. 2020; Itko-
nen & Nevala 2020.) Tämän tutkimuksen tulosten valossa ammattimaistumisen 
kehitys on jääkiekon osalta havaittavissa myös junioriseuratasolla.  

Kohdeseuroissa ammattimaistuminen ilmenee ensisijaisesti seuratoimin-
nan keskiössä olevan urheilutoiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Tämä on nä-
kynyt konkreettisimmin urheilutoimintaa varten palkatuissa työntekijöissä, joi-
ta on joidenkin seurojen osalta rekrytoitu kasvavissa määrin seurahallintotason 
lisäksi myös joukkueisiin. Palkattujen työntekijöiden rekrytointipäätöksissä 
seuroille myönnettävillä seuratuilla on ollut myös tämän tutkimuksen kohde-
seuroille hyvin ratkaiseva merkitys (Turpeinen ym. 2018; Koski & Mäenpää 
2018). Toiminnan ammattimaistaminen on edellyttänyt taakseen myös entistä 
enemmän taloudellisia resursseja (ks. Lämsä ym. 2020). Lisärahoitusta varten 
seurat ovat alkaneet kehittämään perustoiminnan ohelle myös erinäisiä liike-
toiminnallisia ja kaupallisia tukitoimia, jotka ovat osaltaan laajentaneet toimin-
taa urheilun ulkopuolelle. Tukitoimista saadut tulot on kuitenkin sijoitettu ta-
kaisin urheilullisen toiminnan edistämiseen. Rahallisesti merkittävimpiä tuki-
toimia ovat olleet tulosten perusteella eri tahojen kanssa solmitut yhteistyö-
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kumppanuudet, jotka yhdessä seurajäsenmaksujen ja edellä mainittujen seura-
tukien kanssa muodostavat seurojen pääasialliset tulonlähteet (vrt. Hossain ym. 
2013; Koski & Mäenpää 2018). Liiketoiminnalle ominaisten logiikkojen vähittäi-
nen mukaan tulo puhuukin osaltaan omaa kieltään ammattimaistumisen kehi-
tyssuunnan voimistumisesta myös junioriseuroissa (Nagel ym. 2015; Ruoranen 
ym. 2016), vaikkakin niiden painotus toiminnassa kokonaisuutena on ainakin 
vielä suhteellisen pientä. Kikuliksen ym. (1992) elinkaarimalliin suhtautettuna 
kohdeseurojen ammattimaistumisen kehitysaste vaikuttaa sijoittuvan kokonai-
suudessaan johonkin keittiön pöytä ja lautakunnan huone -arkkityyppien väli-
maastoon. Sentralisaation eli päätöksentekovallan sijainnin osalta seuroissa on 
elementtejä myös ammattimaistuneimmasta johdon toimisto -arkkityypistä, 
varsinkin kun huomioidaan seurahallintotasolla tehtävät päätökset, jotka teh-
dään tyypillisesti päätoimisten työntekijöiden toimesta (em. 1992). 

Painetta kohdeseurojen ammattimaistumiseen vaikuttaa kohdistuvan eri-
tyisesti harrastajien vanhempien suunnalta, joilla on hyvin oletettavasti lähei-
nen kiinnostus lapsensa harrastukseen sekä kehitykseen jääkiekon pelaajana. 
Haastateltavien vastauksista voi rivien välistä lukien tulkita, että toiveikkaim-
mat jääkiekkoisät ja -äidit odottavat seurojen tarjoavan lapsilleen kehitysalustan, 
josta lahjakkaimpien lasten ja nuorten on mahdollisuus ponnistaa aina ammatti-
laissarjojen huipulle, kuten Liigaan tai jopa NHL:ään asti. Vanhempien odotuk-
set vaikuttavatkin luovan seuralle ja sen joukkueille painetta löytää tarvittavat 
keinot menestyä urheilullisesti sekä taata onnistunut ”pelaajakehitysputki” laa-
dukkaan ja ammattimaisen valmennustyön kautta. Tämä asetelma heijastuu 
osaltaan myös seurojen toimivuuden arvioinnissa (esim. Koski 1991; Koski & 
Heikkala 1998), jossa yksi pääkriteereistä kytkeytyy jäsenten tyytyväisyyden 
ohella urheilullisen ja kilpailullisen menestyksen arviointiin. 

Vanhemmilla on seuran toiminnassa kokonaisuudessaankin hyvin merkit-
tävä rooli. Ensinnäkin he mahdollistavat seuratoiminnan toteutumisen järjes-
tämällä harjoitteluun ja pelimatkoihin liittyvät kyyditykset sekä kustantamalla 
lastensa henkilökohtaiset pelivarusteet. Toiseksi he toimivat omien lastensa 
edustamien joukkueiden suurimpina yksittäisinä rahoittajina, minkä suomana 
heillä on kollektiivisesti paljon päätösvaltaa yksittäisen joukkueen toiminnassa. 
Tämän lisäksi vanhemmilla on seuran jäseninä toimiessaan mahdollisuus pyr-
kiä hallitukseen seuran vuosikokousten kautta. Rekisteröidyiksi yhdistyksiksi 
luokitelluissa urheiluseuroissa hallitus tai johtoryhmä toimii yhdistyslain 35 § 
(Finlex 2010; Koski & Mäenpää 2018, 57) velvoittamana seuran ylimpänä päät-
tävänä elimenä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikista merkittävimmät pää-
tökset, mukaan lukien ostopäätökset, kulkevat aina seuran hallitukseen valittu-
jen luottamushenkilöiden kautta. Täten vanhemmat voivat potentiaalisesti vai-
kuttaa päätösvallallaan seuran asioihin myös koko organisaation laajuudella. 
Huomioitavana seikkana vanhempien toiminnallisen roolin osalta on myös se, 
että monet joukkueen johtoryhmät koostuvat osaltaan jo itsessään samaisessa 
seurassa harrastavien lasten vanhemmista.  

Ammattimaistuminen ja siihen liittyvät tavoitteet vaikuttavat tulosten pe-
rusteella näyttelevän huomattavaa roolia myös juniorijääkiekkoseurojen osto-
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käyttäytymisessä. Tyypillisesti ostot pyritäänkin kohdeseuroissa suuntaamaan 
sellaisiin hankintoihin, joiden kautta myös toiminnan keskiössä oleva urheilu-
toiminta lopulta kehittyisi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisesti valmen-
tajien tekemää työtä pyritään kehittämään ja ammattimaistamaan erilaisten tuo-
te- ja palveluhankintojen kautta. Esimerkkeinä valmennustyöhön liittyvistä 
hankinnoista nousivat vastauksissa esille muun muassa valmentajien apuna 
käytettävät videointi- ja tilastointijärjestelmät, joiden avulla joukkueen harjoitte-
lua pystytään analysoimaan ja kehittämään, sekä ulkoistetut valmennuspalve-
lut, joita voidaan myös tarvittaessa hyödyntää joukkueen valmennuksellisen 
laadun kehittämiseksi. Myös joukkueiden huoltajien tekemää työtä pyritään 
helpottamaan sekä kehittämään erinäisin hankinnoin, kuten esimerkiksi sijoit-
tamalla uuteen luistimen teroituskoneeseen. 

Ostopäätösprosessien läpiviennissä ammattimaistuminen on havaittavissa 
selkeimmin seurahallintotasolla, jossa ostoihin liittyvissä päätöksissä ovat mu-
kana pääasiallisesti palkatut työntekijät. Joukkuetasolla ostopäätöksiä tehdään 
tiettyyn pisteeseen asti pääsääntöisesti vapaaehtoisista koostuvassa johtoryh-
mässä, mutta myös tällä tasolla seurahallinnossa toimivien ammattilaisten, ku-
ten toiminnanjohtajan ja urheilujohtajan näkemykset ohjailevat päätöksentekoa 
rutiinista poikkeavissa ostoissa. Muiden merkittävien päätösten tapaan myös 
merkittävät ostopäätökset viedään lopulta sekä joukkue- että seurahallintotasol-
ta seuran hallituksen päätettäviksi. Ammattimaistumisen viitekehyksestä kat-
sottuna hallitustyöskentely on myös ostopäätösprosessien suhteen mielenkiin-
toinen tutkimuskohde. Kun seuran toimintaan tulee ammattimaistumisen myö-
tä entistä enemmän palkattuja työntekijöitä, muodostuu myös hallituksen ko-
koonpanosta väistämättä entistä ”ammattilaispainotteisempi”. Tällöin potenti-
aalisena lopputulemana voi olla tilanne, jossa ostopäätösprosessin kulkuun al-
kaa vaikuttamaan vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden välinen kahtia-
jako ja siihen liittyvä ryhmädynamiikka osapuolten välillä (vrt. Aarresola 2019). 
Tässä tilanteessa voidaankin olettaa, että tehokkaan hallitustyöskentelyn toteut-
tamiseksi myös erilaisten konfliktin hallintamenetelmien ja yhteistyöstrategioi-
den merkitys vähitellen korostuu (Sheth 1974; Hamilton ym. 2009; Van Bussel & 
Doherty 2015). Ilman kohdistetumpaa jatkotutkimusta tämä huomio jää tässä 
vaiheessa kuitenkin vain spekulaation tasolle. 

Aiempaan organisatorisia ostopäätösprosesseja käsittelevään tutkimuk-
seen verratessa tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että juniorijääkiekko-
seurojen ostoprosessit muodostavat kokonaisuudessaan hyvin ainutlaatuisen 
mallin, jossa yhdistyy sekä B2C- että C2B -puolelle ominaisia ostoprosessin piir-
teitä. Ympäristö- ja taustatekijöiden vaikuttavuuden osalta kohdeseurojen os-
taminen muistuttaa pitkälti Kavakin ym. (2015) esittämää pienten ja keskisuur-
ten yritysten ostokäyttäytymistä, jossa ostoprosessin kulkuun vaikuttavien teki-
jöiden eli ostokomponenttien määrä on suhteellisen vähäinen, ja jossa ympäris-
töllisistä tekijöistä taloudellisilla tekijöillä on suurin merkitys. Ostokeskusten 
määrän suhteen kohdeseurat muistuttavat Kavakin ja kumppaneiden esittämän 
mallinnuksen mukaisesti puolestaan enemmän suurempien yritysten ostopro-
sesseja, joita suorittavat tyypillisesti useammat erilliset ostokeskukset (Kavak 
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ym. 2015; Ozmen ym. 2013; 2014). Kohdeseuroista oli tunnistettavissa kolme eri 
tasoista ostokeskusta: 1) seurahallintotaso, 2) joukkuetaso (eli joukkueet)21 ja 3) 
hallitustaso. Toisaalta kohdeseurojen ostoprosessin taakse ei voida myöskään 
suoraan mallintaa Robinsonin ym. (1967), Websterin ja Windin (1972) ja Shethin 
(1973) organisatorisen ostamisen klassikkomallien esittämiä komplekseja pro-
sesseja, sillä tulosten perusteella suurin osa ostopäätösprosesseista on kuitenkin 
lopulta hyvin suoraviivaisia sekä päättäjäsidonnaisia. Tällöin ostaminen muis-
tuttaakin pitkälti yksittäiselle kuluttajalle tai kotitaloudelle ominaista ostopää-
tösprossin kulkua, jossa päätökseen osallistuu joko yksittäinen henkilö (useim-
miten toiminnanjohtaja tai urheilujohtaja) tai muutama päätöksen kannalta 
olennainen henkilö. Eniten organisatorista prosessia muistuttavat ostot liittyvät 
hallitustasolla tehtäviin päätösprosesseihin, joihin osallistuu parhaillaan pitkälti 
yli toistakymmentä osallistujaa. Myös joukkueenjohtoryhmän vanhempainko-
kouksessa esittämiä ostohankintalistauksien ja niihin laadittujen budjettien kä-
sittelyä voidaan tietyllä tapaa pitää ostopäätökseen osallistuvien henkilöiden 
lukumäärän perusteella organisatoriselle ostopäätösprosessille tyypillisenä os-
tamisena. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ostoluokat ja niiden suhteelli-
nen merkittävyys rahallisesti ja käyttötarkoituksellisesti määrittelevät pitkälti, 
minkä mallin tai kaavan mukaisesti kohdeseurojen ostoprosessit lopulta etene-
vät.  

6.2 Case: Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tapaustutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää joitain liikkeenjohdolli-
sia suosituksia Vuokatti Sportille ja Vuokatti Areena Oy:lle harjoitteluleirien 
myynti- ja markkinointityön osalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, 
että juniorijääkiekkoseurojen joukkueet valitsevat harjoitteluleiripaikan ensisi-
jaisesti kolmen ratkaisevan valintatekijän perusteella, jotka ovat: 1) kokonaispa-
ketin hinta/kokonaiskustannukset 2) leiripaikan sijainti ja 3) leiripaikalta saata-
va lisäarvo.  

Näiden lisäksi leiripaikan valintaa voivat ohjailla myös harjoitusvastustaja 
tai -vastustajat. Erityisesti harjoitusottelut ja -turnaukset valitaan pitkälti vastus-
tajien perusteella. Toisaalta myös varsinaisiin pidennettyihin harjoitteluleireihin 
saatetaan liittää mukaan harjoituspelejä, jolloin niistäkin muodostuu useamman 
joukkueen yhteisiä leirityksiä ja vapaamuotoisia turnauksia. Tässä tapauksessa 
leiripaikan sijainnilla on vahva merkitys, sillä joukkueet pyrkivät valitsemaan 
ensisijaisesti sellaisen leiripaikan, joka on sopivan etäisyyden päässä kaikista 
osapuolista. Sijainti vaikuttaa matkustuskustannusten kautta suoraan myös ko-
konaiskustannuksiin, jotka koostuvat muilta osin leiripaikan kokonaispaketin 
hinnasta eli majoituksesta, ruokailusta, jääajan vuokrasta ja oheispalveluista 

 
21 Toisaalta ostokeskuksia on toki enemmän, jos laskee jokaisen joukkueen tai harrastus-

ryhmän erikseen. Tässä yhteydessä määritettiin selvyyden vuoksi vain eri tasot.  
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muodostuvista kuluista. Tulosten perusteella kokonaispaketin hinta pitäisi vas-
taavasti pystyä oikeuttamaan leiripaikalta saatavalla lisäarvolla. Toisin sanoen 
joukkueet hakevat leiripaikoilta jotain sellaista arvoa, jota joukkueiden omissa 
kotiolosuhteissa järjestettävällä harjoittelulla ei saada tuotettua. Yleisesti ottaen 
pidennetyn harjoitteluleirin koettiin tuovan lisäarvoa erilaisten elämysten, ar-
jesta irtautumisen ja joukkueen ryhmäytymisen kautta. Näiden tuottamiseksi 
leiripaikan toiminnallisella monipuolisuudella, ympäristöllä ja luonnolla näh-
tiin olevan ratkaiseva merkitys. 

Kokonaisuudessaan valintatekijöiden voidaan tulkita edellisen päättely-
ketjun perusteella kuminoituvan lopulta yhteen, kaikki muutkin tekijät huo-
mioivaan, valintatekijään: hintaan. Konkreettiseksi hinnoitteluun liittyväksi 
ehdotukseksi haastatteluissa nostettiin esille hinnan esittäminen selkeästi ym-
märrettävässä muodossa. Tarkemmin ottaen harjoitteluleirin kokonaispaketin 
hinta toivottiin esitettävän sellaisessa muodossa, josta tulisi mahdollisimman 
selkeästi esille, kuinka paljon harjoitteluleiri tulee kokonaisuudessaan maksa-
maan, kun sinne tulee x-määrä pelaajia, y-määräksi vuorokausia ja z-määrällä valit-
tuja palveluita. Vuokatin olisikin tämän perusteella kannattavaa pyrkiä löytä-
mään tarvittavat keinot hinnoitella leiritykset siten, että kokonaispaketin hinta 
voitaisiin sekä arvioida että esittää joukkueille mahdollisimman yksiselitteisesti 
ja selvästi. Käytännössä kokonaispaketin hinta olisi tärkeää kyetä esittämään 
myös nopealla aikataululla, sillä haastatteluiden perusteella kohdeseurat ja -
joukkueet ottavat monista asioista selvää soittamalla puhelimitse, minkä vuoksi 
palveluntarjoajien odotetaankin yleensä pystyvän esittämään tarkka hinta vii-
veettä. 

  Kaiken kaikkiaan haastateltavien vastauksista on tulkittavissa, että Vuo-
katti ei pohjoisen sijaintinsa takia ehkä suoraan kykene kilpailemaan maantie-
teellisesti keskeisimmillä alueilla sijaitsevien ja vahvan brändin omaavien leiri-
keskusten kanssa. Sijaintiin liittyvä kynnys ei kuitenkaan kytkeydy niin vahvas-
ti itse matkustamisen seurauksena kuluvaan aikaan tai muuhun vaivaan, vaan 
lähinnä sen seurauksena aiheutuviin kustannuksiin. Vuokatin kannalta yksi 
strateginen vaihtoehto voisikin olla, että harjoitteluleirin peruspalvelut, kuten 
jäävuokra, majoitukset ja ruokailut, tarjottaisiin niin kilpailukykyiseen koko-
naishintaan, että pidempi välimatka koettaisiin leirin kokonaishintaan suh-
tautettuna oikeutettuna myös kauempaa matkaavien joukkueiden puolesta. 
Myös etäisyyksiin liittyvät alennukset voisivat olla konkreettinen tapa laajentaa 
asiakaskuntaa. Harjoitteluleiriltä saatava kate voitaisiin puolestaan muodostaa 
leirikeskuksen muiden oheispalveluiden hinnoittelun kautta. Tätä lähestymis-
tapaa tukee osaltaan se, että haastateltavat pitivät Vuokattia pääsääntöisesti 
monipuolisena ja luonnoltaan kauniina harjoitteluympäristönä, minkä nähtiin 
puolestaan tuottavan siihen kytkeytyvien elämys- ja virkistäytymismahdolli-
suuksien kautta huomattavaa lisäarvoa.  

Tulosten perusteella voidaankin esittää, että Vuokatin olisi kilpailuedun 
saamiseksi todennäköisesti kannattavinta keskittyä markkinoimaan monipuoli-
sia oheispalveluitaan sekä luonnonkaunista ympäristöään ja siihen liittyvää 
toiminnallisuutta. Oheispalveluiden ja -toiminnan järjestämisessä tulisi huomi-
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oida ennen kaikkea leiripaikalla toimivien työntekijöiden palveluhenkisyys ja 
joustavuus joukkueiden esittämien toiveiden toteuttamisessa (joukkueenjohta-
jan korostama havainto). Markkinointiviestinnän kohdentamisessa tulisi puo-
lestaan huomioida jollain tavalla seurajoukkueiden lisäksi myös harrastajien 
vanhemmat, sillä lopullisina ostopäätöksien hyväksyjinä vanhemmat vastaavat 
viime kädessä myös joukkueen harjoitteluleirien valinnasta. Harrastajien van-
hempiin kohdistuvalla viestinnällä voitaisiin mahdollisesti myös vastata jouk-
kuetoiminnan ulkopuolelta kumpuaviin tarpeisiin osallistua harjoitteluleireille. 
Monet juniorijääkiekkoilijat hyödyntävätkin harjoitteluleirejä myös omatoimi-
sesti esimerkiksi osallistumalla tähtipelaajien järjestämiin kiekkokouluihin. Ny-
kyisellään Vuokatti Sportin tunnetuimpana entisen tähtipelaajan järjestämänä 
leirinä on Teemu Selänteen kesäisin järjestämä jääkiekkoleiri, joka otettiin esille 
myös tämän tutkimuksen vastauksissa. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja ansiokkuuden arviointi 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviontiin ei ole käytettävissä yhtä 
yksiselitteisiä menetelmiä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Määrällisissä 
tutkimusmenetelmissä tutkimuksen reliabiliteettiin, eli tulosten toistettavuu-
teen, ja validiteettiin, eli tutkimusmenetelmän kykyyn mitata tutkittavaa ilmiö-
tä, on olemassa objektiivisia mittareita, joilla niiden toteutumista voidaan to-
dentaa. Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin mittaaminen ei 
sen sijaan ole samalla tavalla mahdollista johtuen tutkijan keskeisestä asemasta 
tutkimuksen toteuttajana. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-
nin lähtökohtana toimii aina tutkijan avoimen subjektiviteetin tiedostaminen. 
Tutkijan tehtävänä on myöntää, että hän toimii aina oman tutkimuksensa kes-
keisenä tutkimusvälineenä. Tämän asetelman vuoksi kvalitatiivisen tutkimuk-
sen arviointi on pelkistettävissä tutkijan suorittaman tutkimusprosessin luotet-
tavuuden arvioinniksi, mikä on aina tutkimuskohtaista. (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 160, 163; Eskola & Suoranta 2008, 210–211.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan kohentaa tutkijan esittä-
mällä selostuksella tutkimusprosessin vaiheiden toteuttamisesta (Hirsjärvi ym. 
2004, 217). Tässä tutkielmassa tutkimusprosessin vaiheet jakautuivat karkeasti 
jaoteltuna seuraavasti:  

 
1. Tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten määrittäminen  
2. Teoreettisen viitekehyksen muodostaminen  
3. Aineistonkeruumenetelmän valinta ja suunnittelu  
4. Kohdejoukon rekrytoiminen ja haastatteleminen  
5. Aineiston käsittely ja analysointi  
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6. Tulosten raportointi ja johtopäätösten muodostaminen 22 
 
Tutkimusprosessin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa luotettavuuden kannal-
ta olennaista oli tutkimuksen lähtökohtana toimineen toimeksiannon ja kahden 
tieteenalan välisen teoreettisen viitekehyksen yhteensovittaminen. Vuokatin 
suunnalta annettiin varsinaista toimeksiannon mukaista tutkimustehtävää lu-
kuun ottamatta täysi vapaus ja luottamus suorittaa tutkimus tutkijan parhaaksi 
näkemällä tavalla, minkä vuoksi tutkimusprosessin etenemistä ei toimeksianta-
jan puolelta liiemmin ohjailtu. Teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa 
apunani toimivat tämän tutkielman pääaineiden ohjaajat, joiden kanssa neuvot-
telemalla sain jo tutkimusprosessin varhaisessa vaiheessa alustavan kuvan siitä, 
miten toimeksiannon ympärille saataisiin muodostettua ensinnäkin molempien 
tieteenalojen kannalta kiinnostava ja toisaalta laaja-alainen tutkimustehtävä. 
Haasteena tässä oli kahden tieteenalan sisältämien teorioiden yhteensovittami-
nen siten, että ne olisivat sekä sidoksissa toisiinsa että myös itse hyvin spesifiin 
toimeksiantoon. Teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa lähdin hyödyn-
tämään mahdollisimman laajasti erilaisia teoreettisia näkökulmia, joita pyrin 
hakemaan relevanteiksi ja luotettaviksi kokemistani lähteistä. Tämän kautta 
pyrin vahvistamaan tutkielmani teoreettista triangulaatiota, jota voidaan pitää 
yhtenä laadullisen tutkimuksen tärkeimmistä luotettavuuden kriteereistä 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 168). 

Markkinoinnin puolelta teoreettinen viitekehys lähti muotoutumaan suh-
teellisen jouhevasti, vaikkakin heti prosessin aluksi huomasin yllätyksekseni, 
että urheiluseurojen ja -organisaatioiden ostokäyttäytymistä käsittelevää tutki-
musta ei muodostamaani tutkimusasetelmaan soveltuen ollut juurikaan saata-
villa. Tämän vuoksi jouduin pitäytymään yleisessä B2B-puolen ostokäyttäyty-
mistä käsittelevässä tieteellisessä kirjallisuudessa. Tutkimuskohteen tuntemat-
tomuus huomioiden päätin lisätä ohjaajani neuvoja noudattaen tutkielmani teo-
riaosuuteen myös B2C-puolen ostokäyttäytymistä käsittelevää teoriaa, mikä 
osoittautui lopulta myös varsinaisten tulosten perusteella perustelluksi johto-
päätökseksi. Liikunnan yhteiskuntatieteellisen teoriapohjan muodostamisessa 
pyrin osaltaan täyttämään olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden tiedon puut-
teita muodostamalla yleisen kuvauksen urheiluseuroille tyypillisistä organisa-
torisista ominaispiirteistä sekä urheiluseurajohtamisesta. Liikuntatieteelliseltä 
suunnalta laajemmaksi teoriakehykseksi valitsin seuratoiminnan ammattimais-
tumisen, minkä oletin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen perus-

 
22 Vaiheet eivät kuitenkaan edenneet täysin kronologisesti, vaan ne muotoutuivat toisiaan 

täydentäen tutkielman edetessä. Joidenkin vaiheiden toteuttamista on kuvailtu jo 
tutkielman muissa osuuksissa, joten syvällistä analyysiä ei tässä kohtaa enää niiden 
osalta suoriteta. Sen sijaan pääpaino on vaiheiden välisen koherenssin eli sisäisen 
johdonmukaisuuden arvioimisessa, mikä on tärkeä osa laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuutta tutkimuskokonaisuutena (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163). Samalla tutki-
musprosessin vaiheisiin liittyviä tieteellisiä ratkaisuja pyritään perustelemaan tutki-
jan eettisten kantojen selventämiseksi, mikä on laadullisen tutkimuksen luotettavuu-
den kannalta myös hyvin keskeisestä (em. 2018, 147–148). 
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teella kytkeytyvän mahdollisesti myös urheiluseurojen ostokäyttäytymiseen. 
Tämän ennakko-oletuksen pohjalta muodostin tutkielman molemmat tieteen-
alat yhdistävän tutkimuskysymyksen, johon pyrin vastaamaan tulosten pohjal-
ta tekemissäni johtopäätöksissä. Itse toimeksiantoon liittyvästä tutkimuskysy-
myksestä muodostui teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna lopulta hyvin 
yksittäinen ”mikrotason” esimerkki kohdeseurojen ostokäyttäytymisestä. Tästä 
syystä se jäi koko tutkielman teoreettisen viitekehykseen peilatessa melko irral-
liseksi kokonaisuudeksi, mikä väistämättä myös heikentää tämän tutkielman 
sisäistä johdonmukaisuutta sekä tutkimusraportin selkeyttä (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 184–186). Toisaalta tarkoituksenani oli lähtökohtaisestikin pyrkiä selvästi 
laajentamaan toimeksiantoon liittyvää spesifiä tehtävänasettelua, minkä puoles-
ta kyseinen lopputulema oli hyvin odotettavissa. 

Tutkimusprosessin kolmatta ja neljättä vaihetta on käsitelty jo melko kat-
tavasti tämän tutkielman edellisissä osioissa (ks. Aineisto ja menetelmät -pääluku). 
Vaiheiden luotettavuuden kannalta olennaisiksi huomioiksi muodostuivat: 1) 
haastattelurungon kysymyksenasettelun ymmärtäminen (haastateltavien toi-
mesta) ja 2) oma roolini haastattelijana. Haastattelut toteutettiin teemahaastatte-
lulle ominaisella joustavuuden periaatteella, minkä mukaisesti teema-alueiden 
sisältöä käsiteltiin haastateltavien antamien vastausten ohjaamina. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että joihinkin kysymyksiin pystyttiin tarvittaessa hakemaan 
lisätarkennuksia, kun taas toisia voitiin ohittaa edellisten vastausten perusteella 
turhan toiston välttämiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 102–104.) Haastattelu-
rungon muodostin teemahaastattelulle melko epätyypilliseen tapaan suhteelli-
sen tarkasti strukturoituna (em. 2004, 66–67). Tällä valinnalla pyrin jäljittele-
mään mahdollisimman tarkasti aiemman kirjallisuuden perusteella muodosta-
maani teoreettista viitekehystä, mitä en kokenut kykeneväni toteuttamaan 
pelkkien teemojen avulla. Jotkin haastattelurunkoon sisältyvistä kysymyksistä 
osoittautuivat haastateltaville melko haastavasti hahmotettaviksi, minkä vuoksi 
jouduin välillä muotoilemaan niitä haastattelutilanteen aikana uudelleen eri 
sanoilla, jotta niiden tarkoitus varmasti ymmärrettiin. Täten oma roolini haas-
tattelijana myös väistämättä korostui. Kokonaisuudessaan kuitenkin koen, että 
onnistuin haastattelijana tutkimuksen moninaiseen tehtävänasetelmaan nähden 
toimimaan haastatteluissa riittävän johdonmukaisesti ja selkeästi. Teema-
alueiden muodostamasta rakenteesta oli tämän osalta merkittävä apu. 

Laadullisen tutkimuksen metodioppaisiin peilatessa tämän tutkimuspro-
sessin kahden viimeisen vaiheen luotettavuuden arvioinnissa on arvioni mu-
kaan perusteltua kuvailla: 1) miten esitettyihin tuloksiin on päädytty, 2) vastaa-
vatko tulokset tutkimuskysymyksiin ja 3) ovatko tulokset keskenään johdon-
mukaisia (Tuomi & Sarajärvi 2018; Eskola & Suoranta 2008; Hirsjärvi & Hurme 
2001; Koskinen ym. 2005). Tässä tutkielmassa aineisto analysointiin teoriaoh-
jaavalla sisällönanalyysillä, missä käytettiin analyysitapana tyypittelyä. Tapaus-
tutkimusosion päädyin analysoimaan kuitenkin hyvin aineistolähtöisesti. Syynä 
tähän oli jo aiemmin mainitsemani spesifi tutkimusasetelma. Aineiston analy-
sointitavaksi valitsin lopulta tyypittelyn, koska halusin ensinnäkin esittää tu-
lokset lukijan kannalta mahdollisimman helposti omaksuttavassa muodossa ja 
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toisaalta löytää tutkimuskysymyksiin mahdollisimman yleistävät ja yhteneväi-
set vastaukset. Tyypittelyn tarkoituksena oli toisin sanoen löytää aineistosta 
samankaltaisuuksia, jotka voitaisiin yhdistellä ja tiivistää mahdollisimman ylei-
siksi tyypeiksi eli tyyppiesimerkeiksi (Eskola & Suoranta 2008, 181–182; Tuomi 
& Sarajärvi 2018, 107). Tämän toteuttamisessa koen onnistuneeni melko ansiok-
kaasti, sillä kykenin löytämään aineistosta selvästi erottuvia kaavamaisuuksia, 
jotka pystyin myös kiteyttämään valitsemalleni analyysitavalle uskollisella esi-
tystavalla.  Lisäksi koen, että tulokset myös onnistuvat perustellusti vastaa-
maan tutkielmalle määritettyihin tutkimuskysymyksiin, ja että niitä voidaan 
samalla myös hyödyntää suomalaisille juniorijääkiekkoseuroille ominaisen or-
ganisatorisen ostokäyttäytymisen sekä ammattimaistumisen kehityksen ku-
vaamisessa. Aikaisemman tiedon pohjalta voidaan myös varovasti olettaa, että 
ammattimaistumisen viitekehyksestä johdetut tulokset ovat ainakin osittain 
siirrättävissä myös jääkiekon ulkopuolisia joukkueurheilulajeja edustaviin ju-
nioriseuroihin, vaikkakaan niiden kehitysaste ei ehkä ole samalla tasolla. Tulos-
ten keskinäistä johdonmukaisuutta voidaan taas pitää osittain tutkimuksen luo-
tettavuuden ja vähintäänkin ansiokkuuden kannalta selvänä heikkoutena, sillä 
tapaustutkimuksesta saadut tulokset eivät ole juurikaan sidoksissa kohdeseuro-
jen ammattimaistumisen kehitykseen. Toisaalta kohdeseurojen ammattimais-
tumisen ja ostokäyttäytymisen välisestä yhteydestä onnistuin muodostamaan 
tutkimuskysymykseen vastaavia yhteneväisiä päätelmiä, mikä osaltaan paikkaa 
tätä ongelmaa. 

Kaiken kaikkiaan koen, että tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat edel-
lä mainituista ongelmistaan huolimatta melko luotettavia vastaamaan tutki-
mukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tulosten luotettavuutta parantaa 
myös se, että kerätyssä aineistossa esiintyi paljon toistoa, minkä puolesta voi-
daan katsoa perustelluksi olettaa, että myös aineiston saturoituminen saavutet-
tiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99).  Lopuksi voidaan todeta, että tämän tutkimuk-
sen suurin yksittäinen ansio on aiemmin tuntemattomaan aihepiiriin syventy-
minen. Tutkijana koen, että onnistuin luomaan osaltaan uraauurtavan tutki-
muksen erityisesti urheiluseurojen ostokäyttäytymiseen liittyen. 

6.4 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa urheiluorganisaatioiden ammattimaistumisen viitekehys 
yhdistettiin juniorijääkiekkoseurojen ostokäyttäytymiseen. Tämä asetelma oli 
aiempaan tutkimukseen ja tietoon nähden tuntematon aihealue. Ylipäätäänkin 
urheiluorganisaatioiden ostokäyttäytymistä oli tutkimukseen käytetyn tiedon-
haun perusteella tutkittu hyvin vähän. Tähän asetelmaan pohjaten tutkimuksen 
tarkoituksena oli sen laajemmassa mittakaavassa toimia avaavana, uusia tutki-
musuria suuntaavana työnä. Tutkimuksen tulosten osalta tätä tyhjiötä pystyt-
tiin täyttämään vain alustavasti.  

Juniorijääkiekkoseurojen spesifisyys jo lähtökohdiltaankin ammattimais-
tuneen joukkuelajin osalta tarkoittaa sitä, että tämän tutkimuksen tuloksia ei 
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voida perustellusti yleistää tai suoraan siirtää koskettamaan kaikkia suomalai-
sia lajiseuroja saatikka urheiluorganisaatioita. Jatkotutkimuksilla on näihin 
suuntiin perustellusti tilausta. Muita lähtökohdiltaan ammattimaistuneita jouk-
kueurheilulajeja, kuten pesäpalloa, koripalloa ja salibandya (Lämsä ym. 2020) 
harjoittavien suomalaisten seurojen osalta tutkimustuloksien voidaan katsoa 
olevan parhaimmillaan suuntaa antavia sekä ammattimaistumisen että osto-
käyttäytymisen suhteen. Näiden joukkuelajien osalta kaivataan kuitenkin kipe-
ästi jatkotutkimuksia.   

 Tutkimusta kartoittavan tehtävän vuoksi tutkimusprosessin edetessä he-
räsi myös muita jatkotutkimusehdotuksia. Yksi erityisen mielenkiintoinen ja jo 
edellä mainittu tutkimusasetelma on urheiluseurojen ammattimaistumisen joh-
dosta seuraava hallituksen kahtiajako ammattilaisiin ja vapaaehtoisiin työnteki-
jöihin. Tämä asetelma voisi toimia lähtökohtana myös seurahallituksen teke-
mien ostopäätösprosesseja tarkastelevalle jatkotutkimukselle. Myös eri urheilu-
lajien sekä urheiluorganisaatioiden välisiä sekä keskinäisiä yhteyksiä olisi tar-
peen selventää lisää sekä ammattimaistumisen että ostokäyttäytymisen suhteen. 
Kartoittava tutkimustyö tällä tutkimussuunnalla on siten vasta alkamassa ja 
jatkotutkimusehdotuksia riittää varmasti myös tulevien pro gradu -tutkielmien 
tekijöille runsaasti. 
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LIITE 

Haastattelulomake 
 

Urheiluorganisaatio 

Mikä on asemanne edustamassanne seurassa? Mitä tehtäviä teidän vastuullenne kuuluu? 
Kuinka monta vuotta olette toimineet seurassa? 

Kuinka monta joukkuetta seurassanne on? Monta jäsentä seuraanne kuuluu? 

Kuinka monta vapaaehtoista ja palkattua työntekijää seurassanne toimii? Onko palkattu-

jen työntekijöiden määrä muuttunut viime vuosina? Mistä tämä mielestänne johtuu? 

Onko seuranne toiminta mielestänne ammattimaistunut jollain tapaa viime vuosina? Eli 

onko toiminta muuttunut jotenkin tyypillisestä vapaaehtoisuuteen perustuvasta seura-
toiminnasta? Miten se näkyy? 

Voisitteko kuvailla omin sanoin, miten seuraanne johdetaan? Jakautuuko johtovastuu 

jollain tapaa tehtävien mukaan? 

Onko seurassanne tehtävä päätöksenteko mielestänne hajautettua vai keskitettyä? Eli 

jakautuuko päätöksentekovastuu enemmän useammille henkilöille eri puolille seuraa 

vai onko se pääasiallisesti seuran johdon vastuulla?   

Kenellä on pääasiallinen päätöksentekovalta seurassanne? Keitä muita päätöksiin ylei-

sesti osallistuu? 

Millä tavalla arvioitte seurassanne toiminnan onnistumista? Eli mitkä ovat toimivuuden 
kriteerinne?  

Mikä on harrastajien perheiden rooli seuranne toiminnassa? 

Ovatko harrastukseen liittyvät kustannukset mielestänne muuttuneet viime vuosina?  

Millä tavalla hankitte rahoitusta seuran toimintaan? 

Onko seurassanne tapahtunut muita merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana? 

Ratkaisevat valintatekijät (harjoitteluleiripaikkaa valittaessa) 

Ajatellaan nyt tilannetta, jossa valitsette seurallenne leirikeskusta harjoitteluleiriä var-

ten: 

Kuinka usein seuranne osallistuu harjoitteluleireille jonkin leirikeskuksen olosuhteissa? 

Järjestättekö harjoitusleirejä itse omissa harjoitteluolosuhteissa? 

Hyödynnätte yksityisiä palveluntarjoajia harjoitteluolosuhteiden tarjonnassa? Onko ti-

lanne muuttunut? 
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Millaisia ovat seuranne/joukkueenne harjoitusleirimatkat yleisesti? Ovatko matkat eri 

leiripaikoille pääosin joukkueen keskeisiä harjoitteluleirejä, turnauksia vai yksittäisiä 

ottelu/kilpailutapahtumia?  (Jos ottelutapahtumia, kysy vastustajan merkitystä) 

Mitkä ovat mielestänne seurallanne ratkaisevat ostopäätökseen vaikuttavat tekijät valit-

taessa harjoitteluleiripaikkaa? 

Kuinka suuri merkitys on harjoitusleirin hinnalla? Miksi? Mikä voisi muuttaa tämän 
merkitystä? 

Mistä eri tekijöistä harjoitteluleirille osallistumisen hinta koostuu? Missä suhteessa? 

Kuinka suuri merkitys on harjoitusleirin sijainnilla? Miksi? Mikä voisi muuttaa tämän 

merkitystä? 

Kuinka suuri merkitys ostoon on harjoitteluleirikeskuksen brändillä? Miksi? 

Vaikuttaako näkemänne mainonta harjoitteluleiripaikan valintaan? Millä tavalla? Olet-

teko nähneet mainontaa sosiaalisessa mediassa tai muualla internetissä? 

Onko jonkun toisen tahon suosittelulle merkitystä harjoitusleiripaikan valinnalle?  Mitä 

kautta yleisesti saatte nämä suosittelut? Hyödynnättekö internettiä ja hakupalveluita 
tässä yhteydessä? 

Solmitteko pidempiaikaisia suhteita jonkin harjoitteluleirikeskuksen kanssa?  

Onko seuranne käynyt Vuokatissa harjoitteluleirillä? Minkälainen oli kokemuksenne 

tästä? Mistä kuulitte Vuokatin harjoitusleirimahdollisuuksista? 

Kuinka monessa eri harjoitusleiripaikassa seuranne on käynyt viime vuosina (Vuokatin 

lisäksi)? 

Minkälaista arvoa tai hyötyjä odotatte saavanne harjoitteluleiristä? Toisin sanoen, mitkä 

ovat ne syyt miksi lähdette seurana harjoitteluleirille muualle sitä vastoin, että harjoitte-

lisitte kotijäähallillanne?  

Ympäristö ja -taustatekijät 

Ajatellaan nyt seuranne ostokäyttäytymistä yleisesti: 

Vaikuttaako yleinen taloudellinen tilanne mielestänne seuranne ostokäyttäytymiseen 

jollain tapaa? (Lama-aika, noususuhdanne, vakaa taloudellinen tila) 

Miten seuranne oma taloudellinen tilanne näkyy ostamisessanne?  

Vaikuttaako lajiliiton, muiden liittojen, keskusjärjestön tai yhteistyökumppanienne toi-

minta ostamiseenne jollain tapaa? 

Vaikuttavatko erilaiset lainsäädännöt tai yleinen poliittinen ilmasto ostamiseenne mil-

lään tapaa? 

Vaikuttaako kilpailevien seurojen toiminta ostamiseenne millään tapaa? 

Näkyykö seuranne sisäinen kulttuuri tekemissänne hankinnoissa tai ostoissa jollain ta-
paa? 
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Näkyvätkö jonkin yksittäisen päätöksentekijän henkilökohtaiset näkemykset, kuten mo-

tivaatiot, asenteet, uskomukset ja arvot seuranne ostopäätöksissä jollain tavalla? Miten? 

Miten vallitsevan koronapandemian vaikutus on lyhyesti ilmaistuna näkynyt seuranne 

tekemisissä rahallisissa hankinnoissa? Miten muuten? 

Osallistujat 

Kun seuranne tekee jonkin merkittävän hankinnan tai oston, kuinka monta henkilöä 

siihen liittyvään päätöksentekoon yleisesti osallistuu? Vai onko vastuu kenties yhdellä 

henkilöllä? (Jos yhdellä henkilöllä seuraavia kysymyksiä voidaan ohittaa) 

Keitä nämä henkilöt ovat? Harrastajat, harrastajien perhe, valmentajat, työntekijät, joh-

to, muut henkilöt? 

Minkälaiset ovat osallistuvien henkilöiden roolit ostoon liittyvässä päätöksentekopro-

sessissa?  

Kuka tekee lopullisen päätöksen ostosta? Miksi? 

Ovatko päätöksentekijät samat myös niin sanotuissa rutiiniostoissa tai ei niin merkittä-

vissä ostoissa?  

Esiintyykö merkittävien ostopäätösten aikana osallistujien välisiä eri mielisyyksiä tai 

konflikteja? Miten näitä pyritään hallitsemaan tai ratkaisemaan? 

Ostoprosessi 

Kuinka usein seuranne tekee erilaisia ostoja ja hankintoja? (Esim. varuste- ja välinehan-

kintoja, harjoitteluolosuhteisiin liittyviä ostoja, seuran markkinointiin liittyviä ostoja 

jne.) 

Mitkä näistä ovat teille yleisiä eli niin sanottuja rutiiniostoja? Mitkä puolestaan merkit-

tävämpiä ja/tai harvinaisempia ostoja? 

Kun seuranne tekee jotain merkittävää ostosta, kuvailisitteko ostoprosessianne enem-

män tarkkaan harkituksi vai yksinkertaiseksi ja suoraviivaiseksi? Eroaako tilanne rutii-

nioston kohdalla? 

Osaatteko kuvailla, miten tai mitä kautta seurassanne yleisesti herää tarve ostaa jokin 
merkittävä tuote tai palvelu? 

Kun seurassanne herää tällainen tarve, mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Miten hankitte informaatiota tästä tarvittavasta tuotteesta tai palvelusta? Kuka sen te-

kee?  

Hyödynnättekö internetin hakukoneita tai internettiä muuten informaation etsinnässä? 

Entä muiden kuluttajien tekemiä arvosteluja? Kokeiletteko koskaan jotain tuotetta tai 
palvelua ennen varsinaista ostoa? 
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Miten vertailette ostamanne tuote- tai palvelukategorian vaihtoehtoja? Kuka sen tekee? 

Kysyttekö suositteluja/mielipiteitä seuran sisältä tai ulkopuolelta? Vertailetteko vaihto-

ehtoja internetin kautta? 

Mikä saa seuranne lopulta ostamaan jonkin seuranne kannalta merkittävän tuotteen tai 

palvelun? 

Osaatteko sanoa, onko seurallanne joitain ostopäätöstä helpottavia keinoja eli niin sa-
nottuja nyrkkisääntöjä, joiden avulla lopullinen valinta tehdään? 

Miten arvioitte oston jälkeistä tyytyväisyyttä ostamaanne tuotteeseen tai palveluun? 
Mitä arvioinnista seuraa jatkossa? 

Jos olette oston jälkeen tyytyväisiä ostamaanne tuotteeseen tai palveluun, suositteletteko 
sitä myös muille? Entä jos olette tyytymättömiä? 

Oletteko suositelleet jotain brändiä ostamatta itse sen tuotetta tai palvelua? 

Solmiiko seuranne pidempiaikaisia tilaussopimuksia jonkin toimittajan kanssa joistakin 

tuotteista tai palveluista (esim. kilpailu- tai peliasusteet, erilaiset kilpa- ja harjoitteluvä-

lineet, huolto- tai hierontapalvelut, sponsorisopimukset?) Millainen on ostoprosessin 

kulku tässä tapauksessa? Mitkä asiat ovat mielestänne merkittävimpiä tällaisen suhteen 
jatkuvuuden kannalta? 

Jäikö mieleenne vielä jotain, josta haluaisitte keskustella tai jonka haluaisitte mainita? 
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