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Tiivistelmä – Abstract 
 
Web 2.0 ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet online-brändiyhteisöt, ja 
kiinnostus niitä kohtaan markkinoinnin tutkimuksessa on kasvanut. Online-
brändiyhteisöiden ydin on yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus, jonka 
vuoksi yhteisön menestyksen kannalta asiakkaan sitoutuminen yhteisön toi-
mintaan ja siitä muodostuva arvo ovat elintärkeitä. 
 Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää sitä, miten online-brändiyhteisöt 
rakentuvat ja kuinka arvoa ja sitoutumista syntyy käytänteiden kautta asiak-
kaille. Sitoutumista ja arvonluontia käsittelevät käytänteiden tutkimukset tun-
nistavat kahdeksan näitä ominaisuuksia vahvistavaa käytännettä online-
brändiyhteisöissä: yhdessä kehittäminen, jäsenyyden tunnustaminen, doku-
mentointi, mielenkiinnon kohteiden erottaminen, yhteisten kokemusten jaka-
minen, sosiaalinen vuorovaikutus/ verkostoituminen, puolesta puhuminen ja 
tiedon jakaminen/ oppiminen. 
 Tähän tutkimukseen tutkimusmetodeiksi valittiin netnografia ja haastattelu, 
joiden avulla tarkastellaan online-brändiyhteisöiden vuorovaikutusta. Valitut 
tutkimusmetodit täydentävät toisiaan ja sopivat ominaisuuksiensa vuoksi ver-
kossa toimivien yhteisöiden tutkimiseen. Tutkimuksen kohdeyleisöksi valikoi-
tui kolme toisistaan poikkeavaa online-brändiyhteisöä: Call of Duty, Call of 
Duty WARZONE ja Call of Duty-peliyhteisö. Tutkimus rajattiin Warzone-
peliin. Yhteisöiden toimintaa tarkkailtiin vajaan vuoden mittaisen ajanjakson 
ajan ja yhteisöistä kerättyä materiaalia tallennettiin yli 100 sivua aineiston ana-
lyysia ja tulkintaa varten. Lisäksi haastattelu kesti yhden viikonlopun ajan, jol-
loin yhden yhteisön toimintaa tarkasteltiin tutkimusta varten. 
 Tutkimukseen valitut käytänteet ilmenivät Call of Duty-yhteisöissä tapahtu-
vassa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa kävi ilmi jäsenten sitoutumisen ja 
arvonluonnin moniulotteisuus, ja käytänteiden avulla syntynyt kilpailullisuus 
ja sosiaalinen hierarkia korostuivat. Käytänteiden avulla luotu arvo ja sitoutu-
minen pystyttiin esittämään valittujen käytänteiden perusteella.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Online-brändiyhteisöt sosiaalisessa mediassa 

Viime vuosina vahva ja odottamaton kasvu digitaalisten laitteiden ja applikaa-
tioiden käyttöönotossa tunnetaan terminä ”web 2.0”, joka mahdollistaa laaja-
muotoisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön asiakkaiden kesken. Täten käyttäjis-
tä tulee osallistujia (yhteisluojia, ei loppukäyttäjiä), jotka vahvistuvat verkosto-
jen kautta (kollektiivisena voimavarana). Tämä uusi saavutettu tieto johtaa pe-
rusteellisiin muutoksiin tavassa, jolla markkinoinnin ammattilaiset suunnittele-
vat markkinointia kokonaisuutena ja erityisesti markkinointi-mixiä. Uuden aja-
tusmallin mukaan markkinoinnissa korostetaan yhteisen arvon luomisen tär-
keyttä ottamalla asiakkaat mukaan suunnittelun ja kehittämisen prosesseihin 
tuotteissa ja palveluissa (Daj 2012, 37.) Web 2.0 termiä käytettiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 2004 kuvastamaan uutta tapaa, jolla ohjelmistojen luojat ja lop-
pukäyttäjät alkoivat hyödyntää World Wide Webbiä. Web 2.0 määritelmänä 
pidetään alustaa, jossa sisältö ja applikaatiot eivät ole enää yksilöiden luomia ja 
julkaisemia, vaan ne muovautuvat jatkuvasti käyttäjien osallistumisen ja yhteis-
työn kautta (Kaplan & Haenlein 2010, 61.) Internettiä pidettiin vielä 2000-luvun 
alussa ensisijaisesti tiedonhaun välineenä, mutta todellisuus on, että sosiaaliset 
maailmamme muuttuvat koko ajan ja nykyään internet on ennen kaikkea väline 
yhteisöllisyydelle (Kozinets 2010, 1.) Lukuja tarkastelemalla nähdään, kuinka 
suuri rooli internetillä on kuluttajan arjessa. Suomessa internettiä käytetään ah-
kerasti ja vuonna 2019 neljä viidestä 16–89-vuotiaasta suomalaisesta käytti in-
ternettiä useasti päivässä. Alle 45-vuotiaista näin tekivät lähes kaikki (Tilasto-
keskus 2019.) Maailman laajuisesti internetin käyttö on valtaisaa ja vuonna 2016 
3,5 miljardia ihmistä käytti internettiä (Islam, Rahman & Hollebeek 2018). 

Internettiä on aina hyödynnetty sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitoon, 
mutta web 2.0 mahdollisti uudella tapaa sosiaalisen komponentin hyödyntämi-
sen verkkoympäristössä (Obar & Wildman 2015, 4). Kuluttajat ovat löytäneet 
internetin myötä myös vuorovaikutukseen yritysten kanssa. Vuorovaikutus ei 
kuitenkaan tapahdu vain yrityksen ja asiakkaan välillä, vaan kuluttajat kom-
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munikoivat yhä enemmän myös toistensa kanssa. Vuorovaikutusta tapahtuu 
useilla eri elektronisilla alustoilla, kuten verkkosivuilla, sosiaalisissa verkostois-
sa ja blogeissa (de Valck, Bruggen & Wierenga 2009, 185.)  Nambisan ja Baron 
(2009, 388) kuvailevat online-brändiyhteisöjen kuuluvan laajemmassa konteks-
tissa virtuaalisiin asiakasympäristöihin (Virtual Customer environment, VCE), 
johon liittyy myös arvon yhteisluominen. Yritykselle brändiyhteisöistä syntyvä 
arvo on selkeää, mutta on tärkeää ymmärtää myös asiakkaiden näkökulma, 
miksi he osallistuvat brändiyhteisöjen toimintoihin. Tästä näkökulmasta tule-
vaisuudessa voidaan kehittää toimivampia yhteisöjä ja soveltaa arvonluontia ja 
yhteisöihin sitoutumista. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana online-brändiyhteisöjen määrä on 
noussut reippaasti, kun noin 50 prosenttia maailman johtavista 100 brändeistä 
on luonut omia online-brändiyhteisöjä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, 
että sekä suuret että pienemmät yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa pa-
rantaakseen yrityksensä suoritusta. Esimerkiksi vuonna 2014 tehty tutkimus 
osoittaa, että tutkimukseen osallistuneista 88 prosenttia seuraa verkossa annet-
tuja tuotearvosteluja ostopäätöstä tehdessään ja pitää niitä luotettavina. Tämän 
lisäksi online-brändiyhteisöt tarjoavat arvoa rakentamalla ja ylläpitämällä asi-
akkaan ja brändin välistä suhdetta, jouduttamalla asiakkaan tuottaman sisällön 
muodostumista ja parantamalla ostokokemusta. Asiakkaille brändiyhteisöt tar-
joavat alustan, jolla he voivat olla vuorovaikutuksessa muiden saman mielen-
kiinnon kohteen jakavien asiakkaiden kanssa, kun taas yrityksille online-
brändiyhteisöt mahdollistavat arvokkaan markkinointityökalun, jonka avulla 
asiakkaan sitoutumista voidaan lisätä (Islam, Rahman & Hollebeek 2018.) 

Brändiyhteisöt tarjoavat yrityksille ja asiakkaille uusia tapoja sitoutua toi-
siinsa. Yritykset pyrkivät sitoutumaan uskollisten asiakkaidensa kanssa, vaikut-
tamaan osallistujien odotuksiin brändistä, välittämään tietoa ja oppimaan asi-
akkaistaan. Kuluttajat saavat arvoa erilaisten toimien kautta, joita he suorittavat 
online ja offline -tiloissa. Alun perin online-brändiyhteisöt kuvastivat kaikkia 
yhteisöjä internetissä, mutta viime aikoina sosiaalinen media on lisätty yritysten 
markkinointi ja brändin rakennus toimintoihin. Suuret käyttäjämäärät houkut-
televat yrityksiä luomaan brändiyhteisöjä sosiaaliseen mediaan, kuten Face-
bookiin (Coulter, Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström 2012, 858.) 

Aiemmat tutkimukset brändiyhteisöistä ovat varsin yksityiskohtaisiin asi-
oihin keskittyneitä. Schau, Muñiz ja Arnould (2009, 30) kuvailevat brändiyhtei-
söihin liittyviä tutkimuksia irrallisiksi kokonaisuuksiksi, jotka jakavat brän-
diyhteisöiden tutkimuksen kenttää. Tutkijat painottavatkin tarvetta tunnistaa 
yhteisarvoa luovia käytänteitä online-brändiyhteisöistä. Näiden prosessien 
tunnistaminen voisi käyttäjälähtöisestä näkökulmasta tehtynä poistaa puutteita 
brändiyhteisön arvoa käsittelevistä tutkimuksista. Aiemmat tutkimukset tun-
nistavat lukuisia arvon muotoja yhteisöissä; sosiaaliset suhteet, informationaali-
sen ja sosiaalisen tunnistamisen arvo ja yhteisön elinvoimaisuus. Kuitenkin 
mainostuksella sponsoroidut yhteisöt ovat usein lyhytikäisiä, niillä on vaikeuk-
sia houkutella ja sitouttaa jäseniä, sekä saada heidät palaamaan (Hartmann, 
Wiertz & Arnould 2015, 4.) Yritysjohtoisten yhteisöiden ongelmien vuoksi on 
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tärkeää tarkastella muilla tavoin muodostuneita yhteisöitä, jotta saadaan tietää, 
onko ongelma yrityslähtöisestä näkökulmasta johtuva, vai onko kaikilla yhtei-
söillä samoja ongelmia. 

Sitoutumisen näkökulmasta tutkimukset ovat aiemmin käsitelleet tekijöitä, 
jotka tutkivat asiakkaan motivaatiota identifioitua ja sitoutua brändiin ja brän-
diyhteisöön tarkoituksena selittää sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kuinka 
ne vaikuttavat asiakkaan aikomaan käyttäytymiseen. Kuitenkin sosiaalinen 
media on tuonut mukanaan muutoksia, joiden vuoksi asiakkaan sitoutumista 
tulisi tarkastella monipuolisemmin. Asiakkaan sitoutuminen sisältää useita yri-
tykseen liitettäviä toimintoja, joita ei ollut olemassa ennen sosiaalista mediaa ja 
niillä voi olla positiivisia tai negatiivisia seurauksia yritykselle. Nämä toiminnot 
pitävät sisällään online keskustelut, kommentoinnin, informaation etsimisen ja 
mielipidekyselyt. Asiakkaan sitoutumiseen lasketaan mukaan kaikki kommu-
nikointi brändi yhteisöissä, bloggaaminen ja sosiaalinen media. Asiakkaan si-
toutumisen uskotaan johtavan muun muassa tyytyväisyyden, sidonnaisuuden 
ja uskollisuuden kasvuun. Lisäksi tyytyväisten ja uskollisten asiakkaiden usko-
taan kokevan brändiyhteisöön kuulumisen mukanaan tuomia suhteen muodos-
tamia hyötyjä (Coulter ym. 2012, 858.) Online-yhteisöihin kuuluminen sisältää 
erilaisia käytänteitä ja prosesseja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Valitettavasti nämä eivät aina toteudu, jolloin yhteisöön sitoutuminen voi jäädä 
heikoksi (Blanchard & Markus 2004, 77.)  

Nykyään useat yritykset ovat kiinnostuneita online-brändiyhteisöistä, 
mutta ongelmana on aktiivisten jäsenten puuttuminen. Online-brändiyhteisön 
menestys on riippuvainen jäsenten osallistumisesta ja noin 68 prosenttia uusista 
yhteisön jäsenistä jättää yhteisön ensimmäisen osallistumisensa jälkeen, koska 
osallistuminen on vapaaehtoista (Ren ym., 2012, 842). Tämän vuoksi onkin tär-
keää tutkia yhteisön jäsenten arvonluontia ja sitoutumiseen johtavia tekijöitä 
asiakkaan näkökulmasta. Aiheena virtuaalimaailmat ja erityisesti virtuaaliset 
pelimaailmat ovat ajankohtaisia ja niitä tulisi ymmärtää paremmin, sillä ne ovat 
sosiaalisen median äärimmäinen ilmentymä ominaisuuksiensa vuoksi. (Kaplan 
& Haenlein 2010, 64.) 

 
 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella online-brändiyhteisöiden muodostu-
mista ja niissä tapahtuvia arvonluomisen ja sitoutumisen prosesseja käytäntei-
den avulla asiakkaiden vuorovaikutuksessa. Tarkastelun teoreettisena pohjana 
toimivat aiemmat arvonluonnin, sitoutumisen ja käytänteiden tutkimukset on-
line-brändiyhteisöissä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata erilaisten online-
brändiyhteisöiden syntymistä ja analysoida niiden sisäisen vuorovaikutuksen 
luomaa arvoa ja sitoutumista. Aihetta selvitetään tutkimusongelman ja tarken-
tavien tutkimuskysymysten avulla. 
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Tutkimusongelma: Miten pelialalla online-brändiyhteisöt rakentuvat ja 
kuinka arvoa ja sitoutumista syntyy käytänteiden kautta asiakkaille? Tutki-
musongelmaan etsitään ratkaisua kolmen alakysymyksen avulla. Ne ovat: 

 
1.Miten erilaiset online-brändiyhteisöt muodostuvat ja miten niiden ominais-
piirteet ilmenevät pelialalla? 
2. Millaisia käytänteitä asiakkaiden vuorovaikutuksessa ilmenee pelialan onli-
ne-brändiyhteisöissä sitoutumisen ja arvoluonnin näkökulmasta? 
3.Miten käytänteiden avulla asiakkaan sitoutumista ja arvon muodostumista 
voidaan tarkastella pelialan online-brändiyhteisöissä? 
 

Tutkimusongelman ratkaisemista varten tulee ensiksi ymmärtää online-
brändiyhteisöiden muodostumista ja sen jälkeen tunnistaa prosessin sisäiset 
käytänteet, tämä helpottaa käytänteiden toiminnan ymmärtämistä. Käytänteitä 
ymmärtämällä ne voidaan huomioida ja niitä voidaan tukea paremmin. Tämä 
edesauttaa kuluttajien sitoutumista vahvemmin yhteisöön ja luo arvoa yhtei-
söön kuuluvalle jäsenelle. Yhteisön ylläpitäjän vastuulla on rohkaista yhteisö 
jäseniä käytänteiden toteuttamiseen (Schau ym., 2009, 41.) 

Tutkimuksen kohteena on kolme Call of Duty virtuaalipelin ympärille 
muodostunutta online-brändiyhteisöä.  Näitä yhteisöjä tutkitaan netnografisen 
tutkimuksen ja haastattelun avulla. Call of Duty on maailmanlaajuinen mo-
nialustainen sotapeli ja online-brändiyhteisöjen toiminta liittyy vahvasti itse 
peliin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksessa keskitytään Call of Duty-
pelisarjan ajankohtaisimpaan versioon Warzoneen. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA JA ONLINE -
BRÄNDIYHTEISÖT 

Kommunikoidakseen asiakkaidensa kanssa maailman suurimmat brändit ovat 
siirtyneet verkkoon rakentaakseen yhteisöjä, joissa he voivat olla vuorovaiku-
tuksessa kuluttajien kanssa. Online-brändiyhteisöjä käytetään luomaan syvem-
piä suhteita asiakkaiden kanssa. Aluksi online-brändiyhteisöt olivat yksinker-
taisia forumeita, joilla vaihdettiin ajatuksia ja kysymyksiä brändistä. Kuitenkin 
viimeisen 15 vuoden aikana brändiyhteisöt ovat kehittyneet valtavasti ja osa 
brändiyhteisöistä kukoistaa strategisten markkinoinnin sijoitusten ansiosta, joi-
den tarkoituksen on tarjota uniikkeja brändikokemuksia monipuolisissa inter-
aktiivisissa multimedia ympäristöissä. Tämä kehitys lisää uusia mahdollisuuk-
sia brändiyhteisöjen sisällä, mutta lisää myös huomattavasti brändien kuluja. 
Vaikka jokaisella brändiyhteisöllä on uniikki tarkoitus, silti jokaiseen yhteisöön 
sijoitettujen markkinointi investointien tarkoitus on yrityksen halu kehittää pit-
käaikaisia suhteita nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa (Baldus, 
Voorhees & Calantone 2015, 978–979.) Tässä luvussa käsitellään sosiaalisen me-
dian syntymistä ja sen eri tyyppejä, jotka mahdollistavat online-
brändiyhteisöiden toiminnan, sekä online-brändiyhteisöiden muodostumista. 
 

2.1 Sosiaalisen median tyypit 

Web 2.0 luodessa ideologisen ja teknologisen pohjan, käyttäjälähtöinen sisältö 
voidaan nähdä summana kaikista tavoista, joilla ihmiset käyttävät sosiaalista 
mediaa. Termi käyttäjälähtöinen sisältö (User Generated Content) saavutti laajaa 
suosiota 2005 ja sitä käytetään yleensä kuvaamaan laajasti eri median sisällön 
muotoja, jotka ovat julkisesti saatavilla ja jotka loppukäyttäjät ovat luoneet. 
Käyttäjälähtöisen sisällön tulee täyttää kolme perusvaatimusta. Ensiksi se pitää 
olla julkaistu julkisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla tai sosiaalisella ver-
kostoitumissivustolla, jossa se on valitun ryhmän saatavilla. Toiseksi sen täytyy 



13 
 
osoittaa tiettyä määrää luovaa panostusta ja kolmanneksi sen pitää olla luotu 
ammatillisten rutiinien ja käytänteiden ulkopuolella (Kaplan & Haenlein 2010, 
61.) Asiakkaan sitoutumisen yksi muodoista, jota voidaan verrata sosiaalisen 
median sivustojen sisällä, on käyttäjälähtöinen sisältö. Tämä on tärkeä viestin-
täväline, jonka avulla kuluttajat ilmaisevat itseään ja kommunikoivat toistensa 
kanssa verkossa. Käyttäjälähtöistä sisältöä luodaan samassa hetkessä olemalla 
sosiaalisia ja se on samalla objekti, jonka ympärillä sosiaalisuus ilmenee. Käyttä-
jälähtöisellä sisällöllä on monta muotoa esimerkiksi Facebook päivitykset, You-
Tube videot ja asiakkaan tuottamat tuotearvostelut. Markkinoijille kuluttajan 
tuottama sisältö on tärkeää, sillä se on usein yhdistettynä brändiin ja sillä on 
mahdollisuus muovata kuluttajan odotuksia brändistä (Smith, Fischer & Yong-
jian 2012, 102.) 

Määrittelemällä käsitteet web 2.0 ja käyttäjälähtöinen sisältö, voidaan luo-
da yksityiskohtainen määritelmä sosiaaliselle medialle. Sosiaalinen media on 
ryhmä internet perustaisia applikaatioita, jotka rakentuvat web 2.0 ideologiselle 
ja teknologiselle perustalle ja jotka mahdollistavat käyttäjälähtöisen sisällön 
luomisen ja vaihtamisen. Sosiaalinen media konseptina on yksi tärkeimmistä 
agendoista tämän päivän yrityksille. Koska sosiaalinen media muuttuu, sen 
sisältöä on vaikea luokitella tarkasti niin että myös kehittyvät muodot voitaisiin 
ottaa huomioon (Kaplan & Haenlein 2010, 60.) Sosiaalisen median jatkuvan 
muutoksen myötä sen määritteleminen on helpompaa suorittaa tunnistamalla 
sen yhtenäisiä piirteitä. Sosiaalisen median palveluita yhdistää neljä tekijää: 
web 2.0 alustalla toimiva applikaatio, käyttäjälähtöinen sisältö, yksilöt ja ryh-
mät luovat käyttäjäkohtaiset profiilit palvelua ylläpitävälle sivustolle tai appli-
kaatioon ja palvelut tukevat sosiaalisten verkostojen syntymistä online ympäris-
tössä muiden yksilöiden ja ryhmän kesken (Obar & Wildman 2015, 2.)  

Kaplan ja Haenlein (2010, 62) erittelevät kuusi sosiaalisen median katego-
riaa niiden ominaispiirteidensä vuoksi, jotka ovat blogit, yhteisprojektit, sosiaa-
liset verkostoitumissivustot, sisältöyhteisöt, virtuaalimaailmat ja virtuaaliset 
pelimaailmat. 

Blogit ovat henkilökohtaisia päiväkirjoja verkossa, joissa kerrotaan oma-
kohtaisia kokemuksia. Blogia kirjoitetaan useista eri syistä, esimerkiksi tapah-
tumien dokumentoiminen, mielipiteiden tarjoaminen, tunteiden ilmaisu, ideoi-
den artikulointi ja yhteisöjen luominen ja ylläpitäminen forumeilla (Niu, 
McCrickard, Stelter, Dix & Taylor 2019, 2.) Blogeissa ylläpitäjä, eli blogin kirjoit-
taja vastaa usein sisällöntuottamisesta, mutta lukijoiden kanssa vuorovaikutus 
mahdollistetaan blogialustalle kirjoitettavien kommenttien muodossa. Blogit 
voivat olla tekstimuotoisia, mutta uudet tavat pitää blogia, kuten videoblogit, 
yleistyvät jatkuvasti (Kaplan & Haenlein 2010, 63.) 

Yhteisprojektit mahdollistavat yhteisen ja yhtäaikaisen sisällön tuotannon 
tuotteen loppukäyttäjille. Nämä yhteisöt ovat käyttäjälähtöisen sisällön tuotta-
misen demokraattisin esiintymä. Näiden yhteisöjen pääajatus on monien toimi-
joiden yhteinen panostus, joka johtaa parempaan lopputulokseen, kuin itsenäi-
nen toimija voisi päästä. Tällaisista yhteisöistä hyvänä esimerkkinä toimii Wi-
kipedia, jota kuka tahansa voi käyttää ja lisätä sisältöä yli 230 kielellä (Kaplan & 
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Haenlein 2010, 62.) Wikipedian verkkosivua käyttäville ilmoitetaan useissa eri 
yhteyksissä, että sisältö on syntynyt Wikipedia yhteisön panostuksesta. ”Wi-
kipedia ei ole vain sanakirja, Wikipedia on yhteisö.” (Pentzold 2010, 3.) Wikipe-
dia määrittelee wikipedia yhteisön yhteisöksi, joka koostuu tekijöistä jotka luo-
vat ja ylläpitävät online-sanakirja Wikipediaa. Yksittäisiä tekijöitä kutsutaan 
Wikipedianteiksi (Wikipedians) (Wikipedia 2020.) 

Sosiaaliset verkostoitumissivustot ovat applikaatioita, jotka mahdollistavat 
käyttäjien yhdistymisen luomalla henkilökohtaista sisältöä tarjoavan profiilin, 
ystävien ja kollegoiden kutsumisen kavereiksi ja e-mailien ja suoraviestien lait-
tamisen toisten kanssa. Nämä henkilökohtaiset profiilit voivat sisältää moni-
muotoista informaatiota, esimerkiksi kuvia, videoita, äänitiedostoja ja blogeja. 
Useat yritykset hyödyntävät sosiaalisia verkostoitumissivustoja tukeakseen on-
line-brändiyhteisöiden syntymistä tai markkinointitutkimusten tekemiseen 
netnografian kontekstissa (Kaplan &Haenlein 2010, 63—64.) Maailman suosi-
tuin sosiaalinen verkostoitumissivusto on Facebook, jolla on tällä hetkellä 2,5 
miljardia kuukausittain aktiivista käyttäjää. Sosiaalisen verkostoitumisen käyt-
täytyminen vaihtelee paljon, Facebook keskittyy vahvasti vuorovaikutukseen 
ystävien ja perheen kesken, esimerkiksi kuvien ja statusten jakamisen ja sosiaa-
listen pelien avulla (Clement 2020.) Suomessa Facebookin käyttäjämäärä on 
hieman laskenut viime aikoina, mutta sitä käyttää edelleen noin 2.7 miljoonaa 
suomalaista. Muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna Facebookilla on 
selkeästi vanhempi ikäjakauma ja isoin kasvu tapahtuukin yli 45-vuotiaiden 
käyttäjien keskuudessa (Niemi 2019.) Online-brändiyhteisöjä Facebookissa 
määrittelevät tietyt erityiset elementit muihin online-brändiyhteisöihin verrat-
tuna, jotka voivat tarjota vihjeitä siitä millaisia hyötyjä kuluttajat etsivät. Näitä 
elementtejä ovat sosiaalisen läsnäolon monimuotoiset vaihtoehdot ja median 
rikkaus, jonka tarkoituksena on poistaa kommunikoinnista epävarmuutta ja 
vähentää epäselvyyttä. Erityisesti yhteisöt sosiaalisessa mediassa palvelevat 
tätä tarkoitusta hyvin, sillä niissä jaetaan valtava määrä tietoa jatkuvasti. Lisäksi 
itsensä esittäminen (self-presentation) Facebookissa on helppoa, sillä yksilöillä on 
halu kontrolloida minkälaisen kuvan toiset ihmiset muodostavat heistä kaikissa 
sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa. Itsensä paljastaminen on tärkeä osa 
suhteen muodostamista ja tätä tapahtuu paljon erityisesti sosiaalisen verkostoi-
tumisen sivustoilla (Coulter, Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström 2012, 
860.) 

Sisältöyhteisöjen tärkein ominaisuus on mediasisällön jakaminen käyttäjien 
kesken. Sisältöyhteisöjä löytyy laajasti eri mediatyyppien sisältä, joihin lukeu-
tuvat teksti, kuvat, videot ja Powerpoint-esitykset. Käyttäjien ei tarvitse yleensä 
sisältöyhteisöissä luoda henkilökohtaista profiilia. Poikkeustapauksissa profii-
lin luomiseen vaaditaan perustietoja, kuten yhteisöön liittymispäivä ja jaettujen 
tiedostojen määrä. Yksi suosituimmista sisältöyhteisöistä on YouTube, jossa 
jaetaan yli 100 miljoonaa videota päivittäin (Kaplan & Haenlein 2010, 63.) You-
Tubessa on monia eri aktiviteetteja kuten lataus, katselu, keskustelu ja yhteistyö, 
jotka muodostavat YouTube yhteisöstä verkoston luovaan toimintaan. Käyttä-
jien luoman sisällön yhteisöissä, kuten YouTubessa, on tyypillistä, että suurin 
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osa käyttäjistä katselee sisältöä, ennemmin kuin luovat ja lataavat videoita.  
Kuitenkin pienelle määrälle käyttäjiä YouTube toimii sosiaalisen verkostoitumi-
sen sivustona, jossa videoiden sisältö itsessään toimii pää työkaluna kommuni-
kointiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Näitä aktiivisia käyttäjiä ja sisällön-
tuottajia kutsutaan tubettajiksi (YouTubers) (Burgess, Green & Rebane 2020, 3.) 
Sisältöyhteisöt vetoavat erityisesti nuoriin käyttäjiin, sillä ne yhdistävät median 
tuottamisen ja jakamisen sosiaalisen verkostoitumisen ominaisuuksiin, tekemäl-
lä niistä ideaalisen tilan luoda, olla yhteydessä, tehdä yhteistyötä ja kuluttaa 
henkilökohtaisesti tärkeää mediaa (Chau 2010, 72.) 

Virtuaalimaailmat, toiselta nimeltään virtuaaliset sosiaaliset maailmat (vir-
tual social worlds), sallivat asukkaidensa valita käyttäytymistään vapaammin ja 
lopulta elää virtuaalista elämää, joka muistuttaa heidän oikeaa elämäänsä. Vir-
tuaalisessa maailmassa käyttäjät näyttäytyvät avattarina ja ovat vuorovaikutuk-
sessa kolmiulotteisessa virtuaaliympäristössä. Kuitenkin tässä todellisuudessa 
ei ole sääntöjä, jotka rajoittavat mahdollisia vuorovaikutuksen muotoja, pois 
lukien perus fysiikanlait, kuten painovoima. Tämä mahdollistaa rajoittamatto-
man määrän erilaisia itseilmaisemisen strategioita ja on näytetty, että kasvavalla 
käytön intensiteetillä ja kulutuskokemuksella, virtuaalimaailmojen käyttäjät, eli 
asukkaat, käyttäytyvät yhä enenevissä määrin samoin kuin todellisuudessa 
(Kaplan & Haenlein 2010, 64.) Virtuaalimaailmat poikkeavat muista sosiaalisen 
median applikaatioista kolmella tavalla. Ensiksi virtuaalimaailmoissa vuoro-
vaikutus tapahtuu reaaliajassa, muissa sosiaalisen median kanavissa vuorovai-
kutus tapahtuu viiveellä. Keskustelu virtuaalimaailmassa tapahtuu kuin reaa-
limaailmassa, mutta ilman fyysistä tapaamista. Virtuaalimaailmat myös tarjoa-
vat käyttäjilleen mahdollisuuden luoda täysin yksilöidyn virtuaalisen avatarin 
kuvastamaan itseään. Ne voivat näyttää samalta kuin käyttäjänsä, tai olla hyvin 
erilainen versio käyttäjästä. Lisäksi virtuaalimaailmoissa voidaan tutkia ympä-
ristö kolmiulotteisesti, kun muissa sosiaalisissa medioissa sivustot ovat kaksi-
ulotteisia (Kaplan & Haenlein 2009, 565–566.) 

Virtuaaliset pelimaailmat ovat toinen virtuaalimaailmojen ryhmä. Ne ovat 
alustoja, jotka jäljentävät kolmiulotteista ympäristöä, jossa käyttäjät esiintyvät 
personoitujen avatarien muodossa ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, 
kuten reaalimaailmassa.  Tavallaan virtuaalimaailmat ovat äärimmäinen sosiaa-
lisen median ilmentymä, sillä ne tarjoavat korkeimman tason sosiaalista läsnä-
oloa ja median rikkautta kaikista yllä mainituista applikaatioista. Virtuaalisissa 
pelimaailmoissa käyttäjät joutuvat käyttäytymään tarkkojen sääntöjen mukaan 
massiivisten moninpeli roolipelaaja pelien kontekstissa verkossa. Nämä appli-
kaatiot ovat saavuttaneet suosiota viime vuosina perinteisten pelikonsolien X-
box ja Playstation käyttäjien pystyessä pelaamaan yhtä aikaa useiden käyttäjien 
kanssa ympäri maailmaa. Esimerkkinä virtuaalipelistä on World of Warcraft, 
jota pelaa yli 8,5 miljoonaa tilaajaa. Virtuaalipelit rajoittavat usein itseilmaisun 
ja paljastamisen määrää, mutta jotkut pelaajat viettävät niin paljon aikaa appli-
kaatioiden parissa, että heidän hahmonsa alkavat muistuttaa heidän reaalimaa-
ilman persoonaansa (Kaplan & Haenlein 2010, 64.) Virtuaalimaailmojen yh-
teisöitä voidaan kuvata ryhmäksi yksilöitä, joilla on yhteinen kiinnostus tai 
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päämäärä online ympäristössä. Virtuaalisia maailmoja on tutkittu usein niiden 
tekniseltä puolelta, mutta harvemmin sosiaalisesta ja mainoksellisesta näkö-
kulmasta (Kim, Lee & Kang 2012, 1664.) 

 

Kuvio 1 Sosiaalisen median jaottelu (Mukailtu Kaplan & Haenlein 2010, 62.) 

Itsensä esille tuominen sosiaalisen median kontekstissa tarkoittaa sitä, että kai-
kissa sosiaalisen vuorovaikutuksen muodoissa ihmisillä on halu kontrolloida 
mielikuvia, joita muuta ihmiset hänestä muodostavat. Kontrolloinnin tarkoituk-
sena on usein luoda mahdollisimman hyvä kuva itsestä, jonka tulisi olla joh-
donmukainen todellisen minän kanssa. Paljastamista puolestaan tapahtuu vain 
läheisissä ihmissuhteissa, mutta sitä voi tapahtua myös tuntemattomien välillä, 
kun puhutaan henkilökohtaisista ongelmista. Yhdistämällä itsensä esille tuomi-
nen ja paljastaminen sosiaalisen läsnäolon ja median rikkauden kanssa, voidaan 
tehdä luokittelu sosiaalisesta mediasta (kts. kuvio 1). Tässä kuviossa korkeim-
malle sijoittuvat virtuaalipelimaailmat ja sosiaaliset maailmat, sillä niissä pyri-
tään toistamaan kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen ulottuvuudet virtu-
aalisessa ympäristössä (Kaplan & Haenlein 2010, 62.) Tässä tutkimuksessa sy-
vennytään myöhemmin tutkimaan erityisesti sosiaalisia verkostoitumissivusto-
ja ja virtuaalisia pelimaailmoja ja niihin liittyviä online-brändiyhteisöjä. 
 

2.2 Online-brändiyhteisön muodostuminen 

Cova & Pace (2006, 1089) määrittelevät brändiyhteisöksi minkä tahansa ryhmän 
ihmisiä, joita yhdistää yhteinen kiinnostus tiettyä brändiä kohtaan ja jotka luo-
vat alakulttuurin, jonka sisällä muodostuvat ovat myytit, arvot, rituaalit, sanas-
to ja hierarkia. Vahvaa pohjaa brändiyhteisötutkimuksesta luoneet Muñiz ja 
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O´Guinn (2001, 412) kuvaavat brändiyhteisön olevan erikoistunut, maantieteel-
lisesti rajoittamaton sitoutunut yhteisö, joka perustuu järjestelmälliseen asetel-
maan sosiaalisia suhteita brändin ihailijoiden keskuudessa. Yhteisöstä erikois-
tuneen tekee se, että sen keskiössä on brändätty tuote tai palvelu. Brändiyhtei-
söt osallistuvat brändiä suurempaan sosiaaliseen rakentamiseen ja ne näyttele-
vät tärkeää roolia siinä, millaisen jäljen brändi itsestään jättää. Brändiyhteisöillä 
on useita eri määritelmiä, mutta lähes kaikissa brändiä pidetään yhteisön olen-
naisimpana tekijänä. 

 

Kuvio 2 Asiakaskeskeisen brändiyhteisön malli (mukailtu McAlexander, Schouten & Koe-
ning 2002, 39.) 

 

Brändiyhteisö on asiakaskeskeisestä näkökulmasta muodostelma suhteista, 
joissa asiakkaalla on oma asemansa (kts. kuvio 2). Tärkeimmät suhteet brän-
diyhteisössä luovat keskeinen asiakas ja brändi, keskeinen asiakas ja yritys, 
keskeinen asiakas ja tuotteen käyttö, sekä yrityksen asiakkaat keskenään. Asia-
kaskeskeinen näkökulma on kehittynyt vaiheittain. Aluksi brändiyhteisön näh-
tiin muodostuvan vain asiakkaan ja brändin välillä, myöhemmin huomioon 
otettiin myös muut asiakkaat, kunnes huomattiin, että brändiyhteisössä on use-
ampia suhteita, jotka vaikuttavat asiakkaaseen (McAlexander, Schouten & Koe-
ning 2002, 39.) 
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Kuvio 3 Brändiyhteisöstä online-brändiyhteisöksi (Mukailtu Sicilia & Palazón 2008, 258.) 

Online-brändiyhteisöt eroavat perinteisistä brändiyhteisöistä erityisesti maan-
tieteellisen rajoittumattomuuden ja dynaamisuuden vuoksi (kts. kuvio 3). 
Brändiyhteisöissä luodaan suhteita muiden kuluttajien kanssa ja nämä yhteydet 
voivat muodostua vahvemmiksi, kuin kuluttajan suhde brändiin. Yritys kui-
tenkin hyötyy asiakkaiden välisestä vuorovaikutuksesta, oli se sitten yrityksen 
synnyttämää, tai asiakkaan aloituksesta tehtyä. Kuitenkin fyysisen läsnäolon 
puuttuminen online-brändiyhteisöissä voi muuttaa jäsenten välisiä suhteita, 
verrattuna perinteisiin brändiyhteisöihin (Sicilia & Palazón 2008, 259.) 

Online-brändiyhteisöjen alla on useita pienempiä alaryhmiä. Niihin kuu-
luvat yrityksen asiakkaalle tarjoamat virtuaaliset tuotetukiyhteisöt (Nambisan 
& Baron 2007), yrityksen ylläpitämät online-yhteisöt (Wiertz & de Ruyter 2007), 
käyttäjien perustamat online-yhteisöt, tuttavien kesken ongelmia ratkaisevat 
yhteisöt (Mathwick, Wiertz & Ruyter 2008) ja sosiaaliseen mediaan pohjautuvat 
brändiyhteisöt (Laroche, Habibi, Richard & Sankaranarayann 2012). Kuitenkin 
yksinkertaisempi jaottelu online-brändiyhteisöille on yritysten operoimat ja pe-
rustamat yhteisöt, sekä yrityksestä riippumattomien yksilöiden perustamat yh-
teisöt. Usein yksilöiden perustamat yhteisöt ovat yritysten sponsoroimia (Ma-
dupu & Cooley 2010, 3.) 
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Kuvio 4 Online-yhteisöjen jaottelu (mukailtu Tang & Yang 2006, 509) 

 

Online-yhteisöjen jaottelu (kts. kuvio 4) esittää helposti ymmärrettävällä tavalla 
online-brändiyhteisön tyyppejä. Ylemmällä tasolla ovat käyttäjälähtöinen ja 
yrityslähtöinen perustaja. Käyttäjälähtöisen yhteisön perustaa ja sitä ylläpitää 
joku yhteisön jäsen. Toisella tasolla ovat tyypit, joiden mukaan yhteisön suhde 
voidaan luokitella, eli minkä tyypin suhde jäsenillä on yhteisöön. Käyttäjäläh-
töisissä yhteisöissä vaalitaan joko sosiaalisia tai ammatillisia suhteita, kun taas 
yrityslähtöiset yhteisöt luovat suhteita jäsenten ja yksilöiden välille, sekä spon-
soroidun yrityksen. Sosiaalisiin suhteisiin perustuvissa yhteisöissä kehitetään 
suhteita, jotka keskittyvät harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan. Ammatillisista 
syistä perustetun yhteisön suhteet muodostuvat ammatillisten mielenkiinnon 
kohteiden ympärille. Yrityslähtöiset ja yritysten sponsoroimat yhteisöt saavut-
tavat jatkuvasti suosiota yritysten sisällä (Tang & Yang 2006, 509—510.)  

2.3 Online-brändiyhteisön tuottama arvo 

Online-brändiyhteisöihin liitytään eri syistä. Tärkeintä on arvo, jota yhteisöön 
kuulumisesta saa. Online-brändiyhteisöön kuuluminen mahdollistaa kolme eri 
arvoa. Toiminnallisen arvon luovat neuvot, informaatio ja asiantuntemus. 
Verkkoympäristö mahdollistaa yksilöitä antamaan ja saamaan tietoa heitä kiin-
nostavista aiheista. Sosiaalista arvoa tarjoavat ystävyys, tunteellinen tuki, 
omanarvontunto, sosiaalinen status, sekä sosiaalinen hyötyminen. Online-
brändiyhteisöistä voidaan löytää ihmisiä, joilla on samanlaisia ongelmia tai ko-
kemuksia. Asiakkaan arvoa lisää internetin luoma mahdollisuus sosiaaliseen 
aktiivisuuteen ihmisryhmissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa. Sen avulla voi-
daan jopa kehittää sosiaalista statusta yhteisön jäsenten keskuudessa. Kolman-
tena arvona on viihdyttävyys. Online-brändiyhteisön jäsenet kokevat iloa ja 
rentoutumista kommunikoidessaan toistensa kanssa. Jos yhteisön sisäiset jäse-
net viihtyvät, he sitoutuvat yhteisöön vahvemmin (Sicilia & Palazón 2008, 259.) 
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Brändiyhteisöt koostuvat vähintään kolmesta pääulottuvuudesta, jotka 
ovat tietoisuus yhteen kuuluvuudesta, yhteisten rituaalien ja perinteiden läsnä-
olo, sekä moraalinen vastuu yhteisöä kohtaan. Nämä samat ulottuvuudet päte-
vät myös online-brändiyhteisöihin (Muñiz & O'Guinn 2001, 412).  Ensimmäinen 
ja tärkein yhteisön elementti eli tietoisuus yhteenkuuluvuudesta edustaa olen-
naista yhteyttä, jota yhteisön jäsenet tuntevat toisiaan kohtaan ja kollektiivista 
tunnetta eroavaisuudesta yhteisöön kuulumattomien osapuolten kanssa. Tätä 
elementtiä voidaan määrittää syvemmin kolmella toisiinsa liittyvillä kom-
ponenteilla, jotka muodostavat sosiaalisen identiteetin. Sosiaalinen identiteetti 
koostuu kognitiivisesta (itsensä kategorisoiminen ryhmään), arvioivasta (ryh-
mään kuulumisen tuoman arvon sivumerkitykset) ja emotionaalisesta (voima-
kastunteinen sitoutuminen) komponentista. Toinen ulottuvuus brändiyhteisöis-
sä on ryhmän normit, eli yhteisön sisällä on yhteisiä rituaaleja, sekä perinteitä. 
Kolmantena ulottuvuutena on velvollisuuden tunne yhteisöä ja sen jäseniä koh-
taan (Bagozzi & Dholakia 2006; Sicilia & Palazón 2006, 256.)  
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3 ARVONLUONTI JA SITOUTUMINEN 

Arvonluonti ja sitoutuminen kiinnostavat markkinoinninalalla yhä enemmän. 
Erityisesti online-brändiyhteisöissä tapahtuvat arvon luomisen ja sitoutumisen 
prosessit kiinnostavat tutkijoita ja tässä luvussa syvennytään arvon ja sitoutu-
misen taustoihin, sekä siihen, kuinka niitä voidaan teoriassa tutkia erityisesti 
käytänteiden avulla. 

3.1 Sitoutumisen ja arvonluonnin käytänteet 

Käytänteet, jotka liittyvät kulutukseen ja omistuksen ovat kulttuurisen kulutus-
tutkimuksen sisällä yksi laajimmin tutkituista aihealueista (Arnould & Thomp-
son 2005, 871). Käytänteiden määritelmänä pidetään rutinoitunutta tapaa toimia, 
joka koostuu useista toisiinsa yhteydessä olevista elementeistä. Näihin element-
teihin lukeutuvat fyysinen toiminta, ajattelun prosessit, esineet ja niiden käyttö, 
sekä taustatieto (ymmärrys, asiantuntemus, tunteet ja motivaatiot) (Reckwitz 
2002, 249–250.) Käytännettä voidaan yksinkertaisimmillaan kuvailla tavaksi 
tehdä tai toimia ja siihen vaikuttaa ajattelun prosesseista, esineistä ja toiminnas-
ta muodostuvat ympäröivä todellisuus. Käytänteet tulee kuitenkin erottaa yk-
sittäisistä teoista, sillä ne viittaavat kulttuurisidonnaisiin tapoihin toimia, joissa 
yhdistyvät teot ja konteksti (Korkman 2006, 10.) Käytänteitä voidaan yhdistellä 
lukuisilla eri tavoilla ja siten muodostaa uusia käytänteitä. Ne myös toimivat 
yhdessä ja ne saavat aikaan toisia käytänteitä (Schau ym., 2009, 35.)  

Käytänteiden teorian (practice theory) mukaan sosiaaliset järjestykset syn-
tyvät käytänteiden kautta sillä tavoin, että tietty sosiaalinen järjestys tietyssä 
online-yhteisössä saavutetaan käytänteiden kautta jatkuvina tekoina ja puheina 
ja näitä käytänteitä kutsutaan online yhteisön käytänteiksi. Käytänteet ovat jär-
jesteltyjä rutinoituneita käyttäytymismalleja, jotka koostuvat useista toisiinsa 
liittyvistä elementeistä. Ne muodostuvat ruumiillisista ja henkisistä toiminnois-
ta, asioista ja niiden käytöstä, tiedon käytön taustalla olevasta ymmärryksestä, 
tietotaidosta, tunnetiloista ja motivaatiosta. Sosiaalisena ilmiönä, kuten tässä 
tapauksessa online-brändiyhteisöissä käytänteet ovat yhdistelmä ymmärryksiä 
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(pätevyyden ilmeneminen), sääntöjä (ohjeet) ja teleoaffektiivista sitoutumista 
(mitä halutaan ja miksi) toteutettuna paikallisessa ja kontekstuaalisesti sopivis-
sa suoristuksissa (Hartmann ym., 2015, 7.) 

Käytänteet yhdistetään arvon luontiin useissa tutkimuksissa (mm. Kork-
man 2006; Schau ym., 2009; Echeverri & Skålen 2011). Arvoa voidaan kasvattaa 
muuttamalla käytänteitä positiivisesti ja arvon nähdään piilevän käytänteissä. 
Käytänteet luovat mahdollisuuden arvonluonnin käytännön tutkimisille ja sy-
välliselle ymmärrykselle. Käytänteiden teoria luo omalla tavallaan konkretiaa 
arvon luomisen teemoihin, kuvaamalla miten arvoa käytännössä syntyy ja 
kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Arvo syntyy käytänteiden teorian mukaan 
osana ympäröivää todellisuutta, johon vaikuttavat kuluttajan kokema arvo, 
konteksti, sekä ympäristön ja kuluttajan väliset suhteet (Korkman 2006, 47, 51–
54). Schau ja kollegat (2009, 31) olivat uraauurtavia tutkijoita arvoa luovien käy-
tänteiden suhteen erityisesti brändiyhteisökonteksissa. Tätä ennen brändiyhtei-
söjen toimintoja ei ole yritetty yhdistää kuluttajien arvoa luovien käytänteiden 
kanssa. Tutkijoiden näkemyksen mukaan online-brändiyhteisöissä arvoa luo-
daan yhdessä yhteisön sisällä käytänteiden toimiessa mekanismina. Käytäntei-
den avulla kuluttajat voivat osoittaa osaamistaan ja taitojaan ja sen myötä kas-
vattaa kulttuurista pääomaa, joka tuo arvoa kuluttajalle. Käytänteiden avulla 
toiminnoista voidaan tehdä toistettavia ja jäljiteltäviä, joka mahdollistaa sen, 
että useammat yhteisön jäsenet voiva kokea suurempaa arvoa brändistä ja sen 
tuotteista (Schau ym., 2009, 40.)  

Sitoutumista vahvistavat käytänteet ovat ominaisuuksiltaan kilpailullisia 
ja niiden tarkoituksena on tuottaa suorittajalleen sosiaalista pääomaa. Sitoutu-
misen käytänteiksi luokitellaan ne käytänteet, jotka vahvistavat jäsenen sitou-
tumista yhteisöön. Näissä käytänteissä jäsenen sitoutuminen yhteisöön saattaa 
nousta jopa brändin tuotteiden käyttöä tärkeämmäksi (Schau ym., 2009, 34.) 

Tämä tutkimus jatkaa Schaun ja tutkimuksentekijöiden (2009) luomien kä-
sitysten pohjalta online-brändiyhteisöiden käytänteiden tarkastelua arvon luo-
misen ja sitoutumisen näkökulmasta ja yhdistää Brodien ja hänen kollegoidensa 
(2013) luomat sitoutumisen alaprosessin käytänteet yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi. Käytänteiden teorioiden yhdistäminen tarkastelua varten ja tutkimusten 
yhdistäminen mahdollistaa laajemman ymmärryksen saavuttamisen uudesta 
näkökulmasta. 

3.2 Arvon yhteisluominen 

Online-brändiyhteisöjä pidetään usein arvon yhteisluomisen alustoina, joissa 
asiakkaiden aktiivinen osallistuminen on tärkein tekijä yhteisön menestykselle. 
Web 2.0 aikakaudella arvon yhteisluomisen suosio on kasvattanut asiakkaiden 
tuottaman tiedon tärkeyttä. Online-brändiyhteisöt toimivat tärkeänä alustana 
asiakkaiden kokemusten ja tunteiden jakamiselle tietyistä palveluista ja tuot-
teista, sekä brändin tukemisen ja intohimon ilmaisemiseen (Shen, Li, Sun & 
Zhou 2018, 117.) 
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Kuluttajan sitoutuminen osana suhdemarkkinoinnin ja vuorovaikutteisten pal-
velusuhteiden kenttää on yleisesti markkinoinnin kirjallisuudessa hyväksytty 
näkemys. Sen perusta on johdettavissa Service dominant logic ajattelusta (mm. 
Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic 2011; Hollebeek 2011). Service dominant logic 
(SDL) - ajattelussa rakennetaan uutta näkökulmaa markkinointiin, jonka keski-
össä ovat interaktiiviset toisiinsa liittyvät suhteiden verkostot, sekä aineettomat 
hyödykkeet, joita ovat muun muassa informaatio, taidot ja tieto. Vargo ja Lush 
(2004; 2006, 282) tekivät uraauurtavaa työtä tutkimuksellaan Service dominant 
logic- ajattelusta. Heidän näkemyksensä luo vaihtoehdon tuotantokeskeiselle 
näkökulmalle korostamalla tuotteiden olevan vain keino toimittaa palveluita, 
jonka myötä palvelua voidaan pitää vaihdannan perusyksikkönä. 

Yhteisluonnin keskeisen roolin korostaminen kaikissa markkinasuhteissa 
on Service dominant logic -ajattelun ydin. Vargon ja Luschin (2008, 8) näke-
myksen mukaan asiakas toimii aina arvon yhteisluojana. Tämä korostaa kulut-
tajan ja muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallista 
luonnetta. Ajattelumallin mukaan arvoa määrittää aina arvon kokija, kun taas 
sosiaaliset ja taloudelliset toimijat osallistuvat resurssien yhdistämiseen arvon 
luonnissa. Palvelu johtoiselle ajattelulle keskeistä on arvonluontiprosessi ja eri-
tyisesti arvon luominen yhdessä (Brodie ym., 2011, 76.) 

Service dominant logic- ajattelun perustana on ymmärrys yhteen kietou-
tuneesta kuluttajien ja yritysten välisestä rakenteesta, joka muodostaa verkosto-
ja ja yhteisöjä. Yhteisöillä ja verkostoilla on omaan ydinosaamiseen perustuvia 
aineettomia resursseja, joilla he harjoittavat vaihdantaa, josta puolestaan muo-
dostuu molemminpuolista arvoa. Tämä ajattelumalli on filosofisesti sidoksissa 
yhteisprosesseihin kuluttajien, kumppaneiden ja työntekijöiden välillä, jonka 
vuoksi yrityksen johdolla on haasteita palvella kaikkia näitä sidosryhmiä. Yri-
tys nähdäänkin olevan vaihdantakumppaneidensa kanssa sitoutunut arvon yh-
teisluomiseen vastavuoroisen palvelun hankkimisen kautta (Lusch, Vargo & 
O´brien 2007, 5–6). Arvon yhteisluomisessa on kaksi osatekijää, jotka ovat arvon 
yhdessä luominen ja arvon yhdessä tuottaminen. Arvo käytössä näkökulmassa 
palvelulähtöisen ajattelun mukaan arvoa luodaan ja määritellään vain kulutta-
jan toimesta kulutusprosessin aikana, kun taas yhdessä tuottaminen näkökul-
massa luominen tapahtuu itse ydinmyyntitarjouksessa. Tällöin asiakas jatkaa 
valmistamista itse, esimerkiksi tilatessaan yrityksestä valmiit komponentit, 
mutta kokoaa niistä itse valmiin tuotteen (Lusch & Vargo 2006, 284.) 

Service dominant logic -ajattelu on luonut pohjan arvonluonnin ja sitou-
tumisen tutkimukseen asiakaskeskeisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Käy-
tänteitä ja asiakaskeskeistä näkökulmaa ymmärtämällä voidaan syventyä ar-
vonluonnin ja sitoutumisen käytänteisin perusteellisemmin seuraavissa kappa-
leissa. 
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3.3 Arvon määritelmän kehitys 

Arvon määritelmä on muuttunut paljon vuosien saatossa. Kun arvon määritel-
mään alettiin keskittymään 1990-luvun vaihteessa, se eteni kolmessa eri vai-
heessa (Eggert, Ulaga, Frow & Payne 2018.) Arvoa on määritelty yrityksen nä-
kökulmasta luokittelemalla korkean arvon asiakkaat, jotka tuovat yritykselle 
paljon taloudellista hyötyä. Yrityksen arvoa määritetään myös sen mukaan, 
kuinka paljon sillä on arvoa omistajilleen. Näiden näkökulmien rinnalle on tär-
keää nostaa asiakkaan arvo, perspektiivi, joka määrittää asiakkaan toiveita ja 
odotuksia ostaessaan ja käyttäessään palvelun tarjoajan tuotteita (Woodruf & 
Gardial 1997, 140.) Hinta ei ole osa arvoa, vaan ero arvolla ja hinnalla on asiak-
kaan halu ostaa markkinoitu tuote (Anderson, Thomson & Wynstra 2000, 309).  

Toisessa arvon määrityksen vaiheessa 1990–2000-luvun vaihteessa alettiin 
painottaa yhä enemmän asiakassuhteen arvoa, tavarakeskeisen arvon sijaan 
(Eggert ym., 2018.) Muun muassa Wilson ja Jantrania (1994, 63) määrittelevät 
suhteen arvoa kolmen näkökulman mukaan, jotka ovat taloudellinen, psykolo-
ginen tai käyttäytyminen ja strateginen. Arvon konsepti on perusosatekijä suh-
demarkkinoinnissa. Yrityksen kyky tarjota erityistä arvoa asiakkailleen on pe-
rusedellytys yrityksessä luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita. Kokonaisarvona 
voidaan pitää toiminnan arvon hyötyjä ja uhrauksia, sekä asiakassuhteen arvon 
hyötyjä ja uhrauksia yhdistettynä (Ravald & Grönroos 1996.) 

 Kolmannessa vaiheessa syvennytään kasvaneeseen ymmärrykseen asiak-
kaan arvosta ja siitä, että yritysten pitää tehdä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa 
luodakseen yhdessä arvoa. Lisäksi huomattiin, että arvon luomisen osatekijöinä 
on isompia verkostoja, kuin pelkästään ostaja–myyjä yksikkö (Eggert ym., 2018.) 
Asiakas on aina arvon yhteisluoja. Arvoa ei ole, ennen kuin tarjoamaa on käy-
tetty- kokemus ja odotukset ovat oleellinen osa arvon määrittämistä (Lusch, 
Vargo & O´Brien 2007, 8.) 

Arvon määrittäminen on hankalaa ja eri tutkimukset käyttävät arvon 
määrittämiseen hyvin erilaisia näkökulmia. Perinteisesti arvo kuitenkin luoki-
tellaan kahden ulottuvuuden teknisen ja toiminnallisen ulottuvuuden mukaan. 
Tekninen ulottuvuus kuvaa palvelun arvoa tuotteen käytön tuoman arvon mu-
kaan, kun taas toiminnallinen ulottuvuus kertoo asiakkaan kokemuksesta pal-
velun aikana (Heinonen & Strandvik 2009, 38–39.) Arvon määritelmä ei vielä-
kään ole selkeä tai vakiintunut, vaan sitä määritellään eri tavoin yritysasiakkai-
den ja kuluttajien arvoa määriteltäessä. Kuitenkin arvo yhdistetään tilan-
nesidonnaisuuteen, vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja asiakassuhteisiin. Ar-
voa määrittäessä kannattaa myös huomioida, että arvo muuttuu riippuen esi-
merkiksi käyttökokemuksesta. Tämän vuoksi arvo voidaankin luokitella suh-
teelliseksi ja dynaamiseksi (Zeithaml, Bolton, Deighton, Keiningham, Lemon & 
Petersen 2006.)  
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3.4 Arvon luominen online-brändiyhteisöissä 

Brändiyhteisöjen arvon syntymistä voidaan tarkastella käytänteiden näkökul-
masta. Schaun, Muñizin ja Arnouldin (2009, 30) mukaan online-
brändiyhteisöissä arvoa luodaan 12 yleisen käytänteen kautta, joita organisoi-
daan neljän toiminnan laatua kuvaavan temaattisen kategorian alla. Näiden 
kategorioiden kautta asiakkaat saavat arvoa, joka ylittää sen mitä yritykset pyr-
kivät luomaan toimimalla yhteisenä prosessina. Kategorioiden nimet ovat sosi-
aalinen verkostoituminen, käsitysten johtaminen, brändin käyttö ja yhteisöön 
sitoutuminen (kts. kuvio 5.) Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin näitä kategori-
oita ja sitä kuinka ne vaikuttavat kollektiivisen arvon luomisen prosessiin. 
 

 

Kuvio 5 Online-brändiyhteisön arvoa luovat käytänteet (Mukailtu Schau, Muñiz & Ar-
nould, 2009, 36). 

Sosiaalinen verkostoituminen (social networking) on kategoriasta ensimmäinen ja 
se kuvastaa sosiaalisia toimintoja, johon kuuluvat tervetulleeksi toivottaminen 
(welcoming), empaattinen eläytyminen (emphatizing) ja hyvän käytöksen painot-
taminen (governing). Sosiaaliset toiminnot luovat, parantavat ja ylläpitävät sitei-
tä brändiyhteisön jäsenten kesken. Nämä kolme käytäntöä korostavat brändiyh-
teisön homogeenisyyttä tai yhtäläisyyksiä jäsenten ja heidän normatiivisen 
käyttäytymisensä odotuksia. Tervetulleeksi toivottaminen pitää sisällään uu-
sien jäsenten tervehtimisen, ohjaamisen omien joukkoon, sekä yhteisön tapojen 
esittelyn. Sen tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä, luoda emotionaalinen 
side brändiyhteisöön, sekä osoittaa asiakkaalle, että hänen läsnäoloaan arvoste-
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taan. Empaattisen eläytymisen käytänne tarjoaa emotionaalista ja fyysistä tukea 
yhteisön jäsenille tarkoituksena vahvistaa yhteisöä tukemalla sen jäseniä ja 
brändin käyttöä. Hyvän käytöksen painottamisessa ilmaistaan käytöksen odo-
tukset brändiyhteisön sisällä. Siihen sisältyvät esimerkiksi yhteisten pelisääntö-
jen luominen ja ilmapiirin puhdistaminen, jotta yhteisö toimisi paremmin 
(Schau ym., 2009, 34.) 

Toisena kategorioista on käsitysten johtaminen (impression management), 
joka sisältää evankelisoinnin (evangelizing) ja puolustelun (justifying). Yrityksen 
näkökulmasta tämän kategorian tarkoitus on pelastaa brändin mahdollisia vi-
koja. Näillä käytänteillä on ulkoinen fokus, jolla luodaan positiivisia käsityksiä 
brändistä, brändifanaatikoista, sekä brändiyhteisöstä sosiaalisessa universumis-
sa brändiyhteisön rajojen ulkopuolella. Kategoria voi näiden käytänteiden kaut-
ta vaikuttaa brändiyhteisön ulkopuolisten jäsenten mielikuviin positiivisesti. 
Evankelisoinnissa jaetaan hyviä uutisia brändistä ja inspiroidaan muita käyttä-
mään kyseistä brändiä. Tarkoituksena on viestiä brändistä ylistävästi asiakkaal-
ta asiakkaalle, sekä parantaa yrityksen mainetta yhteisön jäsenten silmissä. Puo-
lustelun käytänteessä perustellaan yleisesti miksi jäsenten tulisi käyttää aikaa ja 
vaivaa brändiin, sekä yhteisön sisällä että ulkopuolella. Tarkoituksena on muut-
taa näkökulmaa huonoista ominaisuuksista asiakkaiden mielipiteiden avulla ja 
vaihtaa objektiivinen todellisuus tunteelliseen näkökulmaan osana päätöksen 
tekoa (Schau ym., 2009, 34.) Puolesta puhumisen käytänne viittaa vahvasti ny-
kypäiväisen sosiaalisen median ilmiöön eWOMiin (electronic word-of-mouth), 
eli verkossa tapahtuvaan suositteluun, jota hyödynnetään usein myös virtuaa-
liyhteisöissä. Se vaikuttaa neljällä tavalla luoden sosiaalista pääomaa, helpottaa 
brändin valintaa, kehittää suostuttelun tietoa ja kuluttajan refleksiivisyyt-
tä.(Hung & Li 2007, 485.) 

Kolmas toiminnallinen kategoria on yhteisöön sitoutuminen (community 
engagement), jossa käytänteet vahvistavat yhteisön jäsenten kasvavaa sitoutu-
mista brändiyhteisöön. Tämä kategoria sisältää dokumentoinnin (documenting), 
tunnustuksen jakamisen (badging), merkkipaalujen asettamisen (milestoning), 
sekä tukemisen (staking). Nämä käytänteet korostavat ja turvaavat brändiyhtei-
sön heterogeneettisyyttä tai eroavaisuuksia muista brändiyhteisön jäsenistä ja 
yhteisön osajoukoista. Yhteisöön sitoutumisen toiminnot ovat kilpailevia ja tar-
joavat jäsenilleen sosiaalista pääomaa. Tässä kategoriassa brändin käyttö on 
toissijaista yhteisölliseen sitoutumiseen verrattuna. Dokumentoinnissa kuva-
taan brändisuhteen matkaa yksityiskohtaisesti ja se ankkuroituu usein merkki-
paalujen asettamisen kanssa. Tarkoituksena on kertoa brändin käytöstä arjessa, 
tallentaa kokemuksia brändin parissa ja kuvata brändisuhteen kehittymistä ja 
brändikokemusta. Tunnustusten jakamisen käytänteessä merkkipaalut muute-
taan symboleiksi, esimerkiksi kilpailuissa menestyminen lasketaan tunnus-
tukseksi. Tässä käytänteessä muutetaan brändiin ja yhteisöön liittyviä käytän-
teitä konkreettisiksi symboleiksi, annetaan henkilökohtaista tunnustusta, heijas-
tetaan yksilön saavutuksia ja brändiin sitoutuneisuutta, sekä korostetaan yhtei-
sön jäsenen statusta. Merkkipaalujen asettamisessa huomioidaan uraauurtavia 
tapahtumia brändinomistussuhteessa ja kulutuksessa, sen ansiosta brändi sido-
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taan osaksi laajempaa kokonaisuutta ja henkilökohtaista elämää, sekä kerrotaan 
henkilökohtaisen sitoutumisen tasosta brändiin. Tukemisen, toisin sanottuna 
erilasten mielenkiinnon kohteiden erottamisen käytänteessä tunnistetaan brän-
diyhteisön jäsenten väliset vaihtelut ja huomioidaan sisäisen ryhmän eroavai-
suudet ja yhtäläisyydet. Sen tarkoituksena on erotella erilaisia mielenkiinnon 
kohteita, luoda uusia alaryhmiä yhteisön sisällä ja koota hyviä ominaisuuksia 
omasta näkökulmasta (Schau ym., 2009, 34.) Mielenkiinnon kohteiden erottelun 
käytänteeseen viitataan myös Martinin, Schoutenin ja McAlexanderin (2006) 
tutkimuksessa Harley Davidson -yhteisössä, joka on tunnettu maskuliinisuuden 
korostamisesta. Miesvaltaisessa yhteisössä naisten alaryhmä haluaa tietoisesti 
korostaa kuuluvansa naisten alaryhmään ja toimivansa yhteisössä eri tavalla.  

Neljäs ja viimeinen kategoria on brändin käyttö (brand use) ja sen tarkoi-
tuksena on tehostaa ja lisätä brändin käyttöä. Siihen lukeutuvat toiminnot kuu-
luvat nimensä mukaisesti keskiössä olevan brändin varsinaisesta käytöstä ker-
tomiseen. Nämä käytänteet ovat kustomointi (customizing), huolittelu (grooming) 
ja suojelu (commodizing). Kustomoinnin käytänteessä brändiä muovataan sopi-
maan ryhmäntason ja yksilön tarpeisiin, lisäksi muutoksilla pyritään paranta-
maan suorituskykyä. Käytänteen tarkoitus on kehittää brändiä ja ideoida uusia 
käyttötapoja brändille. Huolittelussa brändistä välitetään huolehtimalla tuot-
teesta ja luodaan uusia optimaalisia käyttömalleja. Tarkoituksena on viestiä 
brändin käytöstä muille, kehittää brändiä luomalla uusia näkökulmia ja antaa 
asiakkaalle tilaa muuttaa näkemyksiään brändistä ja sen käytöstä. Suojelussa 
jaetaan tietoa tuotteen kunnossapidosta ja huoltamisesta, jotta voidaan suojella 
haavoittuvaista brändiä omilla toimilla, sekä kerrotaan sitoutumisesta kuvaa-
malla brändin asemaa asiakkaan elämässä (Schau ym., 2009, 35.) 

Schaun ja kollegoiden (2009) tutkimus keskittyy yhteisön käytänteiden 
luomaan arvoon, jossa arvonluonti syntyy yhteisön jäsenten tuotannollisesta 
osallistumisesta, eikä se anna juurikaan painoarvoa kulutuksellisiin ulottu-
vuuksiin yhteisöön osallistumisessa. Useat kuluttajat osallistuvat online-
yhteisöihin lukemalla postauksia ja muiden vastauksia osallistumatta keskuste-
luun. Käytänteiden muodostaman arvonluonnin ymmärtämiseksi tulee ymmär-
tää, kuinka käytänteet toimivat. Esimerkiksi yhteisöjen käytänteistä empaatti-
suuden käytänteessä eri teleoaffektiiviset toiminnot voivat synnyttää tuen tar-
joamista ja saamista (Hartmann ym., 2015, 5–7.) 

Echeverri ja Skålen (2011) tutkivat myös arvon muodostumista vuorovai-
kutuksessa käytänteiden näkökulmasta. Heidän tutkimuksessaan korostuivat 
viisi vuorovaikutuksen käytännettä, jotka ovat informointi, tervehtiminen, toi-
mittaminen, lataus ja auttaminen. Tutkimuksessa nousivat esille teemat arvon 
yhteisluomisesta, sekä yhteistuhoamisesta. Tutkimuksen mukaan vuorovaikut-
teisen arvonmuodostuksen aiheuttavat palveluntarjoajat ja asiakkaat, jotka 
käyttävät yhtenäisiä tai ristiriitaisia käytänteiden elementtejä. Käytänteiden ol-
lessa yhtenäisiä, tapahtuu arvonluontia, kun taas käytänteiden ollessa ristiriitai-
sia, arvoa voi tuhoutua.  Schaun ja tutkimusryhmän (2009) käytänteiden teoriaa 
yhdistäviä elementtejä ovat informointi, tervehtiminen, toimittaminen ja autta-
minen. Vaikka tutkimus ei kohdistunut brändiyhteisöihin, toimii käytänteiden 
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teoria myös tässä yhteydessä. Informointi ja toimittaminen ovat rinnastettavissa 
brändin käytön kategoriaan, sillä niiden tarkoituksena on jakaa tietoa tuottee-
seen liittyvistä ongelmista. Tervehtimisen ja auttamisen käytänteet puolestaan 
vastaavat ominaisuuksiltaan sosiaalisen verkostoitumisen kategoriaa, jossa ter-
vehditään yhteisön jäseniä ja tuetaan heitä erilaisissa ongelmissa (Echeverri & 
Skålen 2011.)  

Brändiyhteisöissä tunnistettiin Schaun ja tutkimusryhmän (2009) tutki-
muksessa neljä sitoutumiseen tähtäävää käytännettä jäsenten keskuudessa, jot-
ka ovat erilaisten mielenkiinnon kohteiden erottaminen, yhteisten kokemusten 
korostaminen/tukeminen, jäsenyyden julkinen tunnustaminen ja dokumen-
tointi. Nämä neljä käytännettä korostuvat tutkimuksen viitekehyksessä niiden 
arvoluonnin ja sitoutumisen näkökulman vuoksi. 

 
 

3.5 Sitoutuminen 

Vaikka sitoutuminen käsitteenä yritysten välisissä suhteissa ei ole uusi, kiinnos-
tuttiin sitoutumisesta konseptina vasta viime vuosi kymmenellä. Customer tai 
consumer engagement kiinnostavat aiheina, mutta niiden käsitteellistäminen on 
ollut haastavaa. Suomenkielisenä terminä käytetään sitoutumista. Sitoutumisen 
määrittelemisen keskiössä on ajatus siitä, että sitoutuneet asiakkaat näyttelevät 
merkittävää roolia viraalisissa markkinointitoimissa tarjoamalla esimerkiksi 
suosituksia tietyistä tuotteista, palveluista ja/tai brändeistä toisilleen. Sitoutu-
neet asiakkaat voivat myös olla suuressa roolissa uusien tuotteiden ja palvelui-
den kehittämisessä, sekä kokemusten ja arvon yhteisluomisessa. Termiä enga-
gement on käytetty useilla eri tieteenaloilla, kuten sosiologia, poliittinen tiede ja 
psykologia 2000-luvun alussa. Akateemisissa kirjoissa markkinoinnin ja palve-
luiden alalta termejä consumer engagement, customer engagement ja /tai brand en-
gagement ei juurikaan löytynyt ennen vuotta 2005. Tämän jälkeen kiinnostus 
sitoutumisen käsitteeseen kasvoi huomattavasti, mutta sen konseptin määritte-
leminen jäi pienelle huomiolle, eikä sen erottamista saman tyylisistä termeistä 
kuten osallistuminen huomioitu. Asiakkaan sitoutumisen konseptilliset juuret 
voidaan löytää interaktiivisen kokemuksen ja arvon yhteisluomisen markki-
noinnillisista suhteista (Brodie, Hollebeek, Juri´c & Ili´c 2011, 252–253.) 

Asiakkaan sitoutumisen yleisenä määritelmänä voidaan pitää seuraavaa: 
asiakkaan sitoutuminen on psykologinen tila, joka tapahtuu vuorovaikutteisten 
yhteisluovien asiakaskokemusten kanssa, jonka kohteena on objekti (esim. 
brändi) ja joiden keskiössä on palvelusuhteet. Asiakkaan sitoutumisella on eri 
tasoja eri olosuhteissa ja se näkyy dynaamisena iteratiivisena prosessina palve-
lusuhteissa, jotka yhteisluovat arvoa. Konseptina asiakassitoutuminen on mo-
niulotteinen kontekstista riippuvainen käsite, johon vaikuttavat sidosryhmä-
kohtaiset ilmaisut merkityksellisistä, kognitiivisista, tunne ja/tai käyttäytymis-
malleista (Brodie ym., 2011, 260.) Van Doorn ja kollegat (2010, 253) määrittele-
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vät asiakassitoutumisen käytöksen kuvaten sitä asiakkaan käytösmallien ilmen-
tymiksi brändiä tai yritystä kohtaan, joita ohjaavat motivoivat tekijät ostoksen 
ulkopuolella. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kommentit yrityksen Facebook-
sivustolle, tai osallistuminen brändiyhteisöön. 

Asiakkaan sitoutuminen on herättänyt huomiota markkinoinnin saralla 
viime vuosikymmenen aikana, erityisesti sosiaalisen median nousun myötä ja 
yritysten huomattua, että asiakkaat voivat yhteisluoda ja tuhota arvoa. Asiak-
kaan sitoutumista voidaan eritellä yrityslähtöiseksi ja asiakaslähtöiseksi sitou-
tumiseksi. Asiakaslähtöinen sitoutuminen syntyy asiakkaan sisäisen motivaati-
on kautta ja se on riippumatonta yrityksen toimista. Yrityslähtöinen sitoutumi-
nen syntyy, kun yritys hyödyntää tiettyjä strategioita tarkoituksenaan luoda 
asiakkaan sitoutumista, esimerkiksi pyytämällä asiakasta jakamaan kampan-
jaansa, tai liittymään yrityksen ylläpitämään brändiyhteisöön (Beckers, van 
Doorn & Verhoef 2018). 

Brodie tutkimusryhmineen (2013) tunnisti kuluttajien sitoutumisesta kol-
me ulottuvuutta, jotka ovat kognitiivinen, emotionaalinen ja käyttäytyminen. 
Nämä ulottuvuudet johtavat kuluttajan sitoutumiseen eri objekteihin. Näiden 
ulottuvuuksien keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa sitoutumiseen eri tasoilla 
ja sitoutumisen voimakkuuteen. Esimerkiksi emotionaalinen sitoutuminen voi 
johtaa kasvuun kognitiivisen tai käyttäytymisen sitoutumisen tasoilla. Kulutta-
jan sitoutumista online-brändiyhteisöissä kuvataan interaktiiviseksi ja koke-
musperäiseksi prosessiksi, joka koostuu viidestä yhdessä toimivasta mekanis-
mista (kts. kuvio 6). Näitä mekanismeja kutsutaan yleisesti sitoutumisprosessin 
alaprosesseiksi ja ne ovat oppiminen, jakaminen, yhteisluominen, sosiaalinen 
vuorovaikutus, sekä puolesta puhuminen (Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek 2013, 
110.)  

 

Kuvio 6 Kuluttajan sitoutumisen alaprosessit (Mukailtu Brodie ym., 2013, 110.) 

Brodien ja hänen kollegoidensa (2013) kuvaamat alaprosessit ovat nimityksel-
tään hieman harhaanjohtavia, sillä ne voidaan rinnastaa brändiyhteisössä arvoa 
luoviin ja sitoutumista vahvistaviin käytänteisiin, joita tunnistettiin myös 
Schaun ja hänen tutkimusryhmänsä (2009) tutkimuksessa. Lisäksi heidän nä-
kemyksiään yhdistävät käytänteiden vuorovaikutteisuus ja toisiaan vahvistavat 
ominaisuudet. Brodie tutkimusryhmineen (2013, 112) havaitsivat alaprosessien 
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synnyttävän sitoutumisprosessissa arvon luomista, joka on myös Schaun tut-
kimuksen keskiössä. Tämän vuoksi sitoutumisen alaprosessit voidaan rinnastaa 
sitoutumisen käytänteisiin. Näkemyksien eroavaisuudet liittyvät siihen, mitkä 
käytänteistä vahvistavat kuluttajien sitoutumista. Tämän takia seuraavaksi tar-
kastellaan syvemmin Brodien käytänteitä. 

Kuluttajan sitoutumisen alaprosessien malli kuvastaa ensin yksittäisiä si-
toutumisen aiheuttajia, jotka toimivat syynä liittyä online-brändiyhteisöön, näi-
tä syitä ovat esimerkiksi tarve ratkaista tietty ongelma tai tyydyttää halu. Kulut-
taja etsii tietyn online-brändiyhteisön ja aloittaa interaktiivisen suhteen yhtei-
sössä jakamalla kommentin. Nämä aiheuttajat johtavat viiden tekijän vuorovai-
kutukseen. Kuluttajan sitoutumisen alaprosessien tärkeimmiksi viideksi teki-
jäksi määritetään oppiminen, jakaminen, puolesta puhuminen, sosiaalinen vuo-
rovaikutus ja yhdessä kehittäminen, joiden vuorovaikutuksessa prosessin aika-
na kehittyy asiakasuskollisuutta, tyytyväisyyttä, voimaantumista, yhteys ja 
emotionaalinen side, sekä sitoumus ja luottamus (Brodie ym., 2013, 110–111.) 

Oppimisen käytänne on kuluttajan hankkimaa pätevyyttä, jota hyödynne-
tään tuotetta hankittaessa ja kuluttaessa. Yhteisöön sitoutuminen tapahtuu, 
koska asiakas haluaa lisätä tietoaan brändistä, sen tuotteista ja kulutustavoista. 
Oppimisen käytänne toteutuu vain silloin kuin yhteisön jäsenet jakavat aktiivi-
sesti omaa tietouttaan muille jäsenille (Brodie ym., 2013, 111.) 

Jakaminen käytänteenä on relevantin tiedon, osaamisen ja kokemusten ja-
kamista yhteisössä. Informaation jakamisen kautta yhteisö tuottaa yhdessä tie-
toa osallistumalla keskusteluihin aktiivisesti (Brodie ym., 2013, 111.) 

Puolesta puhuminen on kuluttajan sitoutumisen ilmaisu, joka toteutuu asi-
akkaan aktiivisesti suositellessa tiettyä brändiä, tuotetta tai sen käyttötapoja. 
Online-brändiyhteisöiden kohdalla sitoutumisen ilmaisu kohdistuu erityisesti 
brändiin (Brodie ym., 2013, 111.) Schau tutkimusryhmineen (2009) käyttää puo-
lesta puhumisen käytänteelle nimeä evankelisointi, joka on rinnastettavissa 
ominaisuuksiltaan samaan käytänteeseen. Evankelisoinnin käytänne poikkeaa 
puolesta puhumisen käytänteestä korostamalla lähinnä yhteisön ulkopuolelle 
tapahtuvaa suosittelua. 

Sosiaalinen vuorovaikutus käytänteenä on kaksisuuntaista yhteisön keski-
näistä vuorovaikutusta, jonka kautta asiakkaat muodostavat asenteita, normeja 
ja yhteisön kieltä (Brodie ym., 2013, 111). Verrattuna Schaun ja kollegoiden 
(2009) käytänteisiin, sosiaalinen verkostoituminen sisältää useampia käytänteitä, 
kun taas sosiaalisen vuorovaikutuksen käytänne on yhdistänyt käytänteet yh-
deksi.  

Yhdessä kehittämisen käytänne on prosessi, jossa yhteisön jäsenet osallistu-
vat yrityksen toimintaan auttamalla kehittämään uusia tuotteita, palveluita, 
brändiä tai brändintarkoitusta. Osallistuminen vahvistaa yhteisön jäsenten si-
toutumista yhteisön toimintaan (Brodie 2013, 111.) Schau ja hänen tutkimus-
ryhmänsä (2009) keskittyvät brändin kehittämiseen arvonluonnin näkökulmas-
ta tutkimuksessaan, mutta myöntävät sitoutumista tapahtuvan samalla. 

Brodien ja kollegoiden (2013) nimeämät käytänteet johtavat sitoutumiseen. 
Tämän vuoksi nämä käytänteet otetaan mukaan teoreettisen viitekehyksen mal-
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liin ja yhdistetään ominaisuuksiensa puolesta samanlaisia käytänteitä Schaun ja 
kollegoiden (2009) kehittämään malliin. Lisäksi viitekehyksen malliin lisätään 
tutkimuksesta puuttuvat käytänteet, joiden on todettu luovan arvoa sekä sitou-
tumista. 
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4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Useat tutkimukset tukevat ajatusta käytänteiden avulla muodostuvasta arvosta 
ja sitoutumisesta online yhteisöissä (Hartmann ym., 2015, Brodie ym., 2013 & 
Schau ym., 2009). Kuluttajan sitoutumisen prosessit koostuvat valikoimasta eri-
laisia alaprosesseja vaikuttaen kuluttajien vuorovaikutuskokemuksiin online-
brändiyhteisöissä ja yhteisluovat arvoa yhteisöön kuuluvien jäsenten keskuu-
dessa. Arvoa luodaan yhdessä sitoutumisen kohteen kanssa sitoutumisen eri 
tasoja sisältävissä toistuvissa prosesseissa (Brodie ym., 2011.) Arvoa luovat ja 
sitoutumista vahvistavat käytänteet voidaan rinnastaa toisiinsa, sillä niiden toi-
siaan vahvistavat ominaisuudet ja vuorovaikutteisuus luovat sekä arvoa, että 
sitoutumista brändiyhteisöissä (Schau ym., 2009; Brodie ym., 2013.) Sitoutumi-
sen taustalla ovat toiminnot (Schau ym., 2009), tai hyödyt (Nambisan & Baron 
2009), joiden tuottama arvo onkin keino asiakkaan sitouttamiseen. Viitekehyk-
sen malli lähtee liikkeelle olettamuksesta, jota tieteelliset tutkimukset tukevat, 
eli sitoutuminen synnyttää arvoa ja arvo luo sitoutumista (kts. kuvio 7).  

 

 

Kuvio 7 Viitekehyksen olettamus 

 
Online yhteisössä arvonluonti on mahdollista vain silloin, kun toiminta perus-
tuu vapaaehtoisuuteen, suhteiden vastavuoroisuuteen, sekä molemminpuoli-
suuteen. Myös luottamus yhteisöä kohtaan on tärkeää, koska se lisää yhteisön 
jäsenten sitoutumista ja yhteisöllisen arvon muodostumista (Schau ym., 2009; 
Mathwick ym., 2008; Sicilia & Palazón 2008.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan online-brändiyhteisöjen jäsenten sitou-
tumista ja arvonluontia. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että kuluttajan sitou-
tumista vahvistavia ja sen myötä arvoa luovia käytänteitä on kahdeksan (Brodie 
ym., 2013; Schau ym., 2009.) Teoreettisen viitekehyksen mallissa Brodien ja hä-
nen kollegoidensa (2013) ja Schaun tutkimusryhmän (2009) luomat käytänteet 
on yhdistetty ominaisuuksiensa puolesta samankaltaisten käytänteiden ryhmiin, 
sekä nimetty ne käytännettä kuvastavalla tavalla (kts. kuvio 8). Kuviossa keski-
össä ovat sitoutuminen, ja arvon luominen, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa 
eri käytänteiden kanssa. Sitoutumisen kolme ulottuvuutta (kognitiivinen, emo-
tionaalinen ja käyttäytyminen) toimivat käytänteiden taustalla, mutta niitä ei 
ole eriteltynä kuvaan (Brodie ym., 2013.) Kahdeksan malliin valittua käytännet-
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tä ovat yhdessä kehittäminen, jäsenyyden tunnustaminen, dokumentointi, mie-
lenkiinnon kohteiden erottaminen, yhteisten kokemusten jakaminen, sosiaali-
nen vuorovaikutus/ verkostoituminen, puolesta puhuminen ja tiedon jakami-
nen/ oppiminen, joiden mukana oloa tukevat Brodien ja kollegoiden (2013), 
sekä Schaun ja kollegoiden (2009) tutkimukset arvonluonnin ja sitoutumisen 
käytänteistä. Valitut käytänteet sijaitsevat viitekehyksen mallissa toistensa 
kanssa vuorovaikutuksessa olevien nuolten kärjissä. Mallin nuolet kuvastavat 
käytänteille tyypillistä vuorovaikutusta, sekä niiden toisiaan liikkeelle panevia 
ja yhteen liittäviä ominaisuuksia. 

 

 

Kuvio 8 Viitekehyksen malli (Mukailtu Brodie ym., 2013, 110; Schau ym., 2009, 36.) 

Mallin avulla on mahdollista saada lisää ymmärrystä siitä, kuinka yhteisön ar-
von luominen todellisuudessa tapahtuu ja miten jäsenten sitoutuminen toteu-
tuu, sekä miten yhteisön jäsenet toimivat yhteisössä asiakaslähtöisestä näkö-
kulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan online-brändiyhteisön vuorovaikutusta 
mallin avulla. Tämä luonnollisesti sulkee pois kuluttajien toiminnan yhteisön 
ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa keskiössä ovat online-brändiyhteisön sisällä 
syntyvät vuorovaikutuksen prosessit, jotka lisäävät arvonluontia, sekä sitoutu-
misen vahvuutta yhteisössä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen tutkimusmetodeina käytettiin netnografiaa, sekä sen tu-
kemiseen haastattelua. Nämä tutkimusmetodit mahdollistivat ilmiön tarkkai-
lemisen mahdollisimman monipuolisesti ja tutkimuksen toteuttamisen tunkei-
lemattomalla tavalla. Tutkimuksen keskiössä olivat pelialan online-
brändiyhteisöt ja niiden käytänteet. Käytänteitä tutkittaessa on tärkeää, että 
tutkimukseen osallistuvat yhteisön jäsenet ovat mahdollisimman luonnollisessa 
ympäristössä, koska käytänteet ovat rutiininomaista toimintaa ja niiden ym-
märrystä varten vaaditaan luonnollista vuorovaikutusta. 

5.1 Netnografinen tutkimus ja aikataulu 

Tämä tutkimus suoritettiin pääosin netnografista tutkimusmetodia hyödyntäen, 
mutta aikataulullisista ja käytännöllisistä syistä, tietoa syvennetään kohderyh-
mään kuuluvien haastatteluilla. Netnografinen tutkimus mahdollistaa kulutta-
jien tutkimisen niiden luontaisessa ympäristössä, joka tässä tapauksessa on Fa-
cebookissa toimivat online-brändiyhteisöt. Online-brändiyhteisön tarkastelua 
varten netnografia on luonnollinen valinta, sillä se keskittyy verkossa tapahtu-
vaan vuorovaikutukseen. Tämä tutkimus toteutettiin täysin osallistumatta, eli 
tutkija ei ollut osana tutkittavaa online-brändiyhteisöä, vaan tarkkaili vuoro-
vaikutusta sivusta. Netnografista tutkimusta vaikeuttaa julkisen tiedon saanti, 
sillä useat sitoutuneet online-brändiyhteisöt ovat niin sanottuja suljettuja yhtei-
söjä, joihin pitäisi liittyä tiedon saantia varten. Suljetusta ryhmästä tiedon han-
kinta on tutkimuseettisistä syistä pois suljettu vaihtoehto, jonka vuoksi online-
brändiyhteisöiksi valikoituivat yhteisöt, joista tieto oli vapaasti saatavissa. 

 Kuluttajien siirtyessä yhä enemmän online-maailmoihin ja maailman laa-
juisen informaation verkostoihin, tutkijat kohtaavat tärkeitä metodologisia ky-
symyksiä koskien digitaalisia aikoja (Rokka 2010, 381). Kuluttajat, jotka tekevät 
päätöksiä tuotteen ja brändin suhteen siirtyvät yhä enemmän tietokoneiden 
ohjaamaan kommunikaatioon etsiessään tietoa, johon perustavat päätöksensä. 
Yritysten tarjoaman markkinoinnin ja verkkosivujen lisäksi, kuluttajat käyttävät 
erilaisia online formaatteja jakaakseen ideoita, rakentaakseen yhteisöjä ja ollak-
seen yhteydessä muiden kuluttajien kanssa, saadakseen objektiivisempaa tietoa. 
Markkinoitsijoiden kiinnostus internetiä ja erityisesti kuluttajia, jotka ovat ak-
tiivisia online yhteisöissä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Kuluttajien jakamat suosi-
tukset ja päätökseen tekoon vaikuttavat tekijät kiinnostavat tutkijoita. Uusi 
markkinakeskeinen kuluttajien vuorovaikutus online-yhteisöissä avaa tutkijoil-
le uusia mahdollisuuksia löytää kuluttajien mieltymyksiä ja tarpeita. Markki-
noinnin tutkijat käyttävät useita eri metodeja kuluttajien tutkimiseen ja erityi-
sesti kvalitatiiviset metodit ovat käytännöllisiä paljastamaan taustoja tarpeiden, 
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halujen, tarkoitusten ja valinnan syihin. Verrattuna aikaa vievään etnografiseen 
tutkimukseen, fokusryhmähaastattelut ja henkilökohtaiset haastattelut mielle-
tään helpommiksi ja ne ovatkin suositumpia kvalitatiivisen tutkimuksen teknii-
koita (Kozinets 2002, 61–62.)  

Netnografia, toiselta nimeltään internetin etnografia, on uusi kvalitatiivi-
nen tutkimusmetodi, jossa käytetään hyväksi etnografisia tutkimustekniikoita 
kulttuurien ja yhteisöjen vuorovaikutuksen tutkimiseen verkossa. Markkinoin-
titutkimuksen tekniikkana netnografia hyödyntää julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa online-forumeilla, tunnistaakseen ja ymmärtääkseen tarpeita ja päätöksen 
tekoon vaikuttavia tekijöitä relevanteista online-kuluttajaryhmistä. Verrattuna 
perinteiseen etnografiaan, netnografia vie huomattavasti vähemmän aikaa, se 
on edullisempaa eikä se ole yhtä yksityiskohtaista. Toinen ero perinteiseen et-
nografiseen tutkimukseen on se, että tutkimus voidaan tehdä täysin huomaa-
mattomasti tutkijan näin halutessa (Kozinets 2002, 62–63.)  

Netnografia tutkimusmetodina pitää sisällään useita erilaisia keinoja saa-
da tietoa tutkittavasta yhteisöstä. Tässä tilanteessa tuleekin ottaa huomioon tut-
kijan vahvuudet, sekä tutkimuskysymykset. Tutkimusta voidaan tukea eri tut-
kimuskeinoilla, esimerkiksi haastattelut, tai keskusteluforumien tutkiminen 
ovat hyvän netnografisen tutkimuksen ominaispiirteitä, ja niiden tulisi aina tu-
kea tutkimusta (Kozinets 2007, 8.) 

Tutkimuksen aikataulu (kts. kuvio 9) esittää Kozinetsin (2010, 61) periaat-
teita noudattavaa, hieman yksinkertaistettua kuvausta netnografisen tutkimuk-
sen etenemisestä ja tutkimuksen aikataulusta tämän tutkimuksen osalta. Tut-
kimuksen tekeminen aloitettiin tammikuussa aiheen ja tutkimusmetodin valin-
nalla tutkijan kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja prosessi eteni suunnitel-
mien mukaisesti, pieniä muutoksia lukuun ottamatta. 

 

Kuvio 9 Tutkimuksen aikataulu (Mukailtu Kozinets 2010, 61.) 
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Netnografisen metodin kuusi vaihetta ovat Kozinetsin (2002) mukaan tutki-
muksen suunnittelu, ryhmään pääsy, aineiston keräys, aineiston analysointi, 
eettiset standardit ja tutkimuksen esittely. Kuvion 9 mukaisesti, tutkimuksen 
aikataulussa on yhdistetty eettiset standardit ja tutkimuksen esittely yhdeksi 
kuvaavammaksi kokonaisuudeksi uudemman julkaisun mukaisesti. Lukuisat 
tutkijat ovat ottaneet vapauksia netnografisen tutkimuksen prosessiin ja sen 
vaiheiden määrään (Costello, McDermott & Wallace 2017.) Seuraavien alaluku-
jen otsikointi noudattaakin lähimmin Füllerin, Jaweckin ja Mühlbacherin (2007, 
63) nelivaiheista prosessia, joista kolmeen tutustutaan alla tarkemmin. Nämä 
prosessin vaiheet ovat Online-brändiyhteisön valinta ja arviointi, toiminnan 
tarkkailu ja tiedon kerääminen sekä aineiston analysointi ja löydösten tulkinta. 
Neljäntenä vaiheena säilytettiin luotettavuuden arviointi ja etiikka, jotka kuu-
luvat luonnollisena osana tutkimuksen tekoon. 

5.2 Online-brändiyhteisön valinta ja arviointi 

Ennen lopullisen tutkimuksen kohteen valintaa, on usein tarpeellista tutustua 
useisiin online-brändiyhteisöihin, jotta tutkimukseen sopiva yhteisö löytyisi 
(Kozinets 2010, 89.) Tutkimuksen tarkoituksen määrittelyn ja siihen soveltuvien 
yhteisöjen tunnistamisen jälkeen, voidaan eri yhteisöjä arvioida kriteereiden 
avulla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi Kozinetsin (2010, 89) 
ehdottamaa kuutta kriteeriä (kts. taulukko 1), joiden tarkoituksena on arvioida 
online-yhteisön soveltuvuutta tutkimuksen kohteeksi. Näitä kriteereitä ovat: 

Taulukko 1 Tutkimuksen kriteerit (Mukailtu Kozinets 2010, 89.) 

Kriteeri Selite 

Relevanttius Kuinka sopiva yhteisö on tutkimusky-
symysten ja tutkimuksen ydinasian 
kannalta 

Aktiivisuus Kuinka aktiivinen ryhmä on ollut vii-
me aikoina ja kuinka säännöllistä 
ryhmän toiminta on 

Vuorovaikutteisuus Kuinka runsaasti viestintää on yhtei-
sön jäsenten välillä 

Runsas ajatusten vaihto Kuinka suuri määrä yhteisön jäsenistä 
osallistuu vuorovaikutukseen 

Heterogeenisyys Kuinka erilaisia yhteisön jäsenet ovat 
keskenään 

Aineiston rikkaus Kuinka yksityiskohtaista ja kuvailevaa 
aineistoa yhteisön sisältä on saatavilla 
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Näiden kaikkien kriteerien täyttäminen ja löytäminen yhdestä yhteisöstä voi 
olla vaikeaa, jonka vuoksi tulee harkita mitkä ominaisuudet ovat tutkimuksen 
kannalta tärkeitä ja painottaa niitä valintaa tehtäessä (Kozinets 2010, 89.) Tässä 
tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan online-brändiyhteisöitä, sekä niiden 
sitoutumiseen ja arvon luomiseen vaikuttavia tekijöitä, joten yhteisön relevant-
tius, aktiivisuus ja vuorovaikutteisuus olivat tärkeimpiä kriteereitä valinnan 
teossa. Tutkimuksen kannalta on myös tärkeää valita yhteisö, jossa sitoutunei-
den jäsenten määrä on korkea. Call of Duty yhteisössä jäseniä on 24 miljoonaa 
ja Call of Duty WARZONE yhteisössä 256 700 jäsentä. Molempien yhteisöjen 
julkaisut saavat aktiivisesti kommentteja ja reaktioita, jolloin vuorovaikutusta 
oli mahdollista tutkia. 

Tutkimuksen kohteena olevaa yhteisöä valittaessa, tulisi tutkijalla olla kä-
sitys tarkasteltavan online-brändiyhteisön aihepiiriin liittyvistä käytänteistä, 
termeistä ja symboleista. Ymmärrys yhteisön kulttuurista ja keskusteltavista 
aihealueista on tärkeää, jotta tutkija pystyy tulkitsemaan yhteisön jäsenten väli-
siä viestejä oikein. Vaikka ymmärrys yhteisössä käsiteltävistä aiheista kasvaa 
tutkimuksen myötä, auttaa aiheen aiempi tuntemus kohdeyhteisön valinnassa 
ja se varmistaa oikean lähestymistavan yhteisöön (Kozinets 2010, 90.) Yhteisöl-
linen kieli on eräs yhteisön kulttuuriin ymmärtämiseen liittyvä seikka. Yhteisön 
sisällä kehittyy omia ilmaisuja kuvaamaan tiettyjä asioita, sekä omia sanoja ja 
sanontoja, joita ulkopuoliset eivät välttämättä ymmärrä. Avain online-
brändiyhteisön kulttuurin tulkitsemiseen onkin yhteisön kielen kääntäminen ja 
ymmärtäminen oikein (Kozinets 2006, 284.)  

Tähän tutkimukseen valikoitui Call of Duty-pelin ympärille rakentuneita 
online-brändiyhteisöitä useista eri syistä. Call of Duty-yhteisö on erittäin laaja ja 
jakautunut eri kanaviin. Tutkimuksen kannalta tärkeimmäksi kanavaksi vali-
koituivat Call of Duty-pelin virallinen Facebook-sivu, Call of Duty WARZONE, 
sekä Call of Duty -peliyhteisö, sillä ne täyttävät Kozinetsin laatimat kriteerit 
hyvin, sekä tarjoavat monipuolista näkemystä brändin ympärille muodostu-
neista online-yhteisöistä. Call of Duty-peliyhteisö on virtuaalipelimaailmassa 
rakentunut yhteisö, jonka alustana toimii Call of Duty-peli. Facebook-
yhteisöissä on valtava määrä aktiivisia jäseniä, jotka ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään ja vaikuttavat sitoutuneilta yhteisön toimintaan. Yhteisöiden sisäi-
nen keskustelu on monipuolista ja runsasta, sekä jäsenet muodostavat varsin 
heterogeenisen joukon online-pelaamisesta kiinnostuneita ihmisiä. On myös 
tärkeää huomioida, että Call of Duty on virtuaalinen pelimaailma, joka on itses-
sään online-brändiyhteisö. Pelin sisällä pelaajilla on hahmo eli avatarit ja he 
toimivat nimimerkin takana. Koska tutkimuksessa käsitellään sitoutumista ja 
arvon luomista, on tärkeää valita yhteisöitä, joissa ne toteutuvat. Kuten Kaplan 
ja Haenlein (2010) (kts. kuvio 1) sosiaalisen median jaottelukuviosta voidaan 
huomata, virtuaalisissa pelimaailmoissa itsensä esille tuominen on matalaa, kun 
taas sosiaalinen läsnäolo korkeaa. Tutkimukseen valikoituneissa Facebook-
yhteisöissä yhteisön jäsenet esiintyvät omilla nimillään, jolloin itsensä esille 
tuomisen tulisi olla korkeampaa, mutta vuorovaikutuksen hieman matalampaa, 
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verrattuna peliyhteisöön. Vuorovaikutus virtuaalipelimaailman ja sosiaalisen 
verkostoitumissivuston välillä on kuitenkin erilaista, sillä pelatessa vuorovaiku-
tus tapahtuu reaaliaikaisesti puhumalla muiden yhteisön jäsenten kanssa, kun 
taas Facebookissa vuorovaikutus tapahtuu pienellä viiveellä kirjoittamalla. Ko-
zinets (2013, 265) listaa tärkeimmiksi netnografisen alan sivustoiksi chatit, pe-
lialustat, virtuaaliset maailmat, blogit ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustot. 
Koska kieli on tärkeä osa kulttuurin sisäistämistä, tuetaan pääosin englannin-
kielisten yhteisöiden netnografista tutkimusta haastattelemalla yhteisön suo-
menkielisiä jäseniä virheiden välttämiseksi ja syvemmän ymmärryksen saa-
miseksi. Tutkija itse ei ole koskaan pelannut Call of Duty-peliä, mutta on seu-
rannut vuosien ajan sivusta läheisten pelaamista, jonka vuoksi tutkijalle on ker-
tynyt ymmärrystä pelimaailman aihepiireistä ennakkoon.  

Molemmat Facebook-yhteisöt ovat Call of Duty-pelin online-
brändiyhteisöjä, jonka vuoksi ne soveltuvat tutkimukseen. Yrityslähtöisen ja 
käyttäjälähtöisen yhteisön perustamisen syyt ovat erilaiset, yrityksellä usein 
kaupalliset ja käyttäjällä ainakin tässä tapauksessa ammatilliset ja sosiaaliset 
(Kts. kuvio 1). Tämän vuoksi yhteisöjen sisältö voi vaihdella ja tutkimuksen 
kannalta saadaan monipuolisempaa tietoa, kun tarkkaillaan useampia yhteisöjä. 
Call of Duty-yhteisön sisältöä tutkittiin pelin julkaisu päivästä alkaen, kun taas 
Call of Duty WARZONE-yhteisön sisältöä tutkittiin sen luomispäivästä alkaen. 
Lisäksi tarkasteltiin Call of Duty-peliyhteisöä, joka tuo tutkimukseen syvälli-
sempää tietoa Call of Duty-brändin ympärille rakentuneiden yhteisöiden kult-
tuurista.  
 

 

5.3 Toiminnan tarkkailu ja tiedon kerääminen 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitoutumista ja arvonluontia, jonka vuoksi 
netnografinen tutkimus toteutettiin tarkkailuun perustuvana, mutta tutkimusta 
tuettiin etnografisen tutkimuksen elementillä, haastattelulla. Tutkija ei liittynyt 
osaksi online-brändiyhteisöitä, eikä myöskään osallistunut ryhmien sisällä ta-
pahtuneisiin keskusteluihin. Näin ollen Elliotin ja hänen tutkimusryhmänsä 
(2005) näkemyksien mukaan, voitiin varmistua yhteisön vuorovaikutuksesta 
mahdollisimman luonnollisissa olosuhteissa. Tutkimukseen valittuja Facebook-
yhteisöitä tarkkailtiin yhteensä noin puolen vuoden ajan. Tutkimukseen sovel-
tuvaksi kohderyhmäksi todetut Call of Duty -yhteisöt valittiin huhtikuussa 
2020, jonka jälkeen yhteisöjä ja niiden toimintaa tarkkailtiin syyskuuhun 2020 
saakka. Kohdeyhteisön lopullisen valinnan jälkeen heinäkuussa 2020 tarkkailu 
oli aktiivisempaa ja suurimmalta osin lähes päivittäistä. Lisäksi online-
peliyhteisöä on tarkkailtu sivusta jo usean vuoden ajan kulttuurin omaksumista 
edistämään. Tutkimuksessa tarkkailtavien yhteisöiden keskusteluista kaikki 
olivat julkisia, jolloin kuka tahansa voi seurata niitä ilman liittymistä yhteisöön 
tai muunlaista vahvistusta. Syvempää tietoa sitoutumisesta ja arvon luomisesta 
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voisi löytyä niin sanotuista suljetuista yhteisöistä, mutta ne eivät täytä tutki-
muksen vaatimia kriteereitä tiedon julkisuudesta. Voidaan kuitenkin pohtia, 
onko oikein kerätä tietoa julkisesta online-yhteisöstä ilman ylläpitäjän lupaa. 
Julkiset keskustelut voidaan rinnastaa Elliotin ja hänen kollegoidensa (2005, 197) 
mukaan esimerkiksi sanomalehden mielipideosastoille lähetettyihin tai muihin 
tiedotusvälineissä julkaistuihin teksteihin, jonka vuoksi online-yhteisön sisältö 
voidaan tulkita julkiseksi tiedoksi ja näin ollen sisältö on kaikkien käytettävissä. 
Julkisen luonteensa vuoksi tietoa voidaan siis kerätä yhteisöistä ilman suuria 
eettisiä ongelmia. Tutkimuksessa hyödynnetiin arkisto- ja kenttämerkintätietoja 
tiedonkeräämisessä. Dataa tallennetiin muun muassa kuvankaappausten muo-
dossa tutkimuksen alusta asti. 

Tutkijan osallistuminen yhteisön toimintaan ja vuorovaikutukseen netno-
grafisessa tutkimuksessa voi vaihdella suuresti etäisestä suhtautumisesta aktii-
viseen osallistumisen. Kozinets (2007, 9–11) kuvaa tutkijan osallistumisen tasoa 
janalla, jonka toiseen päähän sijoittuu täysin tarkkailuun perustuva netnografia 
ja toiseen ääripäähän sijoittuu äärimmäisen osallistuva netnografia (autonetno-
grafia), jossa tutkija on osana yhteisön toimintaa muiden jäsenten tavoin ja ref-
lektoi kokemuksistaan osana yhteisöä. Osallistumiseen ja tarkkailuun perustu-
va netnografia sijoittuu näiden ääripäiden väliin, sillä siinä hyödynnetään sekä 
yhteisön tarkkailua, että sen vuorovaikutukseen osallistumista (Kts. Kuvio 10.) 

 

Kuvio 10 Tutkijan suhde (Mukailtu Kozinets 2007, 9.) 

Tutkija ei paljasta läsnäoloaan tutkimuksen kohteena olevalle yhteisölle täysin 
tarkkailuun perustuvassa netnografiassa. Tällaisessa tutkimuksessa tutkija ei 
tule osaksi yhteisöä, eikä sen toimintaa, vaan hän säilyttää etäisyyden yhteisön 
vuorovaikutukseen (Kozinets 2007, 10.) Tutkimuksessa voidaan käyttää myös 
osallistuvia keinoja, joiden toteuttamiseen mahdollisuudet ovat monimuotoiset. 
Puhtaasti etnografisessa tutkimuksessa kaikki aineisto kerätään virtuaalisen 
vuorovaikutuksen avulla, jolloin esimerkiksi mahdolliset haastattelut tulee to-
teuttaa verkossa. Tutkimukseen voidaan kuitenkin hyödyntää myös etnografi-
sen tutkimuksen elementtejä, jolloin aineistoa voidaan kerätä kasvokkain tapah-
tuvassa vuorovaikutuksessa, kuten haastatteluissa (Kozinets 2010, 65–67.) Ko-
zinets (2006, 2007, 2010) nostaa esille netnografisessa tutkimuksessa tutkijan 
osallistuvan roolin tärkeyden. Kozinetsin mukaan tutkija pystyy esittämään 
yhteisön jäsenten todelliset kokemukset vain toimimalla yhteisön täysivaltaise-
na jäsenenä ja yhteisön kulttuuria elämällä. Tästä näkemyksestä on kuitenkin 
eroavia mielipiteitä markkinoinnin tutkimuksen saralla. Esimerkiksi Elliot, 
Shankar, Langer ja Beckman (2005) puolustavat täysin tarkkailuun perustuvaa 



40 
 
netnografiaa, tilanteissa, joissa tutkimuksen kohteena on arkaluontoinen aihe. 
Tällaisissa tilanteissa tutkijan roolin tulisi olla huomaamaton, eikä tutkimukses-
ta mahdollisesti tulisi edes informoida tutkimuksen kohteena olevaa yhteisöä. 

Elliot ja hänen kollegansa (2005, 197) uskovat tutkijan läsnäolon paljasta-
misen tai yhteisöltä luvan kysymisen kommenttien käyttöön heikentävän net-
nografian yhtä olennaisimmista eduista, eli tunkeilemattomuutta. Pahimmassa 
tapauksessa koko tutkimus voi vaarantua, jos yhteisön jäsenet eivät ole haluk-
kaita yhteistyöhön. Jos yhteisö on tietoinen tutkijan läsnäolosta, se voi johtaa 
siihen, että jäsenet välttävät osallistumista vuorovaikutukseen, tai muuttavat 
kirjoitustensa sisältöä (Elliot ym., 2005, 197.) Tutkimuksen kohde, konteksti ja 
tutkimuskysymykset vaikuttavat tutkimuksen menettelytapoihin (Elliot ym., 
2005, 200).  

Pätevä netnografinen tutkimus vaatii pitkäaikaista tutustumista yhteisöön, 
sekä sitoutumista tutkimukseen, riippumatta siitä, miten tutkija osallistuu tark-
kailtavan yhteisön vuorovaikutukseen. Uskottava netnografinen tulkinta vaatii 
aina enemmän, kuin muutamia tutkimuksen tavoitteen kannalta soveltuvia 
kommentteja ja niiden referointia. Verkosta löytyvän valtavan informaatio mää-
rän takia tämä menettelytapa voi tuntua helpolta oikopolulta, mutta pelkät ko-
pioidut kommentit ja katkelmat keskusteluista ovat yhteisön tarjoamaa dataa, 
eivätkä tietoa yhteisön kulttuurista (Kozinets 2006, 282.)  

Kozinetsin, Dolbecin ja Earleyn (2013, 265–266) mukaan netnografisen tut-
kimuksen tiedonkeräämiseen on saatavilla kolme yleistä aineisto tyyppiä: arkis-
totieto, aikaansaatu tieto ja kenttämerkintätieto. Arkistotiedoksi luetaan kaikki 
aineisto, mitä tutkija voi löytää verkosta, joka ei ole hänen osallistumisensa tuo-
tosta. Tämän tyylinen aineisto voi luoda kulttuurisen pohjan edustamaan sitä, 
millainen yhteisö oli ennen tutkijan osallistumista sosiaalisen median ympäris-
töön. Tämän tyylisen havainnollisen aineiston tarkoituksena on syventää tutki-
jan tietoa kulttuurisesta kontekstista. Sen kerääminen on edullista ja sen saavut-
taminen on suhteellisen helppoa. Verkosta saatavaa dataa voidaan tallentaa 
usein eri keinoin. Kaksi perinteisintä tekniikkaa ovat: sisällön tekstin kopioimi-
nen ja liittäminen, sekä kuvakaappauksien ottaminen. Aikaan saatettu tieto viit-
taa sisältöön, jota tutkija ja yhteisön jäsenet ovat tuottaneet yhdessä sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa. Tähän tietoon luokitellaan muun muassa online-
haastattelut ja keskustelut eri forumeilla. Nykyteknologia mahdollistaa myös 
kasvokkain suoritettuun haastatteluun verrattavissa olevat audiovisuaaliset 
videohaastattelut, josta voidaan saada samat kehonkielelliset hyödyt kuin pe-
rinteisestä kasvotusten tehdystä haastattelusta. Kenttämerkintätiedot puoles-
taan ovat tutkijan keräämää tietoa, jonka tarkoituksena on tallentaa, reflektoida 
ja analysoida tutkimusta. Tiedon kerääminen aloitetaan heti tutkimuksen alku-
vaiheesta ja niiden tulisi kuvastaa tutkijan matkaa ulkopuolisesta, yhteisön 
kulttuurin jäseneksi (Kozinets ym., 2013, 265–266.) 
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5.4 Aineiston analysointi ja löydösten tulkinta 

Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoitiin koodaamalla (kts. Taulukko 2), eli 
etsimällä sanoja ja teemoja, jotka toistuivat materiaaleissa säännöllisesti. Lisäksi 
hyödynnetiin hermeneutiikkaa, jotta yhteisön kulttuurista saatiin parempaa 
ymmärrystä ja voitiin luoda uusia löydöksiä yhteisöstä. Aineistoa analysoitiin ja 
tulkittiin tässä tutkimuksessa samanaikaisesti prosessoimalla ja jalostamalla 
saatua tietoa. Analyysivaiheen alussa Facebookista kerättyä aineistoa oli 100 
sivua kuvakaappauksia, sekä viikonlopun kestäneiden lanien aikana kerätty 
haastatteluaineisto. Lanit, eli lähiverkkotapahtuma on tapahtuma, jossa harras-
tajat kokoontuvat pelivälineidensä kanssa samaan tilaan pelaamaan verkon 
kautta. Aineistosta nousevia kysymyksiä tarkasteltiin lähemmin ja niihin etsit-
tiin uutta aineistoa tarvittaessa, esimerkiksi lanien jälkeen esitettiin syventäviä 
kysymyksiä siihen osallistuneille yhteisön jäsenille. Haastattelun aikana tutkija 
havainnoi pelaajien toimintaa heidän pelatessaan ja kirjoitti ylös huomioita. 
Pelien välisellä ajalla havaintoja tarkennettiin kysymyksillä ja saatua tietoa kir-
jattiin muistiinpanoihin. 

Analyysivaiheessa aineistoa järjesteltiin ja tulkintavaiheessa analyysille 
annettiin merkitys löydösten avulla. Netnografisessa tutkimuksessa haasteena 
on non-verbaalisen viestinnän tulkinta, jota tuettiin haastatteluilla, jolloin tutki-
jalla oli mahdollisuus täydentää netnografian mahdollisia puutteita. Verkosta 
kerätyssä aineistossa huomioitiin tekstintulkintaan käytössä olevia keinoja, eli 
hymiöitä, erilaisia välimerkkejä ja kirjainten kokoa. Lisäksi mahdollisuuksien 
mukaan tulkittiin myös yhteisön tuottamia videoita lisäämään ymmärrystä yh-
teisöstä. Kuten aiemmin mainittiin, tutkija ei itse ole ollut osa peliyhteisöjä, 
mutta on seurannut vuosien ajan sivusta pelaajien harrastamista ja saanut näin 
ymmärrystä yhteisöjen kielestä ja toiminnasta, joka helpottaa aineiston tulkin-
taa ja tuo siihen luotettavuutta. Tutkija on kuitenkin jäsenenä useassa muussa 
online-brändiyhteisössä, joten hän ymmärtää miten brändiyhteisöt toimivat eri 
kontekstissa. Analyysissä keskityttiin englanninkielisten päivitysten analysoin-
tiin, mutta siinä huomioitiin myös muilla kielillä tehdyt päivitykset. Haastatte-
lujen osalta kielenä toimi suomi ja yhteisön muodostama suomen kieltä muis-
tuttava englannista vaikutteita ottanut kieli, jotka auttavat ymmärtämään ja 
luomaan tulkintoja Facebook-yhteisöiden sisällöstä. 
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Taulukko 2 Aineiston analysointi 

 
Hermeneutiikka ja 
koodaus 

  

Kulttuuri Koodi Usein toistuvat ja poik-
keavat aiheet 

Kieli Yleiskielestä poikkeava 
sanasto 

Pelisanasto, verkon yleis-
kieli, lyhenteet ja suomen-
nokset 

Rituaalit ja perinteet Yhteisiä tapoja ja tapah-
tumia 

Lanit, syöminen, rituaalit 
ja uskomukset 

Yhteen kuuluvuus Yhteiset säännöt ja päte-
vyys 

Brändifani, säännöt, hui-
jaus ja sitoutumattomuus 

Moraalinen vastuu Jatkuvuuden takaaminen 
ja toisen auttaminen 

Jatkuvuus, yhteisöllisyys 
ja tuotteen käyttö  

Käytänne   

Yhdessä kehittäminen Osallistuminen yhteisön 
tai brändin toiminnan 
parantamiseen 

Pelin parantaminen, muu-
tokset, yhteisön toiminta ja 
säännöt 

Jäsenyyden tunnusta-
minen 

Symbolit ja osoitukset 
yhteisöön kuuluvuudesta 

Logot, kustomointi, Clan-
tag ja kommentit huijarei-
ta vastaan  

Dokumentointi Tallennetut kokemukset 
brändin parissa ja niissä 
korostuvat aiheet 

Pelin kehittäminen, koke-
mukset, kannustaminen, 
meemit, striimausvideot, 
tunnetilat, pelihistoria ja 
WhatsApp 

Mielenkiinnon kohtei-
den  
erottaminen 

Yhteisön sisällä erottelus-
ta kertovat ilmaisut 

Eri konsolit, ikä, sukupuo-
li ja harrastuneisuus 

Yhteisten kokemusten  
jakaminen 

Tapahtumat ja kokemuk-
set 

Turnaukset, erikoisviikon-
loput, lanit, pelikokemuk-
set, suoritukset ja osaami-
nen 

Sosiaalinen  
vuorovaikutus/ 
verkostoituminen 

Tutustuminen ja yhteisön 
normien omaksuminen 

Säännöt, vertaistuki, tun-
teet, itsestä kertominen ja 
verkostoituminen 

Puolesta puhuminen Brändin ja tuotteen ke-
huminen ja suosittelu 

Tägääminen, jakaminen, 
striimausvideot, peliava-
tar, pelin kehuminen ja 
suosittelu 

Tiedon jakaminen/ 
 oppiminen 

Tiedon lisääminen kysy-
myksillä ja vastauksilla 

Kyseleminen, oma status, 
pelin ongelmat ja yhteisön 
suorituksen parantaminen  



43 
 
Analyysin tarkoituksena on pilkkoa kokonaisuuksia pienempiin osiin, tarkas-
tella ja jäsennellä näitä osia, kokonaisuuden parempaa ymmärrystä ja hahmot-
tamista varten. Aineiston analyysi tarkoittaa siis järjestyksen luomista empiiri-
seen aineistoon, josta on kyse myös netnografisen aineiston analyysissä. Ana-
lyysin toteutumiseksi, aineistoa kategorisoidaan, jaetaan kuvaileviin yksiköihin 
ja tunnistetaan kaavamaisuuksia (Eriksson & Kovalainen 2008, 148.) 

Netnografisen aineiston analysoinnin tarkastelutapoja ovat aineiston ana-
lyyttinen koodaus ja hermeneutiikka, joista molempia on suositeltavaa käyttää 
analysointiin, jotta saadaan aikaiseksi ehjä kokonaisuus. Molemmissa tavoissa 
ainestoa jaetaan ja käsitellään paremman ymmärryksen saamiseksi. Yksinker-
taisuudessaan aineiston analyysissa on kyse kokonaisuuden hahmottamisesta ja 
niiden osien löytämisestä, joiden avulla pystytään luomaan kokonaistulkinta 
tutkimuksen kohteena olevasta yhteisöstä (Kozinets 2015, 198.) 

Aineiston analyyttisen koodaamisen tarkoituksena on pyrkiä pilkkomaan 
tutkittava ilmiö pienemmiksi osiksi, tästä esimerkkinä keskustelun tarkastelu 
eri näkökulmista. Keskustelua voidaan tarkastella erilaisten digitaalisten tai 
perinteisten työkalujen avulla. Perinteisiin tekniikoihin lukeutuu esimerkiksi 
korostuskynällä sanojen ja teemojen korostaminen, kun taas digitaalisilla työka-
luilla isoista aineistoista voidaan jaotella sanapilviä. Tutkijan tehtävänä analyyt-
tisen koodaamisen kohdalla on löytää aineistosta erilaisia elementtejä, jotka ku-
vaavat viestijän halua kertoa tietystä asiasta (Kozinets 2015, 208–211.)  

Aineiston analysoinnissa hermeneuttisen tulkinnan avulla, tähdätään ai-
neiston kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. Hermeneutiikka tähtää yhteisön 
tarkasteluun yhteisöntasolla, jolloin huomioidaan esimerkiksi ryhmän käyttäy-
tymistä, rituaaleja, uskomuksia ja juhlallisuuksia ja tässä tapauksessa voidaan 
puhua kulttuurillisesta ymmärryksestä. Aineiston tulkinta tulisi viedä uudelle 
tasolle, jonka pyrkimyksenä on täysin uudenlaisten löydösten tekeminen, jol-
loin sitä voidaan kuvata mielikuvituksellisena tulkintana (Kozinets 2015, 204–
205.) Induktiivinen analyysi kuuluu netnografiseen tutkimukseen ja sen tarkoi-
tuksena on kerätä yksittäisiä havaintoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan 
varmuus luoda yleistettävissä olevia lausuntoja tutkittavasta ilmiöstä (Kozinets 
2010, 118–119.) 

Aineistoa voidaan analysoida kuuden yleistetyn vaiheen avulla. Ensiksi 
aineisto luokitellaan ja eritellään nimettyihin ryhmiin ilmiötä edustavan datan 
mukaan. Toiseksi aineistoon liitetään sekä tutkijan omia huomioita, että reflek-
tointia. Kolmantena suoritetaan aineiston vertailu, jotta voidaan tunnistaa yhte-
neväisyyksiä ja eriäväisyyksiä, tarkoituksena on järjestellä alussa luokiteltua 
aineistoa yleistettävämpiin ja kuvailevampiin ryhmiin. Neljäntenä palataan tut-
kimuskentälle lisäaineiston saamiseksi, jotta voidaan täydentää aineistoa ja pa-
rantaa ymmärrystä aineistosta nousseista prosesseista. Viidentenä voidaan 
muodostaa yleistyksiä selittämään aineiston kaavamaisia piirteitä. Viimeiseksi 
aineiston avulla muodostettuja yleistyksiä yhdistetään olemassa olevien teori-
oiden ja vakiintuneiden käsitteiden kanssa, uuden teorian luomiseksi (Kozinets 
2010, 119.) 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analysointi ja tulkinta tehdään 
usein samanaikaisesti ja niiden molempien tarkoituksena on ymmärtää kerättyä 
aineistoa. Tulkinta ja analyysi toimivat parhaiten silloin, kun raakaa tietoa pro-
sessoidaan ja uudelleen jalostetaan, kyseessä ei siis ole suoraviivainen prosessi 
(Gummersson 2005, 312–313.) Prosessin monipuolisuudesta aineiston ja tulkin-
nan osalta kertovat aineistosta nousevat uudet kysymykset, uuden aineiston 
etsiminen ja kerääminen, sekä tulkintojen kehittäminen siihen asti, että ne to-
della vastaavat aineistoa (Muñiz & Schau 2007, 38). Analyysin tarkoituksena on 
luoda järjestystä tutkittavaan aineistoon, kun taas tulkinnan tarkoitus on liittää 
merkitys ja tärkeysjärjestys analyysiin (Eriksson & Kovalainen 2008, 148–149). 

Aineiston analyysi etnografisessa tutkimuksessa pitää sisällään sanojen, 
non-verbaalisen (sanattoman) viestinnän, äänenpainojen ja puheen intensiteetin 
tulkitsemista (Eriksson & Kovalainen 2008, 148.) Verrattuna netnografiaan, on 
aineiston analyysi ja tulkinta haastavampaa, sillä suurin osa analysoitavasta 
aineistosta muodostuu online-yhteisön tekstimuodossa olevista keskusteluista 
(Rokka 2010, 385.) Koska aineisto on tekstimuodossa, siitä puuttuvat kehonkieli 
ja muut verbaaliset vihjeet. Online-keskustelujen tulkitsemiseen käytetään eri-
laisia keinoja painotusten ja asenteiden osoittamiseen. Tällaisia keinoja ovat 
esimerkiksi hymiöt, isot kirjaimet ja välimerkit, jotka osoittavat kirjoittajan tun-
teita ja äänensävyjä. Myös tekstin sisällä olevat vihjeet tulee huomioida analyy-
siä ja tulkintaa tehtäessä (Moisander & Valtonen 2006, 58.) Tekstin lisäksi vuo-
rovaikutukseen voivat kuulua myös erilaiset audiovisuaaliset aineistot, joiden 
avulla voidaan saada kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä yhteisöstä. Näitä ai-
neistoja voivat olla esimerkiksi käyttäjien luomat videot (Rokka 2010, 385.) 

 

5.5 Luotettavuuden arviointi ja etiikka 

Netnografia edustaa kulttuurista tutkimusta, eikä sille ole olemassa kiistattomia 
ja objektiivisia kriteereitä, joiden avulla voitaisiin mitata sitä, kuinka hyvin tut-
kimus on onnistunut (Moisander & Valtonen 2006, 21.) Lukuisat tutkijat ovat 
pyrkineet esittämään näkemyksiä siitä, kuinka hyvä ja luotettava netnografinen 
tutkimus tulisi toteuttaa. Moisander ja Valtonen (2006, 31) toteavat, että tutkijan 
kriittinen ajattelu ja oman työn jatkuva arviointi läpi tutkimusprojektin, on tär-
keämpää, kuin tarkkojen menetelmien ja tekniikoiden määrittely. Kozinets 
(2007, 134) puolestaan rinnastaa hyvän etnografisen tutkimuksen standardit 
soveltuviksi laadun arviointiin myös netnografisessa tutkimuksessa. Näitä 
standardeja ovat: yhteisöön syventyminen, sen kulttuurin sisäistäminen ja tie-
dostaminen yhteisöön kuulumisen piirteistä. 

Yllä mainittujen standardien lisäksi Kozinets (2010, 162) tarjoaa kymme-
nen arviointikriteeriä (kts. Taulukko 3) objektiivisuuden varmistamiseksi net-
nografisessa tutkimuksessa. Näitä kriteereitä ovat: johdonmukaisuus, täsmälli-
syys, aihe tuntemus, teorian ymmärrys, innovatiiviset elementit, persoonallinen 
ja yksityiskohtainen kuvaus, todentuntuinen kuvailu, avoimuus vaihtoehtoisiin 
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tulkintoihin, kyky aikaansaada sosiaalista toimintaa ja huomioida erilaiset toi-
siinsa liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot. Alla oleva taulukko ker-
too kriteereistä lisää. 

Taulukko 3 Arviointikriteerit (mukailtu Kozinets 2010, 162.) 

Arviointikriteeri Selite 

Johdonmukaisuus Esitettyjen tulkintojen tulee muodos-
taa yhtenäinen kokonaisuus, eikä olla 
ristiriidassa toistensa kanssa. 

Täsmällisyys Tutkimuksen tulee noudattaa täsmäl-
lisesti netnografisen tutkimuksen 
standardeja. 

Aihe tuntemus Tutkimuksen tulee osoittaa tutkijan 
tuntemus aiheesta, siihen liittyvästä 
kirjallisuudesta ja tutkimuksesta. 

Teorian ymmärrys Tutkimuksen tulee perustua teoriaan, 
jolloin aineiston ja teorian välillä tulee 
olla vakuuttava ja selkeä yhteys. 

Innovatiiviset elementit Tutkimuksen tulisi sisältää elementte-
jä, jotka mahdollistavat uusia tapoja 
tutkimuksen kohteen ymmärtämisek-
si. 

Persoonallinen ja yksityiskohtainen 
kuvaus 

Tutkimuksen kohde tulee kuvata per-
soonallisesti ja yksityiskohdille herkäl-
lä tavalla. 

Todentuntuinen kuvailu Yllä mainitun kriteerin täyttyessä, 
voidaan luoda todentuntuinen kuvailu 
tutkimuksen kohteena olevasta yhtei-
söstä ja sen kulttuurista. 

Avoimuus vaihtoehtoisiin tulkintoihin Tutkijan roolin tunnistaminen tutki-
muksessa on tärkeää, jotta se säilyy 
avoimena vaihtoehtoisille tulkinnoille. 

Kyky aikaan saada sosiaalista toimin-
taa 

Tutkimuksen tulisi saada aikaiseksi 
innoittava voima, joka johtaa erilaisiin 
käytännön toimiin. 

Toisiinsa liittyvien sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen muotojen huomiointi 

Tutkija tulee tiedostaa tutkimukses-
saan yhteisön jäsenten sosiaalisen 
elämän ja kokemusten rakentuvan 
sekä online-ympäristössä että sen ul-
kopuolella. 
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Arviointikriteerit huomioitiin tutkimuksentekoprosessin edetessä ja ne pyrittiin 
täyttämään mahdollisimman hyvin. Tätä helpottaa tarkasti ennakkoon tehty 
tutkimuksen suunnittelu ja jatkuva kriittinen tutkimusote tutkijan työtä koh-
taan. 

Kuten jo aiemmin tutkimuksen eettisyyden ongelmakohtaa on sivuttu, liit-
tyy internet-keskusteluihin kysymys siitä, tulisiko niitä käsitellä yksityisinä vai 
julkisina keskusteluina. Erityisesti tutkimukseen valittu tarkkailuun perustuva 
netnografinen tutkimus korostaa tätä ongelmakohtaa, sillä tutkimuksen koh-
teena oleva yhteisö ei ole tietoinen tutkijan läsnäolosta. Elliot kollegoineen (2005, 
194) kehottaa arvioimaan keskustelujen yksityisyyden luonnetta sen perusteella, 
onko keskustelujen seuraamista rajoitettu jollain tavoin. Jos keskusteluihin pää-
syä ei ole rajoitettu, voi kuka tahansa seurata ja osallistua keskusteluihin, jolloin 
vuorovaikutus voidaan luokitella julkiseksi, eikä sen tarkkailuun tarvita erillistä 
lupaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan julkisia keskusteluita ja 
kommentteja, joihin päästiin käsiksi ilman erillistä kirjautumista tai rekisteröi-
tymistä. Tämän perusteella viestit voidaan luokitella julkisiksi ja niiden kirjoit-
tajien olevan tietoisia viestien julkisuudesta. Tutkimuksessa ei julkaista tietoja, 
joiden perusteella viestien kirjoittajat voitaisiin yhdistää viesteihin yhteisön ul-
kopuolella, sillä kommenttien kirjoittajien nimet salataan peittämällä nimet ku-
vakaappauksista, sekä vaihtamalla sitaatteihin nimien kohdalle *****-merkki. 
Lisäksi haastatteluihin osallistuvista ilmoitetaan vain sukupuoli ja ikä anonymi-
teetin säilyttämiseksi. 

5.6 Haastattelu netnografian tukena 

Netnografista tutkimusta tuettiin strukturoimattomalla haastattelulla, jossa tut-
kija observoi yhteisön jäseniä heidän pelatessaan, sekä kirjoitti muistiinpanoja ja 
kyseli tarkentavia kysymyksiä tutkittavilta. Tutkimustilanteeseen osallistui nel-
jä henkilöä tutkijan lisäksi, kolme tutkittavista oli paikan päällä ja neljäs osallis-
tui verkon välityksellä. Tutkija valitsi informantteja, jotka ovat kuuluneet osaksi 
Call of Duty-peliyhteisöä jo vuosien ajan, jolloin he ovat kykeneviä antamaan 
yhteisöstä mahdollisimman luotettavan kuvauksen. Luonnollisesti informantit 
pelaavat tällä hetkellä Call of Duty Warzone-peliä ja tietävät pelistä tarpeeksi 
toimiakseen tiedonantajina tutkimusta varten. Haastattelijan ja haastateltavan 
väliseen suhteen määrittely huomioitiin haastattelua tehtäessä ja erityisesti 
huomiota painotetaan haastateltavien henkilöllisyyden salaamiseen ja luotta-
muksellisuuteen. Ennen haastattelun alkua pelaajien kanssa sovittiin tutkijan 
paikalle saapumisesta ja yhteisön jäseniä kehotettiin olemaan välittämättä tutki-
jan läsnäolosta. Tilanne oli erittäin luonteva, sillä tutkija oli yhteisön jäsenille 
entuudestaan tuttu, tutkimus tapahtui pelaajien valitsemassa paikassa ja pelin 
alkamisen jälkeen pelaajat laittoivat kuulokkeet päähänsä, eivätkä huomioineet 
ulkopuolisia tapahtumia. Tutkimustilanne kesti yhden viikonlopun, jolloin tut-
kija toimi osana yhteisöä, mutta ei osallistunut pelaamiseen. Viikonlopun aika-
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na pelaajat pelasivat useita tunteja ja heidän käytöstään tarkkailtiin pelin aikana 
ja pelin ulkopuolella.  

Haastattelut ovat yksi tutuimmista strategioista kvalitatiivisen datan ke-
räämiseen ja niiden tavoite on oppia haastateltavasta. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa haastattelun tarkoituksena on aina saada kontekstisidonnaista ja teo-
reettista tietoa, joka perustuu haastateltavan kokemuksiin asioista, joihin hänen 
elämänkokemuksensa ovat vaikuttaneet. Kvalitatiivisia haastatteluita voidaan 
kategorisoida strukturoimattomiin (avoimiin), puolistrukturoituihin (teema-
haastatteluihin) ja strukturoituihin haastatteluihin. Strukturoidut haastattelut 
ovat muodollisimpia ja tuottavat usein kvantifioitavaa dataa, jonka vuoksi tässä 
tutkimuksessa ei hyödynnetä strukturoitua haastattelua. Avoimen ja puo-
listrukturoidun haastattelun eroavaisuuksien tunnistaminen on tärkeää, mutta 
tulee kuitenkin huomioida, että erottelu on keinotekoista ja se yhdistää strategi-
oita (DiGicco-Bloom & Crabtree 2006, 314–315.) 

Yksikään haastattelu ei voi olla täysin strukturoimaton, kuitenkin osa on 
suhteellisen strukturoimattomia ja verrattavissa ohjailtuihin keskusteluihin 
(DiGicco-Bloom & Crabtree 2006, 315.) Laajimmillaan käytössä oleva avoimen 
haastattelun muoto on saanut alkunsa avoimesta etnografisesta haastattelusta 
(Qu & Dumay 2011, 245.) Etnografit keräsivät aineistoa osallistujia observoimal-
la ja tallentamalla kenttämuistioitaan, tarkkailemalla sivusta tai osallistumalla 
tutkittavien toimiin. Tämän prosessin aikana tutkija tunnistaa yhden tai use-
amman avain informantin, eli tietolähteen, jota voidaan haastatella jatkossa ja 
josta tehdään muistiinpanoja observoinnin ja kyselemisen aikana. Avain infor-
mantit valitaan heidän tietämyksensä ja roolinsa perusteella, sekä heidän ha-
lukkuutensa ja kykeneväisyytensä perusteella toimia kääntäjinä, opettajina, 
mentoreina ja/tai kommentoijina tutkijoille. Haastattelija paljastaa ja saa esille 
tietoa tutkittavien käytöksestä, vuorovaikutuksesta ja rituaaleista tarkoituksia 
ajan kuluessa, kun tutkija ymmärtää asetelmaa paremmin (DiGicco-Bloom & 
Crabtree 2006, 315.) 

Strukturoimattomat haastattelut toteutetaan yhdistämällä kokoelma ob-
servationaalista aineistoa, kun taas puolistrukturoitujen haastattelujen kohdalla 
haastattelut ovat pääasiallinen aineiston lähde. Puolistrukturoidut haastattelut 
järjestetään usein sovittuun aikaan ja paikkaan, arkielämän ulkopuolelle, joka 
poikkeaa paljon strukturoimattomien haastattelujen ympäristöstä. Puolistruk-
turoidut haastattelut rakentuvat usein ennalta päätettyjen avoimien kysymys-
ten ympärille, jolloin muut kysymykset syntyvät haastattelijan ja haastateltavan 
välisestä dialogista. Teemahaastattelu voidaan suorittaa yksilölle tai ryhmille, 
yleensä haastattelu järjestetään kerran ja se kestää puolesta tunnista useisiin 
tunteihin tullakseen valmiiksi. Yksilölliset syvähaastattelut mahdollistavat 
haastattelijan sukeltamaan syvälle sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin asioihin, kun 
taas ryhmähaastatteluissa haastattelijat voivat saada laajemman käsityksen ko-
kemuksesta, mutta julkisen luonteen takia, yksilön merkitys vähenee (DiGicco-
Bloom & Crabtree 2006, 315.) 

Jotta haastatteluista saadaan kerättyä tutkimuksen kannalta hyödyllistä 
aineistoa, on tärkeää, että tutkijalla on tarpeeksi ymmärrystä ja ammattitaitoa 
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aihealueista, jotta voidaan kysyä asiantuntevia kysymyksiä. Koska haastattelut 
eivät ole vain kysymysten kysymistä varten, se vaatii haastattelijalta erilaisia 
taitoja, kuten intensiivistä kuuntelua, muistiinpanoja, tarkkaa suunnittelua sekä 
tehokasta valmistelua. Haastattelun suunnitteluprosessi vaatii useita päätöksiä, 
muun muassa: keitä haastatellaan, ja kuinka data analysoidaan. Haastattelu 
vaatii kunnioitusta ja uteliaisuutta siihen mitä ihmiset sanovat ja systemaattista 
panostusta todella kuulla ja ymmärtää mitä ihmiset kertovat. Haastattelut tar-
joavat käytännöllisen tavan tutkijoille oppia muiden maailmasta, mutta todelli-
nen ymmärtäminen voi olla saavuttamattomissa. Tuleekin huomioida, se että 
haastattelija ja haastateltavat saattavat vaikuttaa puhuvan samaa kieltä, mutta 
sanoilla voi olla täysin erilaisia kulttuurillisia tarkoituksia, lisäksi kommuni-
kointi on vaikeampaa, jos ihmisillä on erilaisia maailmankatsomuksia. Kuiten-
kin huolellisesti tehty ja hyvin suunniteltu haastattelu voi tarjota rikkaan aineis-
ton tutkimukseen (Qu & Dumay 2011, 239.) Weiss (1994, 65) suosittelee määrit-
telemään haastateltavan ja haastattelijan välisen suhteen. Suhteen sisäiset ehdot 
ovat usein sanattomasti tiedostettu, mutta tutkijan on hyvä huomioida ne. Suh-
teen ehtoja on viisi ja ne ovat: 

1. Haastattelijan ja haastateltavan pyrkimyksenä on tuottaa yhdessä tutkimuksen 

kannalta olennaista tietoa. 

2. Haastattelijan tehtävä on määrätä tutkimusalueesta ja seurata saadun tiedon 

laatua. Haastateltava puolestaan kertoo sisäisistä ja ulkoisista tuntemuksistaan 

ja havainnoistaan. Lisäksi haastateltava otata huomioon haastattelijan ohjeis-

tukset. 

3. Haastattelija jättää haastattelun ulkopuolelle henkilökohtaisesta kiinnostuksesta 

nousevat epäolennaiset asiat. Hänen on kuitenkin suositeltavaa kysyä asioista, 

jotka on vaikea tuoda esille ilman kysymyksiä. Tällaisia asioita ovat ne, joita 

haastateltava ei välttämättä kertoisi arkipäiväisissä tilanteissa muille. 

4. Haastattelijan tulee kunnioittaa haastateltavan mielipiteitä, valintoja, motiiveja 

ja oikeutta tulkita asioita. Haastattelijan tehtävä ei ole kyseenalaistaa haastatel-

tavaa. 

5. Haastattelijan tulee varmistaa, ettei haastattelusta seuraa haastateltavalle nega-

tiivisia kokemuksia. Haastattelijan tehtävänä on säilyttää haastatteluun osallis-

tuminen ja siitä saatu tieto luottamuksellisena (Weiss 1994, 65.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tämä luku käsittelee viitekehykseen luodun mallin avulla brändiyhteisön 
muodostumista, arvonluontia ja sitoutumista. Tutkimuksessa tarkastellaan 
kolmea Call of Duty-pelin yhteydessä toimivaa online-brändiyhteisöä. Kaksi 
yhteisöistä on Facebookissa (Call of Duty ja Call of Duty WARZONE) ja yksi 
yhteisö on peliyhteisö, joka käyttää brändiä pelatessaan. Facebook-yhteisöissä 
kielenä toimii englanti ja ne julkaistaan alkuperäisellä kielellä epäselvyyksien 
välttämiseksi. Yhteisöjen kielen kääntäminen suomen kielelle olisi todella haas-
tavaa ja saattaisi aiheuttaa vääristäviä tulkintoja. Suomenkielinen peliyhteisö on 
vuorovaikutuksessa suomeksi, mutta pelin alkuperäisen kielen vuoksi, termi-
nologia on hyvin lähellä englantia ja tulkintoja voidaan tehdä eri kielten pohjal-
ta. Kommentit ja tulkinnat on tarkastanut peliyhteisön jäsen, asiavirheiden vält-
tämiseksi. 
 

6.1 Call of Duty yrityksenä 

Call of Duty on ensimmäisen persoonan videopeli, jonka kehittäjänä on Infinity 
Ward ja julkaisijana toimii Activision. Peliyritys Infinity Ward on vuonna 2002 
perustettu studio, joka vastaa Call of Duty franchisingista. Yritys kertoo verk-
kosivuillaan, pitävänsä faneja tekemisensä keskiössä ja uskovansa, että luomal-
la suhteita yhteisönsä kanssa voi tuloksena olla mahtavia siteitä, jotka inspiroi-
vat yritystä luomaan ja auttavat nostamaan Call of Duty -franchisingin uusiin 
ulottuvuuksiin. Yrityksen tuottamat pelit ovat voittaneet yli 200 ”game of the 
year”, eli vuoden peli -palkintoa ja lukuisia muita kunniamainintoja (Infinity 
Ward 2020.) 

Ensimmäinen Call of Duty-peli julkaistiin 29. lokakuuta 2003 ja se poikkesi 
aiemmista sotapeleistä tarjoamalla tekoälyn ohjaamia liittolaisia, jotka tukevat 
pelaajaa hänen saamien komentojensa aikana ja reagoivat tilanteellisiin muu-
toksiin pelin aikana. Tämä johti suurempaan kiinnostukseen joukossa pelaamis-
ta kohtaan, kun aiemmin sotapelejä on pelattu yksin vihollisia vastaan (Call of 
Duty video game 2020.) Call of Duty (CoD) on erittäin suosittu videopeli, joka 
luotiin aluksi eksklusiivisesti Windowsille, mutta on myöhemmin tehty saata-
ville useille eri alustoille, kuten Xbox, Playstation, Nintendo ynnä muut. Pelin 
juoni pyörii eri sotien ympärillä. Pelin suosiosta kertoo muun muassa se, että 
Call of Duty Black Ops 3 on kaikkien aikojen toisiksi myydyin Playstation 4 -
peli (Gough 2020.)  Call of Dutyn uusin julkaisu Modern Warfare on rikkonut 
lukuisia ennätyksiä. Peli on rikkonut yrityksen sisäisen tuloksen monipelaajien 
sitoutumisessa, sekä pelattujen tuntien, tunnit per pelaaja, että keskiarvo päivit-
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täisten pelaajien määrissä. Sitä on myyty yli 1 miljardin edestä maailmanlaajui-
sesti (Walker 2019.) 

Call of Duty: Warzone on Modern Warfare sarjan itsenäinen ja ilmainen 
battle royale -versio, joka julkaistiin 10.3.2020. Warzonea pelataan erissä, joihin 
jokaiseen osallistuu 150 pelaajaa. Pelaajat on jaettu maksimissaan neljän hengen 
joukkueisiin, joista voittaja on pisimpään hengissä selvinnyt joukkue. Peliä ei 
voi pelata yksin, vaan yksittäiset pelaajat yhdistetään muiden yksinpelaajien tai 
taisteluparien kanssa. Warzone tukee eri alustojen välistä yhteispelaamista, jol-
loin joukkueita voidaan muodostaa eri alustasta riippumatta (Hauhia 2020.) 

6.2 Call of Duty-yhteisöt ja sosiaalinen media 

Call of Duty-yhteisöjä löytyy lukemattomia määriä eri sosiaalisen median ka-
navista, sekä yrityksen omilta verkkosivuilta. Tätä tutkimusta varten valittiin 
ensimmäiseksi tarkasteltavaksi yrityksen perustama Facebook-yhteisö: Call of 
Duty. Yhteisöön kuuluu yli 24 miljoonaa jäsentä ja se on perustettu vuonna 
2016. Sivuston alla on kaikki Call of Duty-pelien julkaisut, mutta tutkimuksessa 
keskitytään uusimpaan peliin Call of Duty Modern Warfare-Warzoneen, sen 
suosion ja ajankohtaisuuden vuoksi (Facebook: Call of Duty 2020). Toinen valit-
tu Facebook-yhteisö on Call of Duty WARZONE, joka on pelaajan The Ecco 
perustama julkinen yhteisö. Tähän yhteisöön kuuluu 256 700 jäsentä, ryhmä on 
luotu 12. helmikuuta 2020 ja sen jäsen määrä kasvaa jatkuvasti (Facebook: Call 
of Duty WARZONE 2020.) Kolmas online-brändiyhteisö on Call of Duty-pelin 
virtuaalipeliyhteisö, johon kuuluu neljä jäsentä. Tulosten ilmaisemisen selkeyt-
tämiseksi ja yhteisöjen erottamiseksi yhteisöt nimetään (kts. Taulukko 4): 

 

Taulukko 4 Yhteisöiden nimeäminen 

Yhteisö Nimi 

Call of Duty Yhteisö 1 

Call of Duty WARZONE Yhteisö 2 

Call of Duty-peliyhteisö Yhteisö 3 

 
Facebook on yhteisöpalvelu, joka toimii tutkimuksen kahden yhteisön alustana. 
Facebookissa yhteisön käyttäjätilillä voidaan jakaa kuvia, videoita ja tekstipäivi-
tyksiä, jotka näkyvät tilin seuraajien seinällä automaattisesti, mutta yhteisöön 
kuulumattomille päivitykset näkyvät vierailemalla yhteisön tilillä. Facebook on 
sosiaalisen median muoto, jossa jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen tili ja 
sen avulla mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden tilien kanssa. Tilin 
käyttäjät voivat vierailla tai seurata Call of Duty-yhteisöjä, joissa vuorovaikutus 
tapahtuu kommentoimalla ja reagoimalla päivityksiin tai julkaisemalla omia 
päivityksiä. Sosiaalisen median sanasto taulukossa (kts. Taulukko 5) on ylei-
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simpiä sosiaalisen median käyttöön liittyviä sanoja ja niiden selitteitä tutkimuk-
sen tulosten ymmärtämisen helpottamiseksi. 

Taulukko 5 Sosiaalisen median sanasto 

Sosiaalisen median sanasto selite 

Postata Lisätä julkaisu sosiaalisen median ka-
navaan 

Kommentoida Kirjoittaa vastaus julkaisuun 

Hashtag Aihetunniste esim. #warzone 

Tägätä Merkitä muita käyttäjiä julkaisuun 

Emoji Erilaisia symboleja ja hymiöitä, joilla 
kuvataan esim. tunnetilaa 

Meemi Kuva tai video, joka käyttää huumoria 
kuvastamaan tietyn yleisön ajatuksia 

Avatar Itse kehitetty pelihahmo 

Reaktio Facebookin ominaisuus reagoida 
kommenttiin tai julkaisuun eri tunne-
tiloja kuvaavalla emojilla 

 

6.3 Online-brändiyhteisöiden muodostuminen ja ominaispiirteet 
pelialalla 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksesta esiin nousseita tuloksia pelialan on-
line-brändiyhteisöjen muodostumisesta ja niille tyypillisistä ominaispiirteistä. 
Aluksi (kts. Taulukko 7) esitellään online-brändiyhteisöön tutustumisen kannal-
ta tärkeitä perustietoja, joiden pohjalta on helpompi ymmärtää online-
brändiyhteisöjen syvempiä taustoja.  
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Taulukko 6 Yhteisöiden esittely 

Ryhmä Call of Duty Call of Duty 
WARZONE 

Call of Duty -
peliyhteisö 

Koodi Y1 Y2 Y3 
Kanava Facebook Facebook Call of Duty-  

pelialusta 
Ylläpitäjä/perustaja Yritys The Ecco/muut 

ylläpitäjät 
- 

Perustamisen syy Kaupallinen Ammatillinen & 
sosiaalinen 

Sosiaalinen 

Jäsenten määrä 24 000000 256 700 4 

Seurantajakso (tut-
kimukseen käyte-
tyt julkaisut ajalla) 

10.3.2020-
30.9.2020 

1.9.2020-30.9.2020 Sivusta seuraa-
minen jo ennen 
tutkimusta, lisäk-
si osallistuminen 
yhteisön laneihin 
18.–19.9.2020 

Paljastumisen taso Oma nimi/ 
korkea 

Oma nimi/ 
korkea 

Avatar/ pelini-
mi/tässä tapauk-
sessa korkea 

Median runsaus/ 
sosiaalinen läsnä-
olo 

Korkea Erittäin korkea Korkea 

 
 

Peliyhteisö on käyttäjälähtöinen sosiaalisista syistä perustettu yhteisö, kun taas 
Facebook-yhteisöistä ensimmäinen on yrityksen perustama kaupallinen yhteisö 
ja toinen pelaajan perustama käyttäjälähtöinen osittain ammatillisista ja pääosin 
sosiaalisista syistä perustettu yhteisö. 

Asiakaskeskeistä brändiyhteisöä, jossa brändiyhteisön sisällä on useampia 
asiakkaaseen vaikuttavia suhteita kuvastaa brändiyhteisönsuhteita esittelevä 
kuvio (kts. Kuvio 11). Malli korostaa Call of Duty-online-brändiyhteisön sisäisiä 
suhteita, joissa pelaaja on keskiössä ja vuorovaikutuksessa muihin tekijöihin. 

 

 

Kuvio 11 Brändiyhteisön suhteet (Mukailtu McAlexander ym. 2002, 39.) 
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Vuorovaikutus ja kieli 
Call of Duty-pelin online-brändiyhteisöt muodostavat kaikki oman alakulttuu-
rin. Yhteisöjen kesken on paljon yhteisiä piirteitä, mutta niillä on myös toisis-
taan erottavia tekijöitä. Yhteisöjen sisäinen kieli ja sanasto on samanlainen 
kaikkien yhteisöjen sisällä. Luonnollisesti Yhteisö 3 puhuu suomea, mutta tois-
tuva peliin liittyvä sanasto muodostuu englanninkielisistä sanoista, jotka on 
muokattu suomen kieleen sopivaksi.  

Yhteisöjen sisällä yleisesti käytettäviä lyhenteitä verkossa, sekä peliin liit-
tyviä lyhenteitä, joiden selitteet ovat tärkeitä huomioida, jotta kielentulkinta on 
mahdollista (kts. Taulukko 7). Kieleen tutustuminen ja sen erityispiirteiden 
huomioiminen on aloitettu yhteisöjen valinnan jälkeen, jonka jälkeen tutkija on 
kerännyt yhteisöjen alakulttuuriin viittavia toistuvia sanoja ylös. Verkossa toi-
mivien brändiyhteisöjen kielen käytössä tulee myös huomioida, verkossa käy-
tettävä englannin yleiskieli, jonka nuoret sosiaalisen median käyttäjät ovat 
omaksuneet arkikäyttöön. 

 

Taulukko 7 Englannin yleiskielen lyhenteet yhteisöissä 

Lyhenne Selite 

BR Battle Royale 

MW  Modern Warfare 

COD Call of Duty 

Bo4 Black ops 4 

Atm At the moment 

Sry Sorry 

U You 

Tf the fuck 

Ppl People 

BF Battlefield 

Kd Kill death 

Tdm Team death match 

WZ Warzone 

PS PlayStation 

SBMM Skill based match making 

LMAO Laughing my ass off 

Af as fuck 

LOL Laughing out loud 

S&d Search and destroy 

Noob Newbie 
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Yhteisö 1 -Call of Duty 
Call of Duty yhteisö on yrityksen ylläpitämä sivu, jonka kaikki päivitykset ovat 
yrityksen tekemiä. Yritys käyttää julkaisuissaan kielenä englantia, sen julkaisut 
sisältävät paljon emojeita, sekä peliin liittyviä hashtageja (#ModernWarfare 
#Warzone). Yritys kommentoi jäsenten kommentteihin takaisin, jolloin vuoro-
vaikutus yrityksen ja yhteisön jäsenten välillä toteutuu. Yhteisössä on jäseniä 
valtava määrä, mutta postauksiin reagointi on melko alhaista, noin 100 reaktio-
ta/postaus. Kommentointi yrityksen postauksiin on melko aktiivista, mutta 
aihe ei välttämättä liity alkuperäisen postauksen sisältöön. Yhteisön jäsenet 
käyttävät pääosin kielenä englantia, paitsi tägäillessään toisiaan, jolloin he kir-
joittavat usein äidinkielellään ollessaan vuorovaikutuksessa muiden pelaajien 
kanssa.  

”New intel dropping. Shoot the Ship and other playlist updates are now live in 
#ModernWarfare and #Warzone.” “Finally. Shoot the ship is best playlist ever! 
Should be 24/7 all the time.” “Fantastic that you´re happy, now gather the squad and 
let´s go!     ” ”Call of Duty can keep it in playlist forever.” “Todellaki. Saa nopeesti 
aseet kultaseks jne. Vedin platinum smg viimeks pelkästään tolla playlistillä 
       ” ”enää puuttuu kokonaan Knife, strela. ja rpg:stä pilasta muutama väri ja riot 
shieldistä 20, 3 streakkiä       ” Y1 

Kommentointi postauksissa liittyy usein pelin kehittämiseen ja sen negatiivisiin 
puoliin, joihin toivotaan korjauksia. Yhteisön sisällä kommenteissa käytetään 
paljon emojeita, sekä esimerkiksi isoja kirjaimia tunteiden ilmaisemiseen. Usein 
isoilla kirjaimilla ilmaistaan vihaisuutta ja turhautumista, mutta korostetaan 
myös asian tärkeyttä. Suuria välimerkkejä, kuten huutomerkkejä käytetään te-
hostamaan tunteiden ilmaisua. 

”<<Please do not hack>>         It´s YOUR job to make cheating impossible!! TAKE RE-
SPONSIBILITY AND FIX YOUR GAME! ALSO REMOVE SBMM!            ” Y1 

Yhteisöllä on selkeästi peliin liittyvä oma sanasto, jonka ymmärtäminen ulko-
puoliselle on osittain haastavaa. Sanastossa on paljon peliin liittyviä termejä 
esimerkiksi asemalleja ja muita pelissä käytettävää välineistöä, jotka vain aihee-
seen perehtyneet tunnistavat. Kieli ei varsinaisesti eroa muusta internetissä käy-
tettävästä kielestä, mutta vaatii tunnistamiseen ymmärrystä kontekstista. Yhtei-
sön sisällä käytetään paljon internetissä käytettäviä lyhennyksiä ja termejä, jot-
ka somen suurkuluttajat tunnistavat. Yhteisön sisällä halutaan korostaa omaa 
identiteettiä ja usein pyydetäänkin esimerkiksi oman maan lippua, jos se puut-
tuu pelistä. 

”Dear Activision, who are playing Call of Duty and we really, and I mean really, like 
it. We spend a lot of time and money for this game, and we would really appreciate if 
you would add Turkish flag (calling card) for this amazing game. We hope that you 
would add this, thank you. 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷” Y1 

”Where is the Turkish flag” Y1 

Vuorovaikutus yhteisön jäsenten kesken on verrattain vähäistä, tägätty kaveri 
saattaa vastata kommentilla tai reaktiolla, tai toinen yhteisön jäsen kommentoi-
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da, mutta varsinainen yhteisöllisyys ei korostu tämän yhteisön vuorovaikutuk-
sessa, esimerkiksi alla olevaan kommenttiin ei tullut yhtään vastausta. 

”Hello guys! Can anyone help me what to do with that message ? Thanks     ” Y1 

Yritys vastaa usein englanniksi myös muilla kielillä lisättyihin kommentteihin, 
joka voi lisää vuorovaikutusta, sillä käyttäjän ei tarvitse osata kirjoittaa englan-
tia. 

”får prova sen ikväll” ”Claim your moment in the spotlight! Go team Hellman!      ” 
Y1 

 Yhteisön sisällä ei ole käyttäjälähtöistä sisältöä ollenkaan, pois lukien yhteisöön 
kommentointi. Materiaalia yhteisön sisällä on saatavilla rajoitetusti, sillä vuoro-
vaikutuksen tulee tapahtua yrityksen tekemien julkaisujen alla. Tämä saattaa 
vaikuttaa yhteisöllisyyden tunteen puuttumiseen, koska yhteisön jäsenet eivät 
pääse tekemään aloituksia. Tutkimuksen aikana ei löytynyt yhtään julkaisua, 
jossa kysyttäisiin yhteisön jäseniltä mielipiteitä tai apua pelin kehittämiseen, 
jonka vuoksi yhteisön jäsenet joutuvat vaatimaan muutoksia muiden julkaisu-
jen yhteydessä. Yrityksen julkaisemat kysymyksiä sisältävät päivitykset olivat 
suosittuja ja ne saivat paljon vastauksia ja reaktioita. 

”Do you get all the loot? Are you a stress-head? Perhaps the Gulag is your second 
home. Check the board and ask yourself: How do you #Warzone?” “I´m the aggres-
sor, tactician AND the casual         ” ”the casual CUZ I rarely play         ” Y1 

 Yhteisön vuorovaikutus tapahtuu pääosin brändin ja keskeisen asiakkaan välil-
lä, lisäksi muut asiakkaan ja keskeinen asiakas ovat välillä vuorovaikutuksessa 
keskenään. Asiakkaalla on pohjalla suhde itse tuotteeseen, eli Call of Duty-
peliin ja sen luomaan yritykseen. Yllä olevasta turkinlippua vaativasta kom-
mentista huomaa, että pelaajat ymmärtävät yhteisön rakenteen, sillä he pyytä-
vät muutosta suoraan Activizion yritykseltä Call of Duty-brändin nimellä toi-
mivalta yhteisöltä. 

 
Yhteisö 2 -Call of Duty WARZONE 
Call of Duty WARZONE-yhteisön päivitykset tulevat yhteisön jäseniltä ja nii-
den sisällöt vaihtelevat paljon. Yhteisön on luonut Call of Dutyn pelaaja (The 
Ecco) ja sillä on useita ylläpitäjiä. Päivitysten postaaminen yhteisöön, eli käyttä-
jälähtöisen sisällön luominen on erittäin aktiivista ja vuorovaikutus julkaisujen 
sisällä on aktiivista. Yhteisöön tehdään kuukaudessa yli 6000 julkaisua, joka 
kuvastaa hyvin yhteisön halukkuutta vuorovaikutukseen. Aktiivisempia pos-
tauksien tekijöitä yhteisössä ovat yhteisön jäsenet, mutta ylläpitäjät tekevät 
myös päivityksiä luodakseen yhteisöllisyyttä. 

”Ladies and Gentlemen, Hope you´re all doing well today! Wish you all some sweet 
dubs and chill times on the page! Any questions or issue´s please dm me! Happy 
gaming!” “How long does it take for admin to approve video??” “hey *****       we 
get them as soon as we possibly can. We have just added 7 new moderators to help 
so hopefully the wait time will be reduced dramatically.” “If you need another US 
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based mod let me know. I would love to contribute. Thanks      ” ”The new modera-
tors dont like me for some reason. Before my warzone memes used to get posted but 
not anymore       Maybe its because I´m a advocate for the PLUNDER mode idk you 
tell me     ” “we go through over 1000 posts a day. Sorry if we get it wrong someti-
mes     ” Y2 

Yhteisöön kuuluu aktiivisia jäseniä ympäri maailmaa, maanosat postaus (kts. 
kuvio 12) sai ensimmäisen tunnin aikana yli 600 reaktiota ja lähes sata kom-
menttia. Reaktioiden avulla jäsenet pystyivät helposti ilmaisemaan maanosan, 
jossa asuvat ja tuomaan esille omaa identiteettiään. Tämä korostaa myös online-
brändiyhteisölle tyypillistä maantieteellistä rajoittamattomuutta. 

 

Kuvio 12 Maanosat 

 
Kielenkäyttö yhteisössä on rentoa ja se tapahtuu englannin kielellä. Kommentit 
sisältävät paljon kiroilua, hymiöitä ja suurien välimerkkien hyödyntämistä. Vä-
limerkeistä esimerkiksi pisteet korvataan usein emojilla tai jätetään kirjoittamat-
ta kokonaan. Julkaisuissa on paljon kuvia ja videoita peliin liittyen. Postauksien 
sisältö on huumoripainotteista, ne sisältävät peliin liittyviä meemejä ja vitsailua 
pelin tiimoilta. Julkaisuissa ja kommenteissa on paljon peliin liittyvää sanastoa, 
jota ulkopuolisen lähes mahdotonta ymmärtää. Suurin osa sisällöstä on käyttä-
jälähtöistä.  

”Hi soldiers. Why is everybody using VLK 3.0 for?!     ” Y2 

“Finally got around to uploading my first solo, My heart was racing when I realized 
how badly I f*kd up       ” “Holy shit I was sweating watching this video!!                  my 
ass would´ve gave up                ” Y2 
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Yhteisöllä on selkeät yhteiset säännöt ja tervetulotoivotus ryhmään. Yhteisö 
sisältää valtavan määrän peliin liittyviä julkaisuja, jotka mahdollistavat yhtei-
söllisyyden syntymisen ja vahvan vuorovaikutuksen pelaajien kesken, yhteisös-
tä kuitenkin puuttuu yrityksen läsnäolo, jolloin yrityksellä ei ole mahdollisuutta 
vaikuttaa yhteisön jäsenten mielikuviin brändistä tai toimimaan vuorovaiku-
tuksessa heidän kanssaan. Asiakaskeskeisen brändiyhteisön mallin mukaan 
keskeisellä asiakkaalla on vahvin suhde muihin asiakkaisiin, taustalla kuitenkin 
toimivat suhde brändiin ja tuotteeseen. Tässä yhteisössä yrityksen suhde jää 
puuttumaan, sillä se ei ole mukana yhteisön toiminnassa (McAlexander ym. 
2002.) 

 
Yhteisö 3 Call of Duty-peliyhteisö 
Call of Duty-peliyhteisö kohtaa Kaplanin ja Haenlein (2010) (kts. Kuvio 1) mu-
kaan toisensa virtuaalisessa pelimaailmassa, jossa itsensä esille tuomisen aste 
on matala, sillä pelaajilla on avatarit. Sosiaalinen läsnäolo on kuitenkin korkeal-
la, koska pelaajat kommunikoivat toistensa kanssa koko pelin ajan reaaliajassa. 
Yhteisö poikkeaa perinteisestä virtuaalipelimaailman yhteisöstä sillä, että he 
tuntevat toisensa myös pelin ulkopuolella, jolloin itsensä esille tuomisen aste 
poikkeaa teorian odotuksista. Peliyhteisöön kuuluu kolme miestä ja yksi nainen, 
heistä kaikki ovat iältään 20–26- vuotiaita ja he asuvat Keski-Suomessa. Pelaajat 
ovat harrastaneet pelaamista useita vuosia, ja yhteisö on ollut kasassa vuodesta 
2018 asti. Yhteisön jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa puhumalla 
kuulokkeiden kautta. Yhteisön kieli on värikästä ja poikkeavaa perinteisestä 
keskustelusta. Pelin aikana vuorovaikutus on monipuolista, pelaajat huutavat, 
nauravat ja kannustavat toisiaan.  

”mä luotan siihen että sä pääset tänään yli kahensaan. ei ees oo vaikee, sä oot ollu 
niin liekeissä!” Y3 

Pelaajat puhuvat pelatessaan suomea, mutta kielen ymmärtäminen on erittäin 
haastavaa, sillä se sisältää paljon pelisanastoa. Lisäksi puhe on erittäin nopea-
tempoista ja se tapahtuu puhekielellä, jonka seuraaminen ja ymmärtäminen 
vaatii korkeaa keskittymistä.   

”Toi germanduudi on tappanu mut koko ajan” Y3 

”Yks downissa! nättiä!” Y3 

”Mä yritän saaha entryä” Y3 

Yhteisössä korostuu yhteinen kieli, joka on muodostunut pelin ympärille. Sanat 
on johdettu englanninkielisistä termeistä ja yhteisön jäsenet ymmärtävät mitä 
toiset pelaajat sanoilla tarkoittavat. Pelisanastoa kuvio (kts. Kuvio 13) esittelee 
yhteisön sisäistä kieltä ja siinä usein toistuvia sanoja, jotka poikkeavat yleiskie-
lestä. 
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Kuvio 13 Pelisanastoa 

 
Yhteisössä suhde luodaan erityisesti tuotteen, keskeisen asiakkaan ja muiden 
asiakkaiden välillä. Yritys on mahdollistanut tämän suhteen ja luonut brändin, 
johon asiakas pelatessaan luo suhteen.  

 
Rituaalit, traditiot, myytit ja tarinat 
Call of Duty-peliyhteisö kokoontuu laneihin pelaamaan yhdessä aina silloin 
kuin kerkeävät, yleensä noin kuukauden välein. Muina aikoina pelaajat pelaa-
vat verkossa yhdessä aina kun pystyvät, useita kertoja viikossa. Laneihin osal-
listui yhteisön jäsenistä paikan päällä kolme ja yksi verkon kautta. Lanit (Local 
Area Network) on tapahtuma, jossa pelaamista harrastavat joukko ihmisiä ke-
rääntyy tietokoneidensa ja pelikonsoleidensa kanssa ja muodostavat toisiinsa 
kytketyistä laitteista lähiverkon (Parviainen 2006) 

Lanit voidaan luokitella eräänlaiseksi rituaaliksi, sillä tapahtuman järjes-
täminen vaatii suunnitelmallisuutta ja ne järjestetään aina samanlaisella kaaval-
la. Tapahtumat ajoittuvat viikonloppuun tai loma-aikaan, jolloin pelaajat saa-
puvat sovittuun paikkaan pelilaitteidensa kanssa.  Pelaajat pelaavat eri konso-
leilla ja he ovat panostaneet pelivälineisiinsä paljon ja osalla pelaajista on jopa 
itsesuunnitellut ohjaimet. Pelivälineisiin kuuluvat pelikonsoli, näyttö, kuulok-
keet, ohjain ja pelituoli.  

Laneihin hankitaan valmiiksi paljon syötävää ja juotavaa, jotta kesken ta-
pahtuman ei tarvitsisi poistua tapahtumapaikalta. Pelaajien ruokavalioon ja 
elämäntyylin epäterveellisyyteen liittyy paljon ennakkoluuloja ja yhteisön jäsen 
ilmaisi huolestuneisuutensa pelaajiin liitettävistä ennakkoluuloista. 

 ”pitääkö meidän ostaa evääksi jotain porkkanasosetta, ettei vaikuta, että kaikki pe-
laajat syö epäterveellisesti?” Y3 

Peliyhteisön jäsenet pyrkivät kuitenkin huolehtimaan jaksamisestaan ja vireys-
tilasta myös harrastamalla yhdessä liikuntaa ja käyvätkin välillä lanien aikana 
ulkoilemassa. Otteluiden välissä napostellaan ja keskustellaan edellisestä pelistä, 
kehutaan onnistuneita ja käydään läpi kehittämiskohteita.  

Myös yhteisön 2 julkaisuista löytyi julkaisuja, jotka liittyivät pelin aikaisiin 
traditioihin erityisesti syömiseen liittyen. 
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”What´s your snack while playing? Here is mine     ” Y2 

“What do you guys like to eat to keep you fuelled for a long day of warzone with the 
boys ?” Y2 

Molemmat julkaisuista saivat erittäin paljon kommentteja ja reaktioita yhteisön 
muilta jäseniltä. Kommentit liittyivät julkaisujen yhteydessä oleviin kuviin ja 
niiden sisällön arvosteluun, sekä vastasivat kysymykseen. 

”Sovient nuggets with indian curry and a little bit of American BBQ and some Aus-
tralian pie” Y2 

“Pack of 20 4 cans of red bull” Y2 

“Chinese takeaway                       ” Y2 

”Thats sign of bad gut lad u defo an over loaded fat cunt who don’t move of ur game 
ugly asf most probz living with my mummy still      ” Y2 

“Pasta bolognese with chill Doritos       ” Y2 

Pelaajilla on omia henkilökohtaisia rituaaleja ja uskomuksia peleihin valmistau-
tumiseen, joiden he uskovat vaikuttavan joukkueen parempaan suoriutumiseen. 

”mä tiiän miksei lähe, mulla on valot päällä” ”pitääkö munkin kokeilla, mä pelaan 
aina yks valo päällä” Y3 

”vittuu mä pelaan housut jalassa, ei ihmekään kun voittoja tulee..” ”se on tärkeetä 
mitä on päällä” ” Joo mulla ei oo villasukat jalassa” Y3 

”et sää mee jinksaamaan sitä tollei! Jumalauta!” Y3 

Yhteisö 3 tervehtii toisiaan aina kun toinen pelaaja saapuu peliin ja toinen pe-
laaja vastaa. Usein tässä vaiheessa vaihdetaan nopeasti kuulumiset ennen pe-
laamisen aloittamista. Tällainen käytös lasketaan yksinkertaiseksi traditioksi 
yhteisön sisällä. 

Yhteisön 2 sisällä löytyi useampia tarinoihin ja myytteihin liittyviä julkai-
suja, joissa haluttiin jakaa yhteisön jäsenten kesken pelin sisäisiä urotekoja ja 
onnistumisia. 

”What is the craziest way you´ve killed someone in Modern Warfare? Let´s hear 
those “I can´t believe that worked” stories.” Y2 

“I was just bought back in trios and after that a team rushed in on my boys so I dove 
straight down and team wiped them.all by beating them to deat running around 2 
busses in downtown” Y2 

“hdr vlk optic, driving target 724 m        ” Y2 

“I throw a knife in infected across the map at random and hit someone” Y2 
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Yhteisön 3 lanien aikana tuli ilmi ikimuistoisin peliviikonloppu, jolloin yhteisö 
oli tehnyt yhteisen ennätyksen.  

”Parhaimmillaan ollaan voitettu 12 kertaa yksien lanien aikana, tai no viikonlopun, 
koska tietenkin jatkettiin pelaamista vielä kun päästiin kotiin” ”eikse ollu yheksän 
kertaa?” ”No tais olla ykstoista” Y3 

Yhteenkuuluvuus 
Yhteisössä 1 käytiin keskustelu yhteenkuuluvuudesta, jossa yhteisön jäsenet 
selvittivät yhteisön kuulumisen syitä erityisesti brändi faniuteen liittyen, jolloin 
brändistä ei saisi puhua negatiiviseen sävyyn. 

”My question is this: what the heck happened? I mean, before launch last year, sev-
eral people working on the game said specifically “we are not going to have br in this 
game”. The we had a bunch of leaks before new years after dataminers locked into 
the game files, proving otherwise. And up to the last few weeks, it was more or less 
confirmed from recent leaks. Just the date missing. So we knew it was coming. And 
first now, you released your trailer and nothing. Almost like nothing hap-
pened                ” ”what is your point?” ”as I started with, what happened?” “We all saw 
that br is coming, even thogh makers denied it. Br is the most important thing in the 
market atm and we just have to accept it. Im thrilled, bo4 br was and it is still the 
most popular br mode in the market so we just have to deal with it and adapt to it.. 
(sry for bad english, im from finland). Lets just wait what they got to offer for us? 
Right?” “You are misunderstanding me. I am thrilled aswell, that´s the reason I´ve 
been following closely since release because of this. I´ll take anything atm since I am 
currently playing blackout on pc and love it the whole way until it died.” “Oh sorry, 
my misunderstanding        cod br is the only br what is playable          ” “good that we 
are on the same page     ” Y1 

Yhteisössä 2 koettiin turhautumista pelaajien sitoutumattomuuteen ja liian ai-
kaisin pelistä poistuville haluttiin rangaistuksia. Yhteisön jäsenet kokevat pelis-
tä liian aikaisin poistuvien rikkovan yhteisön kulttuuria. 

”I honestly feel like there should be a punishment for quitting when you haven´t 
even tried battling it out in the gulag smh      I´m getting too many leavers today       I 
need a team       ” “They should.make it like apex where if you leave too many games 
you cant play for like 15minutes” “Add me I need squad and I never leave.” Y2 

Meemi (kts. Kuvio 14) kertoo yhteisöjen jäsenten turhautumisesta pelaajiin, jot-
ka eivät noudata yhteisön sääntöjä. Todellisuudessa kuitenkin suhde peliin on 
niin vahva, että yhteisön ulkopuoliseksi koetut jäsenet eivät aiheuta pelaamisen 
lopettamista. 
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Kuvio 14 Meemi 

 
Tutkimuksen kaikissa yhteisöissä korostui halu päästä eroon huijaavista pelaa-
jista, sekä pelaajista, jotka vain piileskelevät pelikentällä, kunnes peli on lopussa, 
eivätkä saata itseään vaaraan. Huijaavia pelaajia kutsuttiin cheatereiksi ja 
hackereiksi, sekä piileskeleviä pelaajia campereiksi, sillä heidän koetaan olevan 
retkellä (camping), eikä osallistuvan pelaamiseen. 

”good game in overall, but plz remove armored trucks and make shopping places 
invisible frome the map so people wont camp one place….” Y1 

“The cheater..wins just by Click The mouse around..” Y1 

“Makr the game 50euro so we can have less cheaters coming back” Y1 

“So I just witnessed a hacker with 54kills and still lost by the last 
team                      ” ”Good hope they ban more” Y2 

“I can hide aswell” Y2 

“pelaako se ees vai kämppiikö se vaan?” Y3 

Moraalinen vastuu 
Yhteisön 1 julkaisujen alla ollaan huolissaan yhteisön jatkuvuudesta huijareiden 
takia. Lisäksi yhteisössä neuvotaan muita pelaajia ongelmatilanteissa. 

”You should make cooldown for everyone who leaves in s&d matches. So lame when 
team are losing and all noobs left the game.” “Not really. People leave because of to 
many cheaters. Then nobody would be able to play except cheaters” Y1 

“Who gives a f about twitch? How about you fix it so we can turn of crossplay on 
every gamemode” “turn of crossplay in options?” Y1 
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Yhteisön 2 sisällä yhteisön jäsenet toivotetaan heti tervetulleeksi ja heitä kehote-
taan yhteisöllisyyteen jakamalla päivityksiä ja luomalla uusia suhteita pelaajien 
kesken. 

”Welcome to the Call of Duty WARZONE group. We´re here to share our best clips 
and funny moments from the new Call of Duty Battle Roayle, but also to make 
friends to play with. We hope WARZONE becomes one of the most played games in 
2020 and years to come. This new Battle Royale can push Call of Duty and brings 
player from other platforms together (PS4, Xbox and PC). Welcome to the WARZO-
NE.” Y2 

Lisäksi yhteisön 2 sisällä pyydetään paljon apua tuotteen käyttöön liittyvissä 
ongelmissa ja apua on usein saatavilla.  

”I´m miserably failing at unlocking the Bruen if buy the blueprint is the LMG cus-
tomizable, or I´m am stuck with the attachments of the blueprint?” “Thank you all 
for the help, much appreciated, I made it       ” Y2 

Yhteisön 3 vuorovaikutuksessa oli vahvasti esillä moraalinen vastuu ja pelaajat 
neuvoivat jatkuvasti toisiaan, jotta he onnistuisivat paremmin. Kokeneemmat 
pelaajat jakoivat osaamistaan ja kokemuksia pelistä ja sen välineistöistä. 

”onks tää hyvä” ” ei oo” ”mikä on bipod” ”Älä käytä sitä, älä ikinä laita sitä mihin-
kään aseeseen” ”kumpi?” ”reconi” ”onks tää mikä tähtäin?” ”se on paras” Y3 

 
Yhteisössä kolme haluttiin löytää toisia pelaajia, joiden kanssa voisi pelata yh-
dessä enemmän ja näin ollen jatkaa yhteisön olemassaoloa. Yhteisön jäsenet 
auttavat toisiaan pelin sisällä jatkuvasti, sillä toisen onnistuminen auttaa jouk-
kuetta onnistumaan. 

”Oispa siistiä löytää toinen viiden hengen joukkue jonka kanssa vois pelata search 
and destroytä multiplayerissa” Y3 

”mä ostan sut takas inee” Y3 

”siinä on panoksia ja kaikkee” Y3 

Kaikista yhteisöistä oli löydettävissä sitoutuneisuutta yhteisöön brändiyhteisön 
elementtien kautta. Rituaalit korostuivat erityisesti yhteisössä 3, sillä pelaajat 
tuntevat toisensa ja heitä seurattiin rituaaliksi luokiteltavassa tilanteessa. 
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6.4 Arvonluonnin ja sitoutumisen käytänteet Call of Duty-
yhteisöissä 

6.4.1 Yhdessä kehittäminen 

Yritys kommentoi usein pelkkiin peliä kehuviin kommentteihin ja kannustaa 
pelaajia pelaamaan, mutta negatiiviset kommentit ja kehitysehdotukset jäävät 
huomioitta. Alla olevat kommentit olivat saman postauksen alla ja siitä voidaan 
huomata, että vain positiiviset kommentit saavat yritykseltä vastauksen. Kui-
tenkin negatiiviset kommentit aiheuttavat reaktioita muissa yhteisön jäsenissä 
ja he ovat tykänneet parannusideoista. 

”You guys should really embrace that 50v50 mode, add tanks, more helis and take 
some bigger parts of the map for each round. Ppl will complain about BF copying. 
But I feel you guys really give the big modes a new feel. Would love to see cod large 
conquest in the future.” Y1 

“Why did you remove the best mode? #ReturnOfBloodMoney!” Y1 

“I like the concert is very fun a game” “Awesome, glad you´re enjoying it!             ” Y1 

“Bring blood money back!!” Y1 

“Bring back shipment, rust and shoothouse!!!” Y1 

“Get Blood Money Back!!!” Y1 

Jäsenten antamat neuvot pelin kehittämiseen ja uusien ominaisuuksien lisäämi-
seen kertovat siitä, että he todella haluavat pelin toimivan ja että he tuntevat 
tuotteen niin hyvin, että he kykenevät luomaan uusia ideoita. Yritys ei suora-
naisesti kerro huomioivansa parannusehdotuksia, mutta tutkimuksen aikana 
huomattiin esimerkiksi yrityksen ottaneen huomioon pelaajien toiveet oman 
maan lipun saamisesta peliin. Yhteisössä 1 näkyy yhteisön jäsenten keskuudes-
sa selkeästi halu kehittää peliä toimivammaksi. Yritys ei varsinaisesti pyydä 
apua tuotteen parantamiseksi tai kerro huomioivansa pelaajien toiveita, mutta 
muutoksia tapahtuu palautteen pohjalta. 

Yhteisössä 2 korostuu halu kehittää yhteisöä. Yhteisöllä on yleiset ylläpitä-
jien luomat säännöt, mutta yhteisö haluaa luoda yhteisiä sääntöjä myös pelaa-
miseen. Verrattuna yhteisöön 1 he eivät keskity pelin kehittämiseen, sillä he 
ymmärtävät, että tämä yhteisö ei ole yhteydessä yritykseen. 

”Grrrr Random players – feel free to add rules. 

1, If you press quads as a single player, do not quit after losing gulag. 

2, Jumps with your team mates, if u wanna play u v quads click the no fill button ffs 

3, if you aint got a mic – ping players before you engage 
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4, if $ requested and you have loads drop some 

5, if you dead and ya teams mates have no $ do not spam the buyzone marker, clear-
ly they know. 

6, if you cant snipe for shit, don´t use 1       

Feel free to add more ppl      ” Y2 

Yllä oleva päivitys sai valtavasti reaktioita ja kommentteja yhteisön jäseniltä. 
Kommenteissa oli yhteneviä mielipiteitä, sekä lisää sääntöehdotuksia. 

”Facts” Y2 

”If you have a mic don´t play music or tiktioks. Just mute.” Y2 

“I agree with all the rules especially 1 and 2.” Y2 

“If we are all randoms going in and I ask where you want to drop. Do not go along 
with a hop if youre not confident in the gunfight. Im always up for dropping far and 
working our way back in the cirle.” Y2 

“adding on to number 5: don’t spam the buy station unless the teammate being a 
dick and not buying team back….then spam away and annoy the fuck outta him” Y2 

Yhteisön jäsenet haluavat selkeästi kehittää yhteisön toimivuutta ja pyrkivät 
luomaan yhteisiä ”pelisääntöjä”, jotta yhteisö toimisi mahdollisimman hyvin 
yhdessä. Erilaiset toimintatavat huomioidaan ja ne pyritään muovaamaan yh-
teisön normien mukaisiksi. Yhteisten sääntöjen luominen tapahtuu yhdessä ja 
niitä kehitetään jäsenten keskuudessa vuorovaikutuksessa. 

Yhteisön 3 vuorovaikutus keskittyy pelaamiseen ja sillä hetkellä tapahtu-
viin asioihin. Pelin parantamiseen liittyviä ajatuksia ja ongelmakohtia saatetaan 
tuoda ilmi, mutta niitä ei ilmaista yritykselle, vaan turhautuminen puretaan 
muille yhteisön jäsenille. Yhteisön sisäistä toimintaa pyritään kuitenkin paran-
tamaan luomalla sääntöjä esimerkiksi siitä, kuka pelaaja ostetaan ensimmäisenä 
sisään. 

”me sovittiin, että ostetaan järjestyksessä aina joku sisään. Aiemmin ostettiin aina 
***** koska se on paras, mutta se oli sit epäreilua muille ja ainakin ****lle siitä tuli 
varmasti paha mieli.” Y3 

Yhteisöön kuuluu vähän jäseniä, jonka vuoksi yhteisö on huomattavasti tii-
viimpi kuin Facebook-yhteisöt. Koska yhteisö on pelannut yhdessä jo useam-
man vuoden, on heillä paljon kirjoittamattomia yhteisiä sääntöjä, joita kaikki 
noudattavat tiedostamattaan. Ongelmien tullessa ilmi, he sopivat uusia sääntöjä 
yhteisön paremman toimivuuden takaamiseksi ja erimielisyyksien välttämisek-
si.  

Yhdessä luominen on tärkeä osa jäsenen sitoutumista ja arvon luomista ja 
se näkyy erittäin hyvin Call of Duty-brändiyhteisöjen sisällä. Yhteisön jäsenet 
sitoutuvat avustamaan muita yhteisöön kuuluvia tuotteen käytössä ja sen pa-
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rantamisessa, sekä yhteisön kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. Tässä proses-
sissa syntyy samalla arvoa yhteisölle itselleen, sekä yksittäisille jäsenille, sillä he 
pääsevät vaikuttamaan tuotteen ja yhteisön toimivuuteen.  

 

6.4.2 Jäsenyyden tunnustaminen  

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan yhteisön jäsenten vuorovaikutusta 
onlineyhteisöissä, jonka vuoksi reaalimaailmassa tapahtuvasta jäsenyyden tun-
nustamisesta ei ole saatavilla tietoa, eikä se ole tutkimuksen kannalta olennaista 
tietoa. 

Kaikkien yhteisöjen jäsenet tunnustavat jäsenyyttään peliavatareilla, joissa 
he luovat oman identiteettinsä muiden nähtäville. Pelin sisällä pelaajat luovat 
calling cardin, eli niin sanotun käyntikortin. Calling card ansaitaan suorittamal-
la haasteita, kehittymällä pelissä ja ostamalla. Peliavatar ja calling card kusto-
moidaan täysin pelaajan oman mielen mukaan, eivätkä ne välttämättä ole yh-
teydessä pelaajan omaan persoonaan, esimerkiksi peliyhteisössä 3 eräs yhteisön 
miespelaajista pelaa naisavatarilla. Näiden symbolien avulla jäsenet voivat 
osoittaa osaamistaan ja luoda itselleen statusta yhteisön keskuudessa ja täten 
kehittää statustaan yhteisön sosiaalisessa hierarkiassa.  

Facebook itsessään tarjoaa käyttäjilleen ominaisuuden tunnustaa jäsenyyt-
tään mahdollistamalla yhteisön sisällä aktiivisuudesta kertovan nimen yhtey-
teen liitettävän symbolin. ”Paras fani”-merkki luo hierarkiaa yhteisön sisällä, 
sekä symbolin kantajalle statusta. 

Yhteisön 1 sisällä ei ole havaittavissa selkeitä yhteen kuuluvuuden symbo-
leita. Yhteisön sisällä on vahvat säännöt huijaamista vastaan ja yhteisön jäsenet 
haluavat korostaa yhteisöön kuuluvuttaan julkaisemalla huijaavia pelaajia sol-
vaavia kommentteja, joka korostaa sitä, että he eivät ole huijareita vaan osa yh-
teisöä. 

”Give the game back to the people that payed for it, And easiest way to get rid of 90% 
of the hackers. Have to say good to not have seen aimbot hackers in over a week at-
least against wallhackers we can still easly kill em..” Y1 

“Please check Jackfrags video about cheating in Warzone. Maybe his small investiga-
tion will help You with bans       ” Y1 

“ALL MY BLOCK LIST S CHEATERS . yes plzzzzz I got good LIST you can start to 
kick them out….” Y1 

Yhteisö 2 haluaa korostaa yhteisöllisyyttään ja kannustaa jäseniään käyttämään 
yhteisön logoa (kts. Kuvio 15). Yhteisö 2 oli tutkittavista yhteisöistä ainut, jolla 
oli yhteinen logo. 
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Kuvio 15 Yhteisön 2 logo 

”This community is growing so much that is bringing new opportunities to become 
something bigger than just a Facebook group. Thanks to Xdesign.nl for our branding 
and logo design. If you guys would like to get a logo, here is their link. 
http://www.instagram.com/xdesign.nl/?hl=nl Great things are coming for our 
member and streamers, we will host giveaways, tournaments and will highlight 
streamers in our community. Who wants to be in?       ” Y2 

Yhteisön jäsenet haluavat tunnustaa jäsenyyttään yhteisöön, mutta uusi logo 
jakaa mielipiteitä. 

”Prefer the old logo at least it showed the group name call of duty warzone” Y2 

“I´m down         ” Y2 

Yhteisöllä 3 on käytössä yhteinen ”clan tag”, eli eräänlainen joukkueentunnus. 
Clan tag on maksimissaan viisi kirjainta tai merkkiä pitkä pelaajan nimen eteen 
liitetty nimimerkki. Tätä ominaisuutta käytetään Call of Duty-peleissä osoitta-
maan pelaajan olevan osa klaania, eli pelaajaryhmää (Fandom, N.d.) Peliyhtei-
sön joukkueentunnus on [RIP] ja sen on liitettynä jokaisen peliavatarin eteen 
kertomaan yhteen kuuluvuudesta muille pelaajille. 

Yhteisössä 1 annettiin mahdollisuus ostaa kultaisia varusteita, jotka erot-
tavat pelaajia toisistaan. Varusteiden ostajat saavat erottumisellaan statusta pe-
lissä ja eräänlaista arvovaltaa muiden pelaajien keskuudessa. Lisäksi kommen-
toimalla ostosta yhteisön sisällä, he tunnustavat jäsenyyttään myös yhteisön 
sisällä. 

”All gold everything. Suit up with the Executive Armored bundle. Now available in 
#ModernWarfare and #Warzone store.” “I bought this other day          ” “Tell us 
about it! Has it brought you victory?               ” Y1 

Jäsenyyden julkinen tunnustaminen luo yhteen kuuluvuuden tunnetta, mutta 
myös kilpailullisuutta ja sosiaalisen hierarkian kehitystä. Näitä ominaispiirteitä 
vaaditaan sekä arvon luomiseen, että sitoutumiseen online-brändiyhteisöissä.  

 

http://www.instagram.com/xdesign.nl/?hl=nl
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6.4.3 Dokumentointi  

Facebookissa julkaisut ja kommentit voidaan laskea itsessään dokumentoinnik-
si, sillä ne ovat muiden yhteisön jäsenten ja vierailijoiden nähtäville tallennettua 
tietoa, joiden sisältämästä tiedosta ja kokemuksista voidaan hyötyä. Näin ollen 
käytännössä jokainen julkaistu kommentti tarkoittaa osallistumista dokumen-
toinnin käytäntöön.  

Yhteisössä 1 dokumentoinnissa korostui erityisesti halu kehittää peliä, se-
kä kertoa omista kokemuksista pelin parissa. Yritys puolestaan keskittyy yhtei-
sössä omasta pelistä ja sen ominaisuuksista kertomiseen, sekä kannustamaan 
yhteisön jäseniä pelaamaan. 

”It´s imaging weapon I have killed 45 in on round thank you.” “Nice one, *****! 
That´s quite a record!            ” Y1 

”Get the airplane out of S & D, it is stupid” Y1 

“Until August 19, watch #ModernWarfare and #Warzone on Twitch to unlock new 
in-game items. More info:https://bit.ly/3iyngSh” “Who gives a f about twitch? How 
about you fix it so we can turn of crossplay on every gamemode” “fix the WP bug pls 
and NERF Melee DMg and C4 and stun they are TOO BROKEN” “Cannot load 1.25 
version!!!?? New version needs 70Gt more empty space but my PS4 is empty now 
(only CoD)! Where is your customer service????? Many million business and no any 
support services….      Y1 

 
Yhteisössä 2 dokumentoitiin erityisesti onnistumisia pelissä ja hauskoja meeme-
jä peliin liittyen. Pelissä onnistumiset haluttiin jakaa muiden saman mielenkiin-
non kohteen jakavien kesken, sekä tarjottiin muille mahdollisuus kertoa omista 
onnistumisista. Dokumentoinnissa korostuivat pelin aikana koetut tunnetilat 
turhautumisesta voitonriemuun. Meemien tarkoitus on lisätä yhteen kuulu-
vuuden tunnetta huumorin avulla. Yhteisön jäsenet usein kertoivat myös omas-
ta pelihistoriastaan tai kokemattomuudestaan pelin parissa ja halustaan oppia 
lisää.  

”i just got my first solo win!!! when i´m saying that i´m shaking im pretty sure it´s up 
there with a seizure” “Had the same experience my first Victory                  but congrats 
on the dub!!” Y2 

“My highest kill game on WZ wit a win. What´s everyone´s highest kill game?” 
“Sniper nood here         here´s a collage of my favourite kills over the past couple 
weeks      I am tryingggg       ” Y2 

Yhteisön 2 sisällä dokumentointia tapahtui paljon myös pelivideoiden muodos-
sa (kts. Kuvio 16), sillä yhteisön jäsenet jakoivat videoita pelaamisestaan ja on-
nistumisistaan. Videot aiheuttivat paljon reagointeja ja vuorovaikutusta yhtei-
söissä. 
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Kuvio 16 pelivideo 

 
Yhteisö 3 on hieman tutkimuksen muista yhteisöistä poikkeava yhteisö. He 
saattavat dokumentoida saavutuksiaan välillä WhatsAppin välityksellä kirjoit-
tamalla, ääniviesteillä, soittamalla tai kuvata tuloksiaan puhelimen muistiin ja 
jakaa niitä tarvittaessa.  

Dokumentoinnin avulla yhteisöjen jäsenet kertovat muille yhteisön jäse-
nille aktiivisuudestaan Call of Duty-pelin parissa ja tuovat sen muiden nähtä-
ville. Omista kokemuksista kertomalla ja niitä dokumentoimalla jäsenet voivat 
auttaa muita onnistumaan pelissä, sekä kannustaa heitä parempiin suorituksiin. 
Dokumentoimalla kokemuksia yhteisön sisälle jäsenet korostavat yhteisön 
merkitystä omassa elämässään, haluaan osallistua brändin kehittämiseen, sekä 
yleistä kiinnostustaan brändiä kohtaan. 

 

6.4.4 Mielenkiinnon kohteiden erottaminen 

Kaikissa yhteisöissä oli huomattavissa erottelua pelikonsoleiden perusteella ja 
yhteisöjen jäsenet halusivat korostaa millä laitteella he pelaavat. Erityisesti yh-
teisössä 1 koettiin, että pc pelaajille ei tulisi tarjota mahdollisuutta pelata peliä, 
sillä heillä on suuremmat mahdollisuudet hakkeroida peliä ja pärjätä huijaamal-
la.  

”Next time when you guys release new cod, just do it for consoles not pc.  If you 
don´t want hackers on your servers” Y1 

Lisäksi yhteisön sisällä haluttiin korostaa pelin pelaajien ikää korostamalla, että 
peliä ei ole tehty lapsille. Peliin lisättiin mahdollisuus ostaa digitaalinen ranne 
lemmikki, eli eräänlainen tamagotchi, nimeltään Tomogunchi Turbo. Tämä ai-
heutti yhteisön jäsenissä ärtyneisyyttä ja he ilmaisivat yhteisössä pettymystään 
ja hakivat yhteisön sisäisiä alaryhmiä. 



69 
 

”instead of making better multiplayer maps, adding dead silence as a perk and fixing 
netcode/hit detection. You add this?      ” Y1 

”still targeting little kids I see” “Yeah kids wanna play COD now because of that 
watch       ” “no, they are already playing. they are targeting the parents wallets.” “For 
me, it+s free of charge. If your kid is playing this game and he is under 16 years old, 
you deserve what is coming at you” Y1 

Yhteisöstä 2 löytyi useita eri mielenkiinnon kohteiden erottamisen merkkejä. 
Eräs julkaisu tiedusteli kyselyllä yhteisön jäsenten käyttämää konsolia osoit-
taakseen millä konsolilla voitetaan eniten. 

”what system you play on & how many wins you have in WZ ( battle Royale) trying 
to see something lol” Y2 

Julkaisuun vastasi päivässä lähes 10 000 jäsentä ja eniten pelattiin Playstation 4 
pelikonsolilla. Julkaisuun tuli myös useita satoja kommentteja. Tällaisen kyse-
lyn avulla voidaan erittäin pienellä vaivalla luokitella yhteisön jäseniä pienem-
piin alaryhmiin. 

Yhteisön sisällä julkaistiin meemi (kts. kuvio 17), jossa korostettiin pelaa-
jien miesvaltaisuutta. Julkaisu herätti keskustelua naispelaajista ja kommentoin-
ti oli paikoitellen erittäin värikästä. Meemi tarkoitus oli korostaa sitä, kuinka 
pieni määrä pelaajista on naisia, kuitenkin keskusteluun osallistuneista yhteisön 
jäsenistä löytyi lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Osa miehistä yritti puolustaa 
naispelaajia ja naispelaajat ilmaisivat mielipiteensä siitä, miten heitä kohdellaan 
pelatessa. Naiset halusivat selkeästi tuoda esille sukupuolensa keskustelussa ja 
korostaa heidän olevan vähintään yhtä hyviä pelaajia kuin miehet, ellei jopa 
parempia. 

 

Kuvio 17 Meemi yhteisön heterogeenisyydestä 

”There´s soo many girls on COD now that it´s barely noticeable anymore.” Y2 
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“I try to treat y´all like one of the boys since everyone else is weird af about it                 ” 
Y2 

“Lies… it´s more like: WHORE, SLUT, PROVE YOU´RE A GIRL, SUCK MY DICK.” 
“I can vote this to be true since I´m sitting next to you ghehe” “”get back in the kitch-
en” for a solid 3 weeks every time I spoke someone yelle that at me lol” Y2 

“The majority of guys are nice. Every now and then you run across a few sexist 
douche canoes. Half the time I´m better than them         ” Y2 

Yhteisön sisällä haetaan myös seuraajia, sekä pelikavereita jakamalla pelinimi, 
tai muun sosiaalisen median yhteystieto. Näin löydetään muita saman mielen-
kiinnon kohteen jakavia yhteisön jäseniä yhteen. 

Yhteisön 3 sisällä ei varsinaisesti jakauduta pienempiin alaryhmiin, sillä 
yhteisö on erittäin pieni. Yhteisön sisäiset suhteet vaikuttavat luonnollisesti yh-
teisön jakautumiseen, sillä yhteisöön kuuluu veljekset, sekä veli ja sisko, jolloin 
perhesuhteita saatetaan ilmaista jakamalla yhteisö sukunimen mukaan. Pelaa-
jista kolmella pelaajalla on Playstation ja yhdellä PC, mutta tämä ei aiheuta var-
sinaista jakautumista yhteisön sisällä, vaan enimmäkseen yhteisön ulkopuolella. 
Yhteisöön kuuluu nainen, jonka vuoksi pelaajat ovat tottuneet naispelaajiin, 
mutta pelatessa muiden joukkueiden naispelaajat herättävät huomiota. 

”Täällä on nainen pelaamassa” ”pelaako se ees vai kämppiikö se vaan?” Y3 

Yhteisössä 3 harrastuneisuus pelin ympärillä on suuressa roolissa. Yhteisön 3 
sisällä mielenkiinnon kohteiden erottaminen näkyy siinä, että yhteisön mies-
puoliset jäsenet seuraavat paljon peliin liittyviä YouTube-kanavia, sekä keskus-
televat enemmän pelin muutoksista. Pojat ovat enemmän kiinnostuneita myös 
pelin ulkopuolisista peliin liittyvistä asioista, kun taas yhteisön nainen on lä-
hinnä kiinnostunut pelaamisesta mukavana ja rentouttavana ajanviettotapana. 
Kyseessä ei siis ole sukupuoleen perustuvaa jaottelua, vaan juuri mielenkiinnon 
kohteiden. 

”pojat koko ajan keskustelee kun tulee uusia pelipäivityksiä, joiden mukana tulee 
aseita ja kehittää niitä.” Y3 

”Parastahan on kattoa YouTubesta pelaajien ragevideoita” Y3 

Vaikka mielenkiinnon kohteiden erottelu jakaa yhteisöä osiin ja se voidaan tul-
kita eräänlaiseksi tietoiseksi erottautumiseksi massasta, se ei ole yhteisön kan-
nalta huono asia. Erottautumalla yhteisön erilaisuus korostuu ja voidaan yhtei-
sön sisältä löytää yksilön kannalta tärkeämpiä pienempiä yhteisöjä, jotka luovat 
enemmän arvoa ja sitoutuneisuutta jäsenryhmille. Yksilön löytäessä samoista 
asioista kiinnostuneita yhteisön jäseniä ja päästessään vuorovaikutukseen hei-
dän kanssaan, he voivat luoda sitoutuneen alaryhmän, jonka sisällä luodaan 
arvoa itselle merkityksellisillä aiheilla. Myös yleisen yhteisön mielenkiinnon 
kohteista poikkeaminen voi luoda yhteisön jäsenelle sosiaalista pääomaa, sillä 
hän tuntee itsensä erityiseksi. 
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6.4.5 Yhteisten kokemusten jakaminen 

Call of Duty-pelistä järjestetään turnauksia, joissa kilpapelaajat pääsevät pelaa-
maan muiden seuratessa kilpailua livestriimauspalveluiden kautta. Kilpailuissa 
parhaat joukkueet voittavat rahapalkintoja ja saavat joukkueilleen lisää seuraa-
jia. Suosituimpia pelaajia ja heidän pelaamistaan seurataan eri sosiaalisen me-
dian palveluissa ja he kuvaavat reaaliajassa pelaamistaan seuraajilleen. 

Yhteisö 1 järjesti elokuussa Call of Duty League Playoffs -tapahtuman (kts. 
kuvio 18). Sen tarkoituksena oli löytää neljä finaalijoukkuetta. Yhteisön jäsenistä 
harvat osallistuvat itse turnauksiin, mutta useat jäsenet seuraavat tapahtumia ja 
ovat kiinnostuneita muiden pelaajien suorituksista. Julkaisu turnauksesta ei 
herättänyt yhteisön sisällä vuorovaikutusta ja reagointi julkaisuun oli lähes 
olematonta. 

 

Kuvio 18 COD playoffs 

Yhteisö 1, eli Call of Duty-pelin virallinen Facebook-yhteisö järjestää pelaajil-
leen erityisviikonloppuja, jolloin he tarjoavat peleihin erikoisominaisuuksia ra-
joitetun ajan lisätäkseen pelaajien osallistumista tiettynä ajanjaksona (kts. Kuvio 
19). Tämä on mahdollista, koska yritys ylläpitää sivuja ja pystyy tarjoamaan 
peliin liittyvää sisältöä. Tällaiset rajoitetun ajan tarjolla olevat lisäetua tarjoavat 
tapahtumat herättivät yhteisön jäsenissä huomattavasti enemmän vuorovaiku-
tusta ja kiinnostusta, kuin turnaukset, joissa pelaavat vain huippupelaajat. Yri-
tys tarjosi elokuussa yhtenä viikonloppuna monipelaajille ilmaiseksi uusia kart-
toja. 
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Kuvio 19 Tapahtuma julkaisu 

Yhteisön 1 sisällä reagoitiin tapahtumaan ristiriitaisin tuntein ja kommentointi 
tapahtuman alla olikin melko negatiivista. Kommenteista kuitenkin huomaa, 
että yhteisön jäsenet ovat aiemmin osallistuneet erikoisviikonloppuihin, sillä 
kommenteissa on huomattavissa kokemuksia aiemmista toteutuksista ja niiden 
ongelmista, sekä kyseisen viikonlopun tapahtumista. 

”They forgot Rust!! Theres 6 Maps       ” Y1 

”Servers Down this weekend         ” Y1 

“Please do something with the snipers.. it is to easy to g´et a kill” Y1 

“Noobs incoming!” Y1 

“I just think how its posaible every uptade is like full new game       cmon last is 
59GB how?” Y1 

Huhtikuussa järjestetty viikonloppu tarjosi pelaajille mahdollisuuden saada 
kaksinkertaiset experience pointsit, eli kehittymispisteet viikonlopun ajan (kts. 
Kuvio 20). Tämä aiheutti yhteisössä reagointeja puolesta ja vastaan sekä kom-
mentointia, joissa vaadittiin peliin muutoksia. 
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Kuvio 20 Julkaisu tapahtumasta 

Yhteisön 2 sisällä ei järjestetä turnauksia tai tapahtumia, mutta jäsenet kertovat 
paljon omista pelikokemuksistaan, sekä tasostaan. Kommentointi toisten suori-
tuksiin, joita esitellään videoilla ja kuvilla on erittäin vaihtelevaa ylistämisestä 
loukkauksiin. Erityisesti fyysisesti rajoittuneen pelaajan tekemä julkaisu sai ai-
kaan yhteisössä positiivisia reagointeja, sekä kannustavia kommentteja. 

”I´m disabled gamer (quadruple amputee) I play using quadstick controller and the 
Xbox adaptive controller. Today I set a new personal best kill record of 16 and we 
won the game! It was win number 105 for me! I stream on Facebook (pitbullreece) if 
anyone would like to check out my stream” “Nice work soldier” “Very nice” Y2 

Eräs yhteisön jäsen jakoi julkaisun pelaamisestaan tarkoituksenaan korostaa 
omaa kokemustaan ja päätyi saamaan todella negatiivisia kommentteja. Yhtei-
sön sisällä tehtyjen omiin kokemuksiin liittyvät julkaisut jakavat mielipiteitä ja 
niihin tulevat kommentit saattavat olla loukkaavia, mutta kommenteista ei 
loukkaannuta, vaan yhteisön sisällä tiedetään, että julkaisun alle saatetaan pro-
vosoitua. Tämä ei kuitenkaan vähennä yhteisön jäsenten halua korostaa omia 
onnistumisia yhteisössä. 

”1v1 me mw2 rust quickscope     (Quickscoped a few seconds before landing)” “Hor-
rible video and a meh shot” “”1v1 me on rust quickscope only” bruh you just don´t 
want to get owned by someone using anything other than a sniper or DMR” Y2 
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Yhteisön 2 jäsen selkeästi haastaa muita kommentoimaan omaa pelivideotaan ja 
saa aikaiseksi keskustelun omasta suorituksestaan. 

“Who can do better” “I mean that was pretty simpe lmaooo” “Am I supposed to be 
impressed?” “They wasn´t even looking at you                   ” ”Well done for the win but 
that was the least intense ending I´ve ever seen.         ” Y2 

Kommentoinnista huomaa käytänteen kilpailullisuuden, sillä yhteisön jäsenet 
pyrkivät korostamaan omaa osaamistaan julkaisuillaan ja kommentoijat halua-
vat vähätellä onnistumista, koska se vaikuttaa heidän omaan statukseensa yh-
teisön sisällä. 

”hei nyt on enää seittemän jälellä ja meitä neljä” Y3 

”mä kerkesin saada vielä yhen tapon tossa” Y3 

Yhteisössä 3 keskustellaan paljon omista saavutuksista ja erityisesti onnistumi-
set tuodaan muiden tietoon. Pelin jälkeen näytöllä näkyvät pelaajan pelin aika-
na aikaan saamat saavutukset, jotka näkyvät muille pelaajille. Pelistä voi nähdä 
muiden pelaajien statistiikat, jotka kertovat muun muassa pelituntien ja tappo-
jen määrät. Pelin kannalta tärkeintä on seurata pelaajan kd (kill death) arvoa, 
joka kertoo keskiarvon pelaajan tapoista kuolemaa kohden. Pelaajat järjestävät 
laneja, joissa luodaan yhteisiä saavutuksia ja niitä juhlitaan yhdessä, mutta yh-
teisön sisällä osataan iloita ja kannustaa myös muiden saavutuksista. Lanit ovat 
itsessään yhteinen kokemus, joka luo yhteisölle arvoa ja sitoutumista. Osallis-
tuminen koetaan tärkeäksi ja pois jääminen saa aikaan tunteen siitä, että jää 
paitsi jostain merkittävästä.  

”miksei se päässy tuleen? Ihan varmaan ne pitää lanit sit joskus kun mä en pääse” Y3 

Eräs yhteisön 3 jäsen ei päässyt tulemaan paikan päälle laneihin, vaan joutui 
osallistumaan henkilökohtaisista syistä verkon välityksellä. Tämä aiheutti yh-
den yhteisön jäsenen kohdalla pelon siitä, että tapahtuma järjestetään uudes-
taan ilman häntä. 

Yhteisten tapahtumien järjestäminen eri yhteisöjen sisällä ja niiden tapah-
tumien kertaaminen luovat yhteisöissä yhteenkuuluvuutta, sekä korostaa hei-
dän yhteisiä mielenkiinnon kohteitaan. Yhteisten kokemusten korostaminen ja 
omien saavutusten jakaminen muiden kanssa lisäävät sitoutumista yhteisöön ja 
sen jäseniin, sekä luo arvoa yhteisön jäsenelle muun muassa statuksen korotta-
misen muodossa 
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6.4.6 Sosiaalinen vuorovaikutus/verkstoituminen  

Yhteisössä 1 sosiaalista vuorovaikutusta tapahtui yhteisön kesken ja yrityksen 
edustaja pyrki kannustamaan yhteisön jäseniä kommentointiin. Vuorovaikutus 
ja keskustelu yhteisössä oli kuitenkin melko pinnallista ja suurelta osin negatii-
vista. Sosiaalinen vuorovaikutus yrityksen ylläpitämän sivuston alla on haasta-
vaa, sillä yhteisön jäsenet eivät voi päättää keskustelun aiheita, vaan he joutu-
vat etsimään julkaisujen alta kommentteja aiheista, joista he haluavat keskustel-
la. Sosiaalista vuorovaikutusta pyritään korostamaan yhteisössä tägäämällä 
ystäviä tai keskusteluun osallistuvia, jolloin he varmasti näkevät viestin ja vas-
taavat siihen. Yrityksen julkaisussa kannustettiin yhteisön jäseniä osallistumaan 
Summer kick offiin pelissä (kts. Kuvio 21) ja keskustelun alla oli havaittavissa 
sosiaalista vuorovaikutusta yhteisön jäsenten ja yrityksen välillä. Alla olevasta 
kuvakaappauksesta käy ilmi yhteisön yleisin tyyli olla vuorovaikutuksessa, he 
tägäävät ystävän kiinnostavaan julkaisuun, kommentoivat lyhyesti ja yrityksen 
edustaja osallistuu omalla panoksellaan keskusteluun. Yrityksen kommentit 
ovat usein yhteisön jäseniä kannustavia ja emotionaalisesti tukevia. 

 

 

Kuvio 21 sosiaalinen vuorovaikutus 
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Sosiaaliselle vuorovaikutukselle ominaista on kertoa itsestään lisää ja yhteisössä 
1 tällainen käyttäytyminen oli harvinaista. Kuitenkin jo aiemmin mainittu halu 
edustaa omaa valtiota pelissä osoittaa eräänlaista halua oman identiteetin esille 
tuomiseen. Lisäksi yhteisön sisäistä tutustumista ja emotionaalista tukeakin 
kuvastaa yhteisön jäsenten keskustelussa käyttämä termi ”bro”, jota käytetään 
kuvastamaan veljeyttä. Lyhyt keskustelu kuvastaa yhteisön jäsenten yhteistä 
turhautumista pelin ongelmiin, sekä yhteyttä jäsenten välillä. 

”Where is the Turkish flag” “**** This game is dead and you still ask for Turkish flag 
lmfao bro.” “You are right bro” Y1 

Yhteisössä 1 on valtava määrä jäseniä ja mahdollisuuksia luoda todella aktiivis-
ta vuorovaikutusta yhteisön kesken. Tämä kuitenkin harvoin toteutui ja vuoro-
vaikutus jäi lähinnä muutamaan erilliseen kommenttiin varsinaisen vuorovai-
kutuksen sijaan. Yhteisön normeja kuvastamaan yritys oli tehnyt huumoripitoi-
sen päivityksen (kts. Kuvio 22), joka sisälsi kuvan sopimuksesta jossa toisen 
pelaajan lopetuksia ei saa varastaa. He myös kannustivat yhteisön jäseniä 
tägäämään ystäviään, jotka rikkovat tätä aiemmin kirjoittamatonta sääntöä. Jul-
kaisu herättikin yhteisössä vuorovaikutusta ja sen alle tuli yli 200 kommenttia ja 
100 reaktiota. 

 

Kuvio 22 Sisäinen sopimus 

Yhteisössä 2 sosiaalinen vuorovaikutus oli vahvasti läsnä, siellä haettiin vertais-
tukea pelin aiheuttamiin tunteisiin, sekä neuvoja, joiden avulla yhteisön jäsen 
voi pärjätä paremmin pelissä. Yhteisössä tarjottiin paljon emotionaalista tukea, 
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sekä empatiaa sitä tarvitseville. Yhteisön jäsenet myös kertoivat itsestään kom-
menteissa ja pyrkivät verkostoitumaan muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

”Can someone help me. out .. whats the best audio settings to have for your head 
set .. to hear footsteps etc??” “***** can you help this fella out?” “What you need mate 
is to get some ear buds and put them in your ear, clean all the bees wax out then 
you´ll hear the game like you´ve got a set of hear aids in” Y2 

“Who else finds Solo BR to be absolutely terrifying like a horror movie?        ” 
“Thought it was only me lmao” “Last 4/5 people in solos and my anxiety kicks in 
and I´m head to toe shaking         ” Y2 

Yhteisön sisäinen vuorovaikutus on todella aktiivista ja julkaisut saavat yhtei-
söön 1 verrattuna paljon enemmän reaktioita ja kommentteja. Erään yhteisön 
jäsenen tiedustellessa tuntemuksia pelistä ilman kulkuvälineitä, tuli komment-
teja lähes 500 ja reaktioita yli 300 14 tunnin aikana. 

”Is it just me or does anyone else find warzone much better without vehicles?” “No 
way. it has only further encouraged camping. Also, there are now sniper campers 
everywhere, cos of the open space and no vehicles.” Y2 

Yllä oleva julkaisu, kuten useat muutkin yhteisön 2 julkaisu herätti tunteita 
puolesta ja vastaan. Ylipäätänsä tunteiden herääminen sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa on merkki sitoutumisen emotionaalisesta ulottuvuudesta.  

Yhteisössä 3 sosiaalista vuorovaikutusta syntyy epätoiminnallisesti yhtei-
sön kulttuurin syntyessä, he omaksuvat ja luovat uusia sääntöjä ja kieltä jatku-
vasti vuorovaikutuksessa. Toiminnallinen sosiaalinen vuorovaikutus on yhtei-
sössä vahvasti läsnä, sillä he kommunikoivat pelin aikana taukoamatta ja tuke-
vat toisiaan kannustamalla ja neuvomalla. Lanien aikana oli huomattavissa 
myös fyysistä tukemista toisen pelaajan käydessä hieromassa toisen pelaajan 
hartioita niiden jumiutuessa. Fyysisen tukemisen muoto ei ollut mahdollista 
muissa yhteisöissä, sillä yhteisön jäsenet eivät olleet vuorovaikutuksessa reaa-
limaailmassa. 

”Tossa on aaärriä, varmaan tarviitte” Y3 

”yks on downissa!” ”Nättiä” Y3 

Erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen käytänteessä syntyy yhteisön jäsenelle 
sosiaalista pääomaa. Yhteisöön kuuluvat jäsenet saavat sosiaalista hyötyä yhtei-
sössä olemisesta, sekä yhteisön jäsenten osoittamasta huomiosta ja empatiasta. 
Sosiaalisen pääoman kerääminen vahvistaa tyypillisesti jäsenen kuuluvuutta 
yhteisöön, joka saa jäsenen kokemaan arvoa yhteisön osallisena olemisesta ja 
myös vahvistaa sitoutumista yhteisöön. 
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6.4.7 Puolesta puhuminen 

Yhteisössä 1 puolesta puhumista oli havaittavissa vähän, eikä yhteisön jäsenten 
kommunikointia yhteisön ulkopuolelle ei tässä tutkimuksessa pystytty tarkaste-
lemaan. Toisten yhteisön jäsenten tägääminen uusiin julkaisuihin kertoo yhtei-
sön sisäisestä tuotteen suosittelusta ja tuotteeseen vaadittavat muutokset ilmais-
taan, sillä käyttäjät haluavat jatkaa tuotteen käyttöä, mutta parantaa käyttöko-
kemusta. Eräästä keskustelusta (kts. Kuvio 23) löytyi merkkejä sitoutumisesta ja 
puolesta puhumisesta, kun suomenkieliset yhteisön jäsenet keskustelivat uudis-
tuksesta yrityksen kanssa ja keskenään. Yhteisön jäsenet eivät ole pelanneet 
keskustelun mukaan ennen yhdessä ja kehuvat uudistusta, tällöin puolesta pu-
humista tapahtuu yhteisön sisällä uudelle jäsenelle. 

 

 

Kuvio 23 puolesta puhumisen esimerkki 

Facebook palveluna mahdollistaa puolesta puhumisen tarjoamalla julkaisun 
jakamisen mahdollisuutta, jolloin käyttäjän ystävät, jotka eivät ole yhteisön jä-
seniä, näkevät käyttäjän jakaman julkaisun. Tätä ominaisuutta hyödynnetään 
yhteisöissä 1 ja 2 jonkin verran, riippuen julkaisun sisällöstä. Erityisesti pelipäi-
vityksistä ja uusista ominaisuuksista kertovia päivityksiä jaettiin eniten ja tämä 
on merkki siitä, että yhteisön jäsen on sitoutunut brändiin ja haluaa jakaa tietoa 
tuotteesta yhteisön ulkopuolella oleville henkilöille. 

Yhteisön 2 sisällä jaetaan omia esimerkiksi YouTubeen ladattuja strii-
mausvideoita pelistä ja etsitään seuraajia omille striimausvideoille. Pelaamisen 
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striimaaminen on vahva merkki sitoutumisesta peliin ja pelin puolesta puhumi-
selle. Pelaajat ja yhteisön jäsenet saavat arvoa nostamalla omaa statustaan uu-
sien katsojien myötä, sekä tukea kannustavien kommenttien myötä. Lisäksi pe-
laajat hakevat yhteisön sisältä toisia pelaajia pelaamaan heidän kanssaan jaka-
malla omaa peliavatartaan, jonka avulla heidät voidaan löytää pelistä. 

 Verrattuna yhteisöön 1, yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus on posi-
tiivisempaa ja peliin liittyviä kokemuksia ja vinkkejä jaetaan positiivisessa hen-
gessä. Yhteisön sisältä haetaan suosituksia ja mielipiteitä pelivarusteisiin, sekä 
keskustellaan tuotteesta yleisesti (kts. Kuvio 24). 

 

 

Kuvio 24 Vinkkejä 

”BRUEN, PKM OR FINN what do you guys prefer??” “Finn    ” ”Depends what it´s 
paired with. If it´s paired with the Kar98 then the FiNN. If it´s paired with a smg then 
either bruen or pkm.” Y2 

Yhteisö 3 kehuu usein peliä muille ja suosittelee kokeilemaan peliä. He mielel-
lään auttavat uusia pelaajia ja houkuttelevat heitä osallistumaan pelaamiseen. 
Pelaamisesta keskustellaan usein vapaa-ajalla ja etsitään ihmisiä, joilla on kiin-
nostusta pelaamiseen. Usein kuuleekin yhteisön jäsenten kysyvät mitä peliä 
muut pelaavat konsoleillaan, jos vastaus ei ole Call of Duty, kannustetaan sen 
kokeilemiseen. Lisäksi yhteisön sisällä jaetaan paljon suosituksia eri varusteista, 
niiden käytöstä ja avustetaan pelissä kehittymisessä. 

”ei varmaan ykskään peli toimi monialustaisesti näin hyvin kun tää” ”onko ees mui-
ta?” Y3 
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”onks tää hyvä” ” ei oo” ”mikä on bipod” ”Älä käytä sitä, älä ikinä laita sitä mihin-
kään aseeseen” ”kumpi?” ”reconi” ”onks tää mikä tähtäin” ”se on paras” Y3 

nSuosittelujen jakaminen brändiin liittyvistä aiheista ja kokemuksista brändin 
parissa osoittaa yksilön pätevyyttä yhteisössä luoden sitoutumista ja arvoa jä-
senelle. 

 

6.4.8 Tiedon jakaminen/Oppiminen  

Tiedon jakaminen ja oppiminen näkyi käytänteistä vahvimpana kaikissa yhtei-
söissä.  

Yhteisössä 1 tiedon jakamista ja oppimista tapahtui vähemmän, kuin 
muissa yhteisöissä. Yritys vastaa peliin liittyvästä tiedon jakamisesta julkaisuis-
saan ja yhteisön jäsenet jakavat tietoa muille yhteisön jäsenille tägäämällä heitä 
julkaisuihin. Lisäksi yhteisö jakaa tietoa pelin ongelmista yritykselle. Yhteisöllä 
on havaittavissa halua vaikuttaa ja jakaa tietoa yhteisössä, sekä korostaa omaa 
rooliaan aktiivisena pelaajana ja kokemuksia pelistä kommentoimalla julkaisui-
hin. Alla oleva kommentin julkaisi ”paras fani” statusta kantava yhteisön jäsen 
yrityksen postauksen alle parantamaan julkaisun käyttäjäkokemusta. 

”Just by pausing the video it simply shows a standard frame: Military Base Bangers 
(at least on the phone app). So instead I took a screenshot to see what I get and I be 
damned: Military Base bangers        A tip for the next time: Make it a gif instead       
Have a nice day!           ”Y1 

”Played plunder last night 30 minutes of boring nothingness didn´t fire 1 shot at all 
didn´t even see an enemy and my squad mate quit 5 minutes in game total snoozef-
est” Y1 

Yhteisössä 2 ilmaistiin oma pelaamisen taso selkeästi ja aloittelijat kysyivät 
neuvoja kokeneemmilta yhteisön jäseniltä. Oman osaamattomuuden korosta-
minen madaltaa mahdollisesti yhteisön jäsenen kynnystä esittää kysymyksiä, 
sillä aloittelijaa kohtaan ei ole pätevyyden odotuksia. Lisäksi ”noob” tai ”new-
bie” termin käyttö luo kokeneemmille vastaajille korkeampaa ammattilaisen 
statusta. Alla olevasta keskustelusta nähdään yhteisön keskuudessa vallitseva 
halu tiedon jakamiseen ja kommenteista voidaan nähdä oman asiantuntijuuden 
statuksen korostamista erittäin tarkalla ohjeistuksella. 

”Anyone know what this gas mask is/does?” I randomly picked it up off someone” 
“It lasts longer in gas” “It´s a gas mask that lasts 3x longer” “It´s the super mask. 
Lasts like 30-45 seconds in gas” “Comes out of the locked room in stadium, lasts 
longer than a standard one.” “where is this room and how do access it ?” “Ground 
level room, u have to collect all the access cards around the stadium and open 3 
doors” “**** find the 3 key cards in stadium and crack the code for the code locked 
room top floor, got a CR-56 blueprint in it (enigma) and some other shit! Sometimes a 
specialist perk is there (all perks) sometimes a juggernaught and sometimes that gold 
mask” Y2 

Yhteisön 3 sisällä korostui erityisesti tiedon jakamisen ja oppimisen käytänne, 
sillä tietoa jaettiin reaaliajassa pelin ollessa käynnissä ja sen avulla pyrittiin pa-
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rantamaan koko yhteisön suoritusta, mutta myös yksilön onnistumista. Pelaajat 
kyselevät toisiltaan jatkuvasti vinkkejä ja pyrkivät oppimaan uutta.  

”siis kuoleeks tässä jos ei pelaa vähään aikaan?” ”siinä on kolkyt sekkaa aikaa tappaa, 
muuten sä räjähät siihen.” Y3 

”mitä se tarkottaa?””mä just harjottelin äsken” ”No niinpä just näkyykin” Y3 

Tiedon jakamisen ja oppimisen käytänteessä jaetaan kognitiivista pätevyyttä, 
sekä tietoa ja omia kokemuksia. Kognitiivisen ja käyttäytymisen ulottuvuudet 
sitoutumisessa heijastuvat Online-brändiyhteisöissä osallistumalla jaetun tie-
don tekemiseen. Kognitiivisen ulottuvuuden läsnäolo erityisesti oppimisen nä-
kökulmasta on nähtävissä selkeästi. Tämän käytänteen ydintarkoitus on kasvat-
taa jäsenen tietoa, sekä lisätä online-brändiyhteisössä jaetun tiedon määrää. So-
siaalisen hierarkian muodostuminen tiedon jakamisen myötä luo sitoutumisen 
lisäksi käyttäjälleen arvoa, sillä he kokevat olevansa tärkeä osa yhteisöä heidän 
statuksensa yhteisön keskuudessa korostuessa. 

6.4.9 Käytänteiden tutkimustulosten yhteenveto 

Teoreettiseen viitekehykseen valittuja käytänteitä ilmeni tutkimuksen jokaises-
sa yhteisössä, niiden avulla sitoutumista ja arvoluonnin muodostumista pystyt-
tiin tarkastelemaan asiakkaan näkökulmasta (kts. Liite 1). Tulosten avulla saa-
daan uutta tietoa pelialan online-brändiyhteisöissä tapahtuvista sitoutumisen ja 
arvonluonnin prosesseista käytänteiden näkökulmasta. Liitteeseen on koottu, 
miten eri käytänteet toteutuivat vuorovaikutuksessa online-brändiyhteisöissä ja 
kuinka ne luovat arvoa ja sitoutumista jäsenten keskuudessa. 

Teoreettiseen viitekehykseen valitut 8 käytännettä ilmenivät tutkimukseen 
valituissa kaikissa yhteisöissä. Sitoutumisen ja arvon luomisen näkökulmasta 
korostuivat erityisesti käytänteiden myötä syntynyt sosiaalinen pääoma ja kil-
pailullisuus. Käytänteiden toteutumiseen eri yhteisöissä vaikuttaa negatiivisesti 
yrityksen kontrollointi, joka ilmenee sitoutumisen ja arvonluonnin vähenemi-
senä verrattuna niihin yhteisöihin, joissa vuorovaikutus on vapaata. 

Facebook-yhteisöiden ja online-peliyhteisön vuorovaikutus käytänteissä 
on samankaltaista, lukuun ottamatta dokumentointia. Dokumentoinnin käy-
tänne poikkeaa online-peliyhteisön kohdalla, sillä pelialusta ei mahdollista do-
kumentointia samalla tavalla kuin Facebook. Kuitenkin tässäkin käytänteessä 
huomataan aihealueiden pysyvän samoina. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Yhä useammalla yrityksellä on online-brändiyhteisö, joka on perustettu itse tai 
kuluttajien toimesta. Online-brändiyhteisöt ovat verrattain tuore ilmiö markki-
noinninalalla, jonka vuoksi tutkimuksen kohteeksi valittiin erilaisia online-
brändiyhteisöjä. Facebookissa toimivat online-brändiyhteisöt ovat ominaisuuk-
siltaan sopivia tutkimukseen, ja niistä on löydettävissä paljon tutkimustietoa. 
Kuitenkin online-brändiyhteisöiden tutkimiseen liittyy haasteita ja niistä saatu 
tieto on rajattu tiettyyn näkökulmaan. Erityisesti virtuaalipelimaailmoissa ja 
yleisesti pelialan online-brändiyhteisöissä tapahtuvaa sitoutumista ja arvon 
luomista on tutkittu vähän. Tutkimuksessa haluttiin luoda mahdollisimman 
laaja ja vertailukelpoinen ymmärrys Call of Duty -peliin liittyvistä online-
brändiyhteisöistä ja niiden sisällä tapahtuvista prosesseista. 

Tutkimuksen aiheena olivat online-brändiyhteisöt ja niissä tapahtuva ar-
von luominen ja sitoutuminen. Tutkimuksen aluksi tarkasteltiin, kuinka erilai-
set online-brändiyhteisöt muodostuvat, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä 
ymmärrys erilaisista yhteisöistä niiden käytänteiden tutkimista varten. Tutki-
musta varten valittiin kolme toisistaan poikkeavaa yhteisöä, jotka ovat rakentu-
neet saman brändin, eli Call of Dutyn ympärille. Tutkimusongelmana oli miten 
pelialalla online-brändiyhteisöt rakentuvat ja kuinka arvoa ja sitoutumista syn-
tyy käytänteiden kautta asiakkaille? Tähän ongelmaan etsittiin vastausta kol-
men tukevan tutkimuskysymyksen avulla. 

 
1.Miten erilaiset online-brändiyhteisöt muodostuvat ja miten niiden ominais-
piirteet ilmenevät pelialalla? 
2. Millaisia käytänteitä asiakkaiden vuorovaikutuksessa ilmenee pelialan onli-
ne-brändiyhteisöissä sitoutumisen ja arvoluonnin näkökulmasta? 
3.Miten käytänteiden avulla asiakkaan sitoutumista ja arvon muodostumista 
voidaan tarkastella pelialan online-brändiyhteisöissä? 

Viimeiset vuosikymmenet ovat muuttaneet markkinointiympäristöjä val-
tavan paljon ja erityisesti web 2.0 on tuonut mukanaan muutoksia, joihin yritys-
ten on täytynyt sopeutua. Erityisesti yrityksen ja kuluttajan välinen suhde on 
muuttunut interaktiiviseksi ja vuorovaikutus tapahtuu usein verkossa. Yrityk-
set pyrkivätkin sijoituksillaan luomaan pitkäaikaisia suhteita nykyisten ja uu-
sien asiakkaiden kanssa (Baldus, Voorhees & Calatone 2015, 978–979.) Tämän 
vuoksi yritykset etsivät jatkuvasti uusia keinoja asiakkaidensa sitouttamiseen. 
Online-brändiyhteisöt ovat keino luoda suhde asiakkaan ja yrityksen välille ja 
sitouttaa asiakkaita sosiaalisessa mediassa. 
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7.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Ensimmäistä alakysymystä varten tutkimuksessa tarkasteltiin online-
brändiyhteisöjen pääulottuvuuksia Muñizin ja O´Guinnin (2001, 412) luomaan 
teoriaan pohjautuen. Tutkijoiden mukaan online-brändiyhteisöt rakentuvat tie-
toisesta yhteen kuuluvuudesta, yhteisten rituaalien ja perinteiden läsnäolosta, 
sekä moraalisesta vastuusta yhteisöä kohtaan. Näiden ulottuvuuksien tarkaste-
lun lisäksi tutkimuksessa huomioitiin Covan ja Pacen (2006, 1089) online-
brändiyhteisön määrittelemä alakulttuuri, joka ilmentää yhteisössä muodostu-
via myyttejä, arvoja, rituaaleja, sanastoa ja hierarkiaa. Seuraavaksi tarkastellaan 
eri yhteisöissä ilmeneviä online-brändiyhteisön ulottuvuuksia ja alakulttuurei-
den ilmenemistä tutkimuksen perusteella. 

Yhteisö 1 -Call of Duty on Activision yrityksen perustama Call of Duty-
brändiä edustava Facebook-yhteisö, joka on perustettu kaupallisista syistä. Si-
vustolla korostuu sen rooli toimia lähinnä yrityksen markkinointikanavana, 
sillä viestintä on osittain yksisuuntaista ja tuotekeskeistä. Vuorovaikutus yhtei-
sössä on yritysjohtoista, mutta yhteisön sisällä tapahtuu vuorovaikutusta myös 
muiden yhteisö jäsenten kesken. Kieli yhteisössä on sosiaaliselle medialle tyy-
pillisistä ilmaisuista koostuvaa ja pelisanastoltaan rikasta. Yhteisössä korostuu 
jo johdannossa esille tuotu ongelma siitä, että yritysten on hankala motivoida 
yhteisön jäseniä vuorovaikutukseen. Käyttäjälähtöisen sisällön puute vaikuttaa 
yhteisöllisyyden luomiseen ja yrityksen pyrkimys hallita keskustelua vaikeut-
taa yhteisöllisen alakulttuurin muodostumista. Rituaalien ja perinteiden muo-
dostuminen tällaisen yhteisön alla ovat lähes mahdottomia, sillä ne perustuvat 
sosiaalisuuteen, jonka toteutumista tässä tapauksessa rajataan. Yhteisössä oli 
kuitenkin havaittavissa yhteenkuuluvuuden tunnetta erityisesti niiden pelaa-
jien keskuudessa, jotka kokivat pelaavansa rehellisesti. Myös moraalinen vas-
tuu näkyi yhteisössä avunpyyntöjen ja neuvojen merkeissä. 

Yhteisö 2 -Call of Duty WARZONE on käyttäjän perustama Facebook-
yhteisö, joka keskittyy erityisesti Call of Dutyn Warzone-versioon. Yhteisö pe-
rustettiin pelin ilmestymisen aikoihin ja se on erittäin aktiivinen ja suosittu ka-
nava pelaajien keskuudessa. Runsas ja vapaa vuorovaikutus luovat yhteisöön 
oman kielen ja mahdollistaa online-brändiyhteisön ulottuvuuksien toteutumi-
sen. Yhteisöön 1 verrattuna yhteisöllä on selkeästi monipuolisempaa käyttäjä-
lähtöistä sisältöä, sekä kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Yhteisön sisällä ilme-
nevät alakulttuurin muodot toteutuvat yhteisössä suurilta osin ja esimerkiksi 
hierarkia luodaan yhteisössä luonnollisesti jäsenten kesken, eikä ylläpito pyri 
vaikuttamaan siihen.  

Yhteisö 3 -Call of Duty-peliyhteisö poikkeaa muista tutkituista online-
brändiyhteisöistä monin tavoin. Muut tutkitut yhteisöt ovat Facebook-yhteisöjä, 
kun taas yhteisö 3 on virtuaalipeliyhteisö. Yhteisö on poikkeava myös kielel-
tään, sillä tutkimuksen muut yhteisöt olivat englanninkielisiä ja tämän yhteisön 
pääkielenä toimi suomi. Yhteisö kommunikoi toistensa kanssa puhumalla kir-
joittamisen sijaan, jolloin vuorovaikutus on vivahteikkaampaa ja kieli runsaam-
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paa. Yhteisön alakulttuurin kannalta mielenkiintoisimmaksi yhdistäväksi teki-
jäksi nousi yhteisön kieli, joka on täysin yhteisön sisäinen. Ulkopuolisen on lä-
hes mahdotonta pystyä ymmärtämään kieltä ja pysyä mukana sen merkityksis-
sä. Kieli on englanninkielisestä pelisanastosta suomen kieleen sopivaksi muo-
vautunutta ja sitä tehostetaan voimasanoin ja suomen kielen murteella. Lisäksi 
yhteisöllä on muista online-brändiyhteisöistä poiketen löydettävissä erittäin 
selkeästi online-brändiyhteisön eri ulottuvuudet. Erityisesti perinteet ja moraa-
linen vastuu korostuvat yhteisössä, tämä voi johtua myös siitä, että yhteisön 
jäsenet tuntevat toisensa entuudestaan. 

Brodie kollegoineen (2011, 110) toteavat yhteisöön vahvasti sitoutuneen 
jäsenen osoittavan kaikkia brändiyhteisön elementtejä, jaettua tietoisuutta, ritu-
aaleja ja perinteitä, sekä moraalista vastuuta. Näitä elementtejä tarkastelemalla 
jokaisesta tutkimukseen valitusta yhteisöstä löytyy vahvasti sitoutuneita jäseniä. 

Toinen ja kolmas tutkimuskysymys tarkastelevat sitä, miten kahdeksan 
erilaista arvoa luovaa ja sitoutumista vahvistavaa käytännettä ilmenee asiak-
kaiden vuorovaikutuksessa Call of Duty-online-brändiyhteisöissä ja miten nii-
den avulla voidaan tarkastella asiakkaan arvon muodostumista ja sitoutumista. 
Käytänteiden tutkiminen on haastavaa, sillä niitä on lähes mahdoton erottaa 
täysin toisistaan. Eri käytänteille onkin tyypillistä, että ne toimivat yhdessä ja 
toisiaan tukien (Schau ym., 2009, 35.) Tämä näkyy myös tutkimuksen tuloksissa, 
sillä tutkimuksessa esitellyt lainaukset edustavat usein samanaikaisesti eri käy-
tänteitä. Aineistosta voidaan huomata, miten käytänteet tukevat toisiaan ja saa-
vat aikaan toisia käytänteitä. Esimerkiksi oppiminen ja tiedon jakaminen luo 
lisää ymmärrystä tuotteesta, joka voi johtaa yhdessä kehittämiseen. 

Online-brändiyhteisöjen arvontuotannon ymmärtäminen on tärkeää, sillä 
se luo pohjan sitoutumiselle. Tutkimuksen avulla voidaan löytää käytänteitä, 
jotka luovat arvoa ja sen myötä sitouttavat asiakkaan osaksi brändiä. Ymmär-
tämällä käytänteiden toimivuutta, voidaan online-brändiyhteisöihin luoda uu-
denlaista sisältöä ja saadaan enemmän ymmärrystä kuluttajien tarpeista.  

Teoreettisen viitekehyksen mallissa arvonluonti ja sitoutuminen toimivat 
symbioosissa toisiaan ruokkien, sillä käytänteitä tarkkaillessa on vaikeaa erotel-
la niiden rooleja toisistaan. Hartmannin ja kollegoiden (2015) mukaan arvon eri 
muodot syntyvät online-brändiyhteisöissä ja johtavat sitoutumiseen ja useat 
muut tutkimukset tukevat tätä näkökulmaa (mm. Schau 2009). Näihin tutki-
muksiin pohjaten teoreettisen viitekehyksen olettamus tulisi esittää (kts. Kuvio 
25) eri muodossa.  
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Kuvio 25 Viitekehyksen olettamuksen korjaus 

On kuitenkin vaikeaa erotella sitä, kumpi näistä toiminnoista tapahtuu ensin, 
sillä asiakas sitoutuu brändiin, ennen yhteisöön liittymistä, kun taas yhteisöstä 
saatava arvo syntyy vasta yhteisöön liityttäessä. Tutkimuksen ja yritysten liike-
toiminnan kannalta tärkeintä on se, että arvonluontia ja sitoutumista tapahtuu 
online-brändiyhteisöissä, eikä tutkimuksen tulokseen oletettavasti vaikuta se, 
kumpaa muodostuu ensin. Aiemmat tutkimukset tunnustavat käytänteiden 
synnyttävän sekä sitoutumista että arvoa ja yhdessä toimiessaan ne luovat lois-
tavan alustan menestyksekkään online-brändiyhteisön toiminnalle. 

Online-brändiyhteisöjen sisältöjen tarkastelu toi esille huomattavia eroja 
yhteisöjen sisällöissä. Yhteisöjen sisällä syntynyt sisältö vaikutti arvonluomi-
seen, sekä sitoutumiseen. Tässä tutkimuksessa yhteisöjen sisältö ja vuorovaiku-
tus rinnastetaan Schaun ja kollegoiden (2009), sekä Brodien ja tutkimusryhmän 
(2013) käytänteisiin.  Tutkimuksen kannalta erityisesti huomiota herätti toimin-
tojen kilpailullisuus, sekä yhteisöön kuulumisesta saatu sosiaalinen pääoma, 
jotka korostuivat lähes jokaisen käytänteen kohdalla. Schau kollegoineen (2009, 
34, 38) pitävätkin näitä online-brändiyhteisöön sitoutumisen ja arvonluonnin 
kannalta merkittävinä tekijöinä. Viitekehyksen mallissa kuvatut sitoutumista ja 
arvoa luovat käytänteet toteutuivat kaikissa tutkimukseen valituissa yhteisöissä. 
Seuraavaksi käydään läpi käytänteiden ilmenemistä yhteisöissä.  

Yhdessä kehittäminen on prosessi, jossa kuluttajat osallistuvat yrityksen 
toimintaan auttamalla kehittämään uusia tuotteita, palveluita tai brändin tar-
koituksia. Yhdessä kehittäminen ei liity välttämättä vain brändiin, vaan se voi 
liittyä myös itse brändiyhteisön kehittämiseen. Tällaista kehittämistä voi tapah-
tua esimerkiksi yhteisön jäsenen yrittäessä luoda uusia sääntöjä tai määräyksiä 
yhteisöön (Brodie ym. 2011, 111.) Yhdessä kehittäminen toteutui yhteisöissä 
erityisesti peliin vaadittavien muutosten muodossa, erityisesti yhteisössä 1 oli 
tutkimuksen aikana havaittavissa yhdessä kehittämistä. Yhteisön jäsenet vaati-
vat useiden eri julkaisujen alla oman maan lippunsa lisäämistä peliin, sillä he 
halusivat laittaa oman valtionsa lipun pelin sisäisiin ”käyntikortteihin”. Tämä 
muutos toteutettiin tutkimuksen aikana, jonka jälkeen tähän aihealueeseen liit-
tyvä kommentointi loppui. Yritys ei missään tutkimuksen vaiheessa kommen-
toinut muutostoiveisiin, mutta tämän muutoksen takia voidaan päätellä kom-
mentoinnista olleen hyötyä.  
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Muissa yhteisöissä yhteisöjen jäsenet eivät olleet suoraan yhteydessä yri-
tykseen, jonka vuoksi yhdessä kehittäminen ei toteutunut perinteisellä tavalla, 
vaan keskittyi enemmän yhteisön sisäisen toiminnan kehittämiseen. Yhdessä 
kehittämisen käytänteessä syntyy arvoa, sekä yhteisölle, että jäsenelle muun 
muassa tuotteen paremman toimivuuden toteuttamisessa. Kun yksilö kokee 
saavansa arvoa yhteisöön kuulumisesta ja tuntee olevansa tärkeä osa yhteisöä, 
hän samalla myös sitoutuu vahvemmin osaksi yhteisöä. Palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen on Schaun ja tutkimusryhmän (2009, 35) mukaan arvon-
luonnin yksi ulottuvuuksista, joka toteutuu yhteisöissä muun muassa yhdessä 
kehittämisen prosessissa ja ilmenee erityisesti yhteisössä 1. 

Jäsenyyden tunnustamisen käytänteet korostavat brändiyhteisön sisäistä 
samankaltaisuutta, tai heidän yhteisön jäsenten samankaltaisia ominaisuuksia 
ja heidän normatiivisia käytöksensä odotuksia itseltään ja toisiltaan. Nämä käy-
tänteet toimivat pääosin tunteiden tasolla ja ne vahvistavat sosiaalisia ja moraa-
lisia siteitä yhteisöön. Schaun ja tutkimusryhmän (2009, 34) näkemyksessä jäse-
nyyden tunnustaminen julkisesti vaatii sen, että yhteisön jäsen hankkii yhtei-
söön kuuluvuudesta kertovan symbolin itselleen. Symbolin hankkimisen tar-
koitus on luoda käsitys, kuinka jäsenen tulisi ilmaista hänen todellinen jäsenyy-
tensä, sekä käyttäytyä (Schau ym., 2009, 34, 37.) 

Schau ja kollegat (2009, 37, 48) kertoivat tutkimuksessaan jäsenyydestä 
kertovien symbolien hankkimisen tarkoitukseksi käsityksen luomisen siitä, mi-
ten jäsenen tulisi käyttäytyä ja miten jäsenyyttä tulisi ilmaista. Tutkijat havaitsi-
vat myös, että symbolien käyttö yhdistetään jäsenen sitoutumisen syvyyden 
kuvaamiseen yhteisössä. Julkisen tunnustamisen symbolit voivat kuvastaa jä-
senen saavutuksia yhteisöön liittyen. 

Jäsenyyden tunnustaminen toteutui yhteisöissä 2 ja 3 kun yhteisön jäsenet 
tunnustivat yhteisöään yhteisön omalla symbolilla. Yhteisön 3 jäsenillä oli pelin 
sisäinen yhteinen merkki [RIP], jonka pystyi liittämään oman pelinimimerkin 
eteen ja näin edustamaan omaa yhteisöään. Yhteisön 2 ylläpito tarjosi yhteisön 
jäsenten käyttöön yhteisön oman logon, joka ilmeisesti oli tarkoitus laittaa esi-
merkiksi Facebook-palvelun profiilikuvaksi. Näitä symboleita ei kuitenkaan 
näkynyt juuri muualla, kuin yhteisön omalla sivulla. Yhteisöllä 1 ei ollut käy-
tössä varsinaista symbolia, vaan he tyytyivät tuomaan statustaan esille Face-
bookin tarjoamien ominaisuuksien avulla, kuten esimerkiksi ”paras fani”-liite 
nimen yhteydessä. Jäsenyyden tunnustamisen käytänteen toteutuminen lisää 
yhteisön yhteen kuuluvuuden tunnetta, kilpailullisuutta ja kehittää sosiaalista 
hierarkiaa. Schau kollegoineen (2009, 35) esittivät tutkimuksessaan brändin rää-
tälöinnin prosessin luovan arvoa kuluttajille, ja tässä tutkimuksessa pelin osalta 
pelaajille arvoa luo mahdollisuus räätälöidä peliin liittyviä hahmoja, sekä va-
rusteita. 

Dokumentoinnilla tarkoitetaan brändiyhteisön jäsenen kuvailemia ja tallen-
tamia kokemuksia brändin parissa yhteisön muille jäsenille (Schau ym. 2009, 
34–35.) Dokumentoinnilla voidaan myös Schaun ja kollegoiden (2009, 48.) tul-
kinnan mukaan kertoa jäsenen suhteen kehittymisestä yhteisön ja brändin 
kanssa. 
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Dokumentointia tapahtui kaikissa yhteisöissä, sillä pelkän kommentin li-
sääminen voidaan lukea dokumentoinniksi. Kuitenkin dokumentoinnille omi-
naisia piirteitä korostettiin erityisesti yhteisössä 2, jossa jaettiin omia onnistumi-
sia pelissä pelivideoiden ja postausten muodossa, sekä meemejä. Meemit olivat 
yhteisön sisällä todella suosittuja ja ne saivat aikaan vuorovaikutusta ja reakti-
oita. Yhteisön sisällä jaettiin myös kertomuksia omasta pelihistoriasta ja suhteen 
kehittymisestä brändin kanssa. Yhteisö 3 poikkeaa dokumentoinnin osalta, sillä 
he eivät toteuttaneet dokumentointia virtuaalipelimaailmassa, vaan toisen sosi-
aalisen median palvelun WhatsAppin avulla. He ottivat kuvia tai kirjoittivat 
viestejä WhatsAppiin pelintuloksista ja tallensivat kuvia muistoksi tapahtumis-
ta. Dokumentoinnin avulla yhteisöjen jäsenet korostavat haluaan sitoutua 
brändin kehittämiseen ja yleistä kiinnostustaan brändiä kohtaan.  

Mielenkiinnon kohteiden erottamisen tarkoituksena on korostaa ja varmis-
taa yhteisön sisäistä heterogeenisyyttä, tai eritellä bändiyhteisön jäsenet ja sen 
sisäiset pienemmät alaryhmät. Mielenkiinnon kohteiden erottamisella tarkoite-
taan erityisesti yhteisön jäsenten halua tuoda julki omat kiinnostuksen kohteen-
sa yhteisössä ja korostaa sitä osaa yhteisön toiminnasta, johon he osallistuvat 
(Schau ym., 2009, 34.) 

Mielenkiinnon kohteiden erottamisesta nousi esille mielenkiintoisia löydöksiä, 
jotka ovat ominaisia peliyhteisöille, eivätkä ole yleistettävissä muihin yhteisöi-
hin. Yhteisöiden sisällä näkyi jaottelua eri pelikonsoleiden mukaan, sillä erityi-
sesti PC-pelaajia pidettiin mahdollisina huijareina. Call of Duty Warzone on 
yksi harvoista peleistä, jota voidaan pelata monialustaisesti, jonka vuoksi onkin 
mielenkiintoista, että jaottelua silti tapahtuu, vaikka lähtökohtaisesti kaikkien 
pelaajien tulisi olla samalla tasolla. Lisäksi yhteisössä 2 korostui sukupuolen 
mukainen jaottelu. Tämä ei varsinaisesti liity mielenkiinnon kohteisiin, vaan 
taustalla vaikuttavat mahdolliset ennakkokäsitykset naisten pelitaidoista ja mo-
tivaatiosta. Tämän käytänteen tarkoitus on muun muassa korostaa sitä osaa 
yhteisön toiminnasta, johon yhteisön jäsen osallistuu. Sukupuolten korostami-
sen aiheuttama keskustelu nostikin esille yhteisön jäseniä, jotka erityisesti halu-
sivat pelata naisten kanssa ja puolustivat heitä yhteisön jäseninä, sekä naisia, 
jotka halusivat korostaa omaa naiseuttaan ja pätevyyttään pelaajana. Tutkimuk-
sen kannalta mielenkiintoista on huomata yhtenäisyys Martinin, Schoutenin ja 
McAlexanderin (2006) suorittamaan tutkimukseen Harley Davidson -yhteisössä, 
joka korostaa maskuliinisuutta. Sukupuolijaottelua mielenkiinnon kohteiden 
mukaan näyttää tapahtuvan sekä perinteisissä brändiyhteisöissä, että online-
brändiyhteisöissä.  

Lisäksi pelin harrastuneisuus jakoi eri yhteisöissä mielenkiinnon kohteita 
ja paljon pelaavat ja kehittymisestä kiinnostuneet jakoivat tietoaan muiden sa-
man mielisten kesken. Mielenkiinnon kohteiden erottamisen käytänne toteutui 
kaikissa yhteisöissä ja pienempiin alaryhmiin jakautuminen lisää yksilön sitou-
tumista yhteisöön. Yhteisön jäsenet hankkivat sosiaalista pääomaa edustamalla 
tiettyä alaryhmää hankkimalla niiden sisällä sosiaalista pääomaa erilaisuudel-
laan. 
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Yhteisten kokemusten jakaminen on käytänne, jota määrittää halu jakaa 
brändiyhteisön sisällä omia merkittäviä kokemuksia muille yhteisön jäsenille. 
Tämä on varsin kilpailullinen käytänne, joka tarjoaa yhteisön jäsenelle sosiaalis-
ta pääomaa. Esimerkiksi merkkipaaluttaminen voi kertoa ensimmäisestä koke-
muksesta brändin parissa (Schau 2009, 34.) 

Yhteisten kokemusten jakamisen käytänne toteutui vahvasti kaikissa yh-
teisöissä ja sopii pelimaailmaan todella hyvin. Pelaaminen itsessään voidaan 
laskea yhteiseksi kokemukseksi ja sen tuloksista kerrotaan mielellään muille. 
Call of Duty-peliä voidaan pelata ammattitasolla ja useat pelin pelaajat ovatkin 
kiinnostuneet seuraamaan huippupelaajien suorituksia. Turnauksien lisäksi 
yhteisö 1 järjestää pelaajilleen sitoutumista vahvistavia erikoisviikonloppuja, 
jolloin pelaajilla on rajoitetun ajan mahdollisuus osallistua peliin, jossa on lu-
vassa etuuksia. Yhteisten kokemusten jakaminen vahvistaa yhteisön yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, käytänteen sitouttava ominaisuus on yhteisten koke-
musten korostaminen ja arvoa luo esimerkiksi oman statuksen korottaminen 
tapahtumassa menestymällä ja siitä kertomalla. Turnaukset ja erilaisten erikois-
viikonloppujen järjestäminen on Call of Duty-pelin viitekehyksen käytänteiden 
toteutuessa erittäin vahva sitoutumisen luoja. Virtuaalipelimaailmat sitouttavat 
ja luovat arvoa käyttäjilleen muista online-brändiyhteisöistä poikkeavalla taval-
la, vaatien pelaajia käyttämään yhteisöön yhä enemmän aikaa ja luoden arvoa 
pelaajille osallistumisella. 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostoituminen toimii kaksisuuntaisesti, epä-
toiminnallisen vuorovaikutuksen kautta asiakkaat omaksuvat ja luovat asentei-
ta, normeja ja/tai yhteisön kieltä. Yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen muo-
vautumisen lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena yhteisön jäsenet 
tutustuvat toisiinsa (Brodie ym., 2011, 111.) Schau ja kollegat (2009, 43) kuvasi-
vat sosiaalisen vuorovaikutuksen olevan muun muassa yhteisön jäsenten emo-
tionaalista ja fyysistä tukemista, sekä yhteisten pelisääntöjen neuvomista. Yhtei-
söstä saatu kiitollisuus, empatia, luottamus ja turvallisuus luovat sitoutumisen 
emotionaalisen ulottuvuuden ja sen ansiosta yhteisön jäsen tuntee kuuluvansa 
osaksi yhteisöä (Brodie ym., 2013, 110.) 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostoituminen käytänteenä toteutui tut-
kimuksen kaikissa yhteisöissä. Yhteisöistä voitiin kuitenkin huomata, yrityksen 
läsnäolon vaikutus vuorovaikutuksen tasoon. Yhteisössä 1 yritys toimi sivuston 
ylläpitäjänä ja kontrolloi vahvasti keskusteluja ja voidaan olettaa, että tämän 
takia yhteisössä vuorovaikutus jäi pinnalliselle tasolle, eikä luonut verkottumis-
ta yhteisön sisällä yhtä voimakkaasti, kuin muissa yhteisöissä. Tämän käytän-
teen kohdalla tuleekin miettiä, onko yrityksen kannattavaa johtaa keskustelun 
aiheita, vai olisiko vuorovaikutuksen kannalta hyödyllisempää antaa asiakkail-
le isompi rooli yhteisössä. McAlexanderin kollegoineen (2002, 39) kuvasi asia-
kaskeskeisen brändiyhteisön mallissa asiakkaan brändiyhteisön suhteiden kes-
kiöön. Tämä malli ei toteudu yhteisössä 1 vaan vuorovaikutus on melko yksi-
suuntaista. Yhteisössä 2 sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostoituminen toteu-
tuivat yhteisöistä voimakkaimmin. Yhteisön sisällä ilmaistiin tunteita ja tuettiin 
toisia yhteisön jäseniä emotionaalisesti. Yhteisön avoimen luonteen takia voi-
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daan tulkita, että yhteisön sisällä olevat jäsenet uskaltavat vapaammin tuoda 
julki omia tunnetilojaan, joka vahvistaa sitoutumista yhteisöön. Yhteisö 3 oli 
tutkittavista yhteisöistä vuorovaikutuksessaan selkeästi positiivisin ja kannus-
tavin. Yhteisön jäsenet tukivat toisiaan jopa fyysisellä tasolla, joka kertoo erit-
täin syvästä sitoutumisesta yhteisöön ja luottamuksesta yhteisön sisällä. Tämä 
on kuitenkin mahdollista vain yhteisöissä, jonka jäsenet tuntevat toisensa virtu-
aalimaailman ulkopuolella.  Sosiaalisen pääoman syntyminen sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ja verkostoitumisen käytänteessä on suurta yhteisön jäsenten 
jakaessa tuntemuksiaan ja luodessaan suhteita yhteisön sisällä. Suhteiden luo-
misen voidaan tulkita lisäävän sitoutumista yhteisöön, kun taas yhteisöön kuu-
lumisen tunne tuo arvoa yhteisön jäsenelle. 

Puolesta puhumisen käytänne kuvastaa asiakkaan sitoutumista ja se ilme-
nee, kun asiakas aktiivisesti suosittelee tiettyä brändiä, sen tuotetta/palvelua, 
yritystä ja/tai tapoja käyttää tuotetta tai brändiä. Itsessään tuotteen tai palvelun 
suositteleminen toiselle jäsenelle tai kuluttajalle on merkki sitoutumisesta (Bro-
die ym., 2011, 111.) Käytänteiden tarkoituksena on johtaa käsityksiä ryhmän 
ulkopuolella. Yhteisön ulkopuolelle pyritään luomaan mahdollisimman positii-
vinen kuva brändistä ja sen edustajista (Schau ym., 2009, 34.) 

Puolesta puhumisen käytänteen tarkoituksena on vaikuttaa yrityksen ul-
kopuolisten sidosryhmien ja yhteisön sisäisten jäsenten mielikuviin brändistä ja 
online-brändiyhteisöstä itsestään. Nykyaikana puolesta puhumisen käytäntee-
seen voidaan rinnastaa termi eWOM (elektroninen suosittelu), jonka avulla 
asiakas suosittelee brändiä, tuotetta tai palvelua vapaaehtoisesti jakamalla arvi-
oita tuotteesta. Facebookissa puolesta puhumista ja suosittelua voi hyödyntää 
palvelun tarjoamilla suosittelu ja arvostelu ominaisuuksilla. Kummallakaan 
yhteisöllä ei ollut tutkimuksen aikana käytössä näitä ominaisuuksia, joten suo-
situsten määrää ei voida mitata. Kuitenkin yhteisöjen sisältä löytyi paljon esi-
merkkejä Call of Duty-pelin suosittelusta muille yhteisön jäsenille ja sen ulko-
puolisille henkilöille. Erityisesti yhteisö 3 osoitti sitoutumista peliin suosittele-
malla peliä aktiivisesti sitä kokeilemattomille pelaamisesta kiinnostuneille hen-
kilöille. Tällöin kyseessä oli perinteinen WOM-muoto, sillä suosittelu ja puoles-
ta puhuminen tapahtui henkilöltä henkilölle reaalimaailmassa, eikä verkon 
kautta. Tuotteiden ja tuotteen käyttöön liittyvien suositusten jakaminen yhtei-
sön muille jäsenille ja ylipäänsä kuluttajille voidaan ymmärtää selkeänä sitou-
tumisen ilmaisuna (Brodie ym. 2013, 111.) 

Tiedon jakamisen ja oppimisen käytänteissä hyödynnetään toisilta kuluttajilta 
saatavaa tietoa, joka vaikuttaa osto- ja kulutuspäätöksentekoon. Asiakkaan ja-
kaessa henkilökohtaisesti merkittävää tietoa, osaamista ja kokemuksia, syntyy 
aktiivisen osallistumisen kautta yhdessä tuotettua tietoa brändiyhteisön sisälle, 
joka vaikuttaa käytökselliseen ja/tai kognitiiviseen sitoutumiseen (Brodien ym., 
2011, 111.) Tämä asettelu luo Schaun ja kollegoiden (2009, 38.) mukaan sosiaa-
lista hierarkiaa käyttäjien välille, joka on sitoutumisen käytänteille tyypillistä. 
Tästä esimerkkinä aloittelija vs. ammattilainen status. 

Tiedon jakaminen ja oppiminen oli tutkimuksen käytänteistä yksi voi-
makkaimmin erottuvista ja se toteutui kaikissa yhteisöissä aktiivisesti. Yhtei-
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söiden jäsenet kyselivät paljon vinkkejä peliin liittyen muilta yhteisön jäseniltä 
ja oppivat vastauksista. Erityisesti yhteisöstä 2 on havaittavissa statuksen koros-
tamista, joka luo yhteisössä arvoa korkean statuksen omaaville, mutta samalla 
madaltaa kynnystä alemman statuksen jäsenille osallistua erityisesti oppimisen 
käytänteeseen. Aloittelevien pelaajien voidaan olettaa kysyvän helpommin 
apua ja sen myötä oppivan, kun he uskaltavat myöntää olevansa uusia pelaajia, 
eivätkä vielä tiedä kaikkea tarvittavaa. Kysymysten myötä heidän tietonsa pe-
listä lisääntyy ja he sitoutuvat yhteisöön vahvemmin jakamalla jatkossa oppi-
maansa tietoa. Yhteisön 3 kohdalla tutkimuksessa toteutui selkeästi yhteisön 
sisäinen tiedon jakaminen, mutta he halusivat innokkaasti jakaa tietoa myös 
tutkijalle. Tutkijan esittämiin välillä itsestään selviinkin kysymyksiin jaksettiin 
vastata perusteellisesti ja vastaajista oli havaittavissa halu auttaa, sekä ilo oman 
tiedon jakamisesta. Kognitiivisen ja käyttäytymisen ulottuvuudet sitoutumisen 
näkökulmasta toteutuivat yhteisöissä jaetun tiedon toteuttamisessa. 

Käytänteet toteutuivat asiakkaiden vuorovaikutuksessa monipuolisesti 
(kts. Kuvio 26) ja ne sopivat tutkimuksen teorian kannalta vaadittuihin näkö-
kulmiin. 

 

 

Kuvio 26 Käytänteiden ilmeneminen yhteisöissä (Mukailtu Brodie ym., 2013, 110; Schau 
ym., 2009, 36.) 

Sitoutumista ja arvoa luovat aiemmat tutkimukset ovat pääosin yhteneväisiä 
tämän tutkimuksen kanssa. Viitekehykseen valitut tutkimukset korostavat kui-
tenkin eri näkökulmia, arvoa ja sitoutumista, jonka vuoksi niissä korostuvat eri 
toiminnot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin yhdistää aiempia tutki-
muksia ja niiden tuloksia ja luoda yksi selkeä kokonaisuus, joka pystyy tuo-
maan lisää ymmärrystä aiheeseen. Sitoutumisen ja arvonluonnin aiheuttamien 
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käytänteiden erottaminen toisistaan on tavallaan turhaa, sillä molempien tar-
koituksena on lisätä kuluttajien vuorovaikutusta ja kannustaa osallistumaan 
yhteisön toimintoihin. Yhteisöitä ei ole ilman sitoutuneita jäseniä ja sitoutumal-
la jäsenet korottavat statustaan yhteisössä keräten sosiaalista pääomaa, jonka 
myötä he kokevat suurempaa arvoa yhteisöön kuulumisesta. Näitä näkökulmia 
tarkastellessa voidaan todeta, että teoreettisessa viitekehyksessä esitellyt käy-
tänteet toimivat arvoa luovina ja sitoutumista vahvistavina toimintoina online-
brändiyhteisöissä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää sitoutumisen ja arvon-
luonnin tutkimus ja käytänteiden teoria online-brändiyhteisön kontekstissa. 
Teoreettisen viitekehyksen taustalla on olettamus siitä, että yksilön arjen sosiaa-
lisen elämän toiminnot muotoutuvat kollektiivisesti jaetuista käytänteistä. Poh-
jimmiltaan käytänne on rutinoitunut tapa toimia, johon vaikuttavat ajattelun 
prosessit, esineet ja toiminnot, sekä niistä koostuva ympäröivä todellisuus. Käy-
tänteet muuttuvat ajan saatossa ja niihin vaikuttavat eri tekijät ja ne myös toi-
mivat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa. Uusia käytänteitä muodostuu yhdiste-
lemällä aiempia käytänteitä uusilla tavoilla, ja ne kehittyvät, kun niitä suoritta-
vat henkilöt oppivat toimimaan osana sitä. Käytänteet kuvaavat arvon synty-
mistä käytännössä ja kuinka sen syntymiseen voidaan vaikuttaa, online-
brändiyhteisöissä ne toimivat eräänlaisena mekanismina, jonka avulla yhteisön 
sisällä pystytään luomaan arvoa yhdessä. Käytänteiden ymmärtäminen ja tun-
nistaminen toimii näin ollen arvoluomisen työkaluna, joka tukee ja lisää arvon 
yhteisluontia yhteisössä. Puolestaan sitoutumisen käytänteet online-
brändiyhteisön kontekstissa vahvistavat jäsenen sitoutumista yhteisöön. 

7.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen kannalta liikkeenjohdolle tärkeimpiä löydöksiä edustavat 
käytänteet, jotka selkeästi sitouttavat asiakkaita yhteisön toimintaan ja luovat 
arvoa yhteisön jäsenille. Esimerkiksi yhdessä luominen on käytänteistä yrityk-
sen kannalta erittäin tärkeä ja siihen tulisi kiinnittää huomiota. Sitoutuneilta 
kuluttajilta saatavat parannusehdotukset ja tuotekehitys parantavat parhaim-
millaan yrityksen liiketoimintaa, sekä vahvistavat yrityksen ja asiakkaan välistä 
suhdetta. Yritys voi muun muassa luoda sitoutuneimmille jäsenille omia pie-
nempiä yhteisöjä, joiden tarkoituksena on kehittää tuotetta yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Lisäksi esimerkiksi mielenkiinnon kohteiden erottelun käytänne saattaa 
ominaisuuksiensa vuoksi synnyttää pienempiä alayhteisöjä, joiden syntymiseen 
yritys voi rohkaista asiakkaitaan tarjoamalla heille alustoja vuorovaikutukseen 
ja tarkemmin kohdennettua sisältöä heidän tarpeilleen. Tässä tutkimuksessa 
esimerkiksi esille noussut sukupuoleen perustuva jaottelu mahdollistaisi yri-
tykselle tilaisuuden luoda naispelaajille ryhmän, jossa he pääsisivät keskuste-
lemaan vertaistensa kanssa ja tukemaan toisiaan. 

Tutkimuksesta nousi ilmi, että sitoutuminen yrityksen perustamassa yh-
teisössä oli heikompaa kuin muissa yhteisöissä. On yrityksen vastuulla tarjota 
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asiakkailleen sisältöä, joka kannustaa sitoutumaan yhteisön toimintaan. Erityi-
sesti mahdollisuus luoda käyttäjälähtöistä sisältöä vaikuttaa olevan tärkeä si-
toutumiseen johtava tekijä, joka luo samalla arvoa yhteisön jäsenille esimerkiksi 
informaation jakamisen muodossa. 

Yrityksen tulisi tunnistaa brändinsä alla toimivan onlineyhteisön käytän-
teet ja johtaa niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Koska asiakaslähtöinen arvon-
luonti ja sitoutuminen vaatii asiakkaalta ajan ja resurssien käyttöä, tulisi yrityk-
sen miettiä mitä he voivat tarjota vastavuoroisesti. Vuorovaikutus yrityksen, 
asiakkaan ja yhteisön jäsenten välillä tulisi toimia luonnollisesti, jonka vuoksi 
mahdollisuuksien mukaan yrityksen kannattaisi luopua liiallisesta kontrolloin-
nista ja antaa asiakkaille tilaa vuorovaikutukseen. Yrityksen toimiessa yhteisön 
alustalla pelkkänä markkinointiviestinnän koneistona, se ehkäisee aidon sitou-
tumisen muodostumista. Tämän vuoksi yrityksen kannattaisi pyrkiä olemaan 
läsnä myös brändin fanien luomissa ryhmissä, joissa viestintä voi poiketa paljon 
yrityksen omalla alustalla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. 

7.3 Tutkimuksen arviointi ja rajoitteet 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmetodiksi valittiin netnografia, jota tuetaan haas-
tattelulla. Netnografia on etnografian muoto, mutta se toteutetaan verkossa. 
Netnografisen tutkimuksen kohteena ovat kulttuurien ja yhteisöjen vuorovai-
kutus. Netnografia on muihin tutkimusmetodeihin verrattuna erilainen, sillä se 
mahdollistaa täysin tunkeilemattoman tutkimuksen kohdeyhteisössä. Tässä 
tutkimuksessa tarkkaillaan Facebookissa julkisesti käytäviä keskusteluja ja yh-
teisöissä jaettavaa tietoa, joita kuluttajat jakavat heidän vapaasti valitsemassaan 
luonnollisessa ympäristössä. Netnografisen tutkimuksen tavoite on tutkittavan 
kohteen syvällinen ymmärtäminen ja yhteisön toiminnan monimuotoinen ku-
vaus.  

Kozinetsin (2002) mukaisen kuuden vaiheen sijaan, tutkimuksessa käyte-
tään nelivaiheista prosessia, jonka vaiheet ovat online-brändiyhteisön valinta ja 
arviointi, toiminnan tarkkailu, tiedon kerääminen sekä aineiston analysointi ja 
löydösten tulkinta, sekä luotettavuuden arviointi ja etiikka. Nämä vaiheet on 
suoritettu vajaan vuoden mittaisena ajanjaksona, joka alkoi tammikuussa 2020 
ja loppui lokakuussa 2020. Tutkimuksen kohderyhmät valikoituivat erityisesti 
yhteisön aktiivisuuden, vuorovaikutteisuuden ja sitoutuneisuuden perusteella. 
Valitut yhteisöt ovat englanninkielisiä, jonka vuoksi haastattelututkimukseen 
valitaan suomenkielinen yhteisö ymmärryksen parantamiseksi. Tutkimuksen 
kohteeksi valittiin pitkän prosessin jälkeen kaksi Call of Duty-pelin ympärille 
rakentunutta online-brändiyhteisöä, sekä virtuaalipeliyhteisö. Call of Duty-
brändin ympärillä toimii useiden Internet-sivujen verkosto, sekä lukematon 
määrä pienempiä online-brändiyhteisöitä eri sosiaalisen median kanavissa. 
Tämä tutkimus keskittyy kuitenkin valittujen yhteisöjen tutkimiseen, muun 
muassa tutkimuseettisistä syistä. Materiaalia rajattiin sen määrän vuoksi myös 
pelin viimeisimpään versioon Warzoneen. Tutkimuksen kannalta olisi ollut 
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mielenkiintoista tutkia suljettua yhteisöä, sillä voidaan olettaa, että niissä sitou-
tuminen on voimakkaampaa, mutta niistä tiedon saaminen on haastavampaa ja 
vaatii erillisiä järjestelyitä. Valitut Facebook-yhteisöt, sekä peliyhteisö toimivat 
alustoilla, jotka mahdollistavat jäsenten välisen yhteydenpidon eri muodoissa, 
joka on olennaista tutkimuksen tavoitteen kannalta.  

Tutkijan osallistuminen netnografiassa voi vaihdella suuresti erittäin ak-
tiivisesta osallistumisesta, hyvin etäiseen osallistumiseen. Tämä tutkimus toteu-
tetaan täysin tarkkailuun perustuvalla netnografialla, jonka aikana tutkija ei 
paljasta läsnäoloaan tutkimuksen kohdeyhteisölle, tai osallistu yhteisön vuoro-
vaikutukseen. Tutkijan rooli tarkkailijana mahdollistaa kohdeyhteisön tarkaste-
lun mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä, ilman pelkoa siitä, että yhtei-
sön jäsenet muuttaisivat käyttäytymismallejaan ja alkaisivat esimerkiksi muo-
vaamaan viestejään. Käytänteiden ollessa useimmiten tiedostamatonta toimin-
taa, niiden tutkimisen kannalta on tärkeää tarkkailla niitä mahdollisimman 
luonnollisessa ympäristössä. Tutkimukseen valitut keskustelut ovat julkisia, 
jonka vuoksi voidaan olettaa, että yhteisön jäsenet ovat tietoisia siitä, että kaikil-
la on mahdollisuus lukea heidän julkaisemansa viestit.  

Induktiivinen lähestymistapa aineiston analysointiin kuuluu osaksi net-
nografista tutkimusta ja se tarkoittaa loogista päättelyä, jossa yksittäisiä havain-
toja keräämällä pyritään saavuttamaan varmuus luoda yleistettäviä tulkintoja 
tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys yhtei-
söstä ja miten yhteisöntoiminta ilmenee vuorovaikutuksessa esimerkiksi kom-
menteissa ja kuvissa. Laadullisen tutkimuksen avulla tehtävät tulkinnat ovat 
aina tutkijasta riippuvia eli subjektiivisia, jonka vuoksi tutkimuksen tulee säilyä 
avoimena vaihtoehtoisille tulkinnoille. Tämä on otettu huomioon tutkimusta 
tehdessä ja lisäksi tutkimuksen luotettavuutta on pyritty varmistamaan noudat-
tamalla standardeja, jotka on luotu arvioimaan netnografisen tutkimuksen laa-
tua. 

Netnografisen tutkimuksen tueksi käytetään avoimen haastattelun muo-
toa, jonka juuret ovat avoimesta etnografisesta haastattelusta. Haastattelu toteu-
tettiin observoimalla virtuaalipeliyhteisöä heidän osallistuessaan laneihin ja 
kyselemällä tarkentavia kysymyksiä informanteilta. Haastattelun tarkoituksena 
oli saada syvempää ymmärrystä Call of Duty-peliin liittyvistä rituaaleista ja 
muista online-brändiyhteisön alakulttuuriin liittyvistä ominaispiirteistä. Lisäksi 
tarkasteltiin käytänteiden toteutumista myös tässä yhteisössä. Tutkija perehtyi 
peliin ja sitä ympäröivään ilmiöön vuoden alusta ja hänen ymmärryksensä oli 
vaadittavalla tasolla tutkimuksen alkaessa. Tutkimustilanne oli luonnollinen, 
jolloin tutkittavien käytöksen muutokset ovat tutkimuksen kannalta vähäisiä. 
Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuneet tarkastavat tutkimustulokset virheel-
lisen tiedon välttämiseksi ja johtopäätösten oikeellisuuden todentamiseksi.  
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7.4 Jatkotutkimuksen aiheet 

Online-brändiyhteisöiden sitoutuminen ja arvonluonti ovat kiinnostaneet tutki-
joita markkinoinnin alalla paljon. Kuitenkin online-brändiyhteisöiden sitoutu-
minen on heikkoa ja sen taustalla olevia syitä tulisi ymmärtää paremmin. Tämä 
tutkimus antaa yhden mallin siihen, miten tulevaisuudessa voitaisiin vahvistaa 
asiakkaiden vuorovaikutuksessa syntyvää arvoa ja sitoutumista. Pitkäkestoi-
sempi tutkimus voisi tuoda esille uusia löydöksiä ja näkökulmia. Käytänteiden 
lisäksi olisi hyvä tutkia hyötyjen vaikutusta sitoutumiseen, sillä esimerkiksi täs-
sä tutkimuksessa viihtyminen on suuri syy sitoutumisen taustalla. 

Kaikki tutkimuksessa mukana olevat yhteisöt pohjautuvat Call of Duty-
pelaajista ja heidän virtuaalipeliyhteisöistään. Virtuaalipeliyhteisöiden sitoutu-
mista ja arvonluontia on tutkittu vähän ja tulevaisuudessa syvempi tutkimus 
virtuaalipeliyhteisöistä olisi tarpeen, sillä yhteisöissä sitoutuminen on poikkea-
vaa perinteisiin online-brändiyhteisöihin verrattuna. Virtuaalipeliyhteisön jäse-
net viettävät todella paljon aikaa sitoutuneena pelimaailmaan ja sieltä voisi löy-
tyä uusia keinoja sitoutumisen vahvistamiseksi, joita voisi hyödyntää myös pe-
rinteisemmissä online-brändiyhteisöissä. Myös suljettujen online-
brändiyhteisöiden tutkiminen arvonluomisen ja sitoutumisen näkökulmasta on 
tarpeen, sillä voidaan olettaa, että suljetuissa yhteisöissä on sitoutuneempia jä-
seniä, joilta olisi tärkeää saada lisätietoa aiheesta. 
 
 
 

  



95 
 

LÄHTEET 

Anderson, J. C., Thomson, J. B. & Wynstra, F. (2000). Combining value and price 
to make purchase decisions in business markets. International Journal of Research 
in Marketing, 17(4), pp. 307-329. doi:10.1016/S0167-8116(00)00029-X 
 
Arnould, E. J., & Thompson, C. J. (2005). Consumer culture theory (CCT): 
Twenty years of research. Journal of consumer research, 31(4), pp. 868-882. 

 
Bagozzi, R. P. & Dholakia, U. M. (2006). Open Source Software User Communi-
ties: A Study of Participation in Linux User Groups. Management Science, 52(7), 
pp. 1099-1115 
 
Baldus, B. J., Voorhees, C. & Calantone, R. (2015). Online brand community en-
gagement: Scale development and validation. Journal of Business Research, 68(5), 
pp. 978-985. doi:10.1016/j.jbusres.2014.09.035 
 
Beckers, S. F., Van Doorn, J., & Verhoef, P. C. (2018). Good, better, engaged? The 
effect of company-initiated customer engagement behavior on shareholder val-
ue. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(3), pp. 366-383. 
 
Blanchard, A. & Markus, M. (2004). The experienced "sense" of a virtual com-
munity: Characteristics and processes. ACM SIGMIS Database: the DATABASE 
for Advances in Information Systems, 35(1), pp. 64-79. doi:10.1145/968464.968470 
 
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B. & Ilic, A. (2011). Customer Engage-
ment. Journal of Service Research:JSR, 14(3), pp. 252-271. 
doi:10.1177/1094670511411703 
 
Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in 
a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of business re-
search, 66(1), pp. 105-114. 
 
Burgess, J., Green, J., & Rebane, G. (2020). Agency and controversy in the 
YouTube community. In Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswel-
ten, pp. 105-116. Springer VS, Wiesbaden. 
 
Call of Duty video game. (2020). Call of Duty (video game) Luettu: 6.8.2020. 
Lainattu:https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_(video_game) 
 
Chau, C. (2010). YouTube as a participatory culture. New directions for youth de-
velopment, 2010(128), pp.  65-74. 
 
Clement, J. (2020) Global social networks ranked by number of users 2020. Sta-
tista. Luettu 21.5.2020. Lainattu: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_(video_game)


96 
 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-
by-number-of-users/ 
 
Costello, L., Mcdermott, M. & Wallace, R. (2017). Netnography: Range of Prac-
tices, Misperceptions, and Missed Opportunities. International Journal of Qualita-
tive Methods, 16(1), doi:10.1177/1609406917700647 
 
Gummerus, J., Liljander, V., Weman, E. & Pihlström, M. (2012). Customer en-
gagement in a Facebook brand community. Management Research Review, 
35(9), pp. 857-877. doi:10.1108/01409171211256578 
 
Cova, B. & Pace, S. (2006). Brand community of convenience products: New 
forms of customer empowerment, the case "my Nutella The Communi-
ty". European Journal of Marketing, 40(11 12), pp. 1087-1105. 

 
Daj, A. (2012). CONTEMPORARY MARKETING TRENDS: FROM ONE-TO-
ONE MARKETING AND THE SERVICE-DOMINANT LOGIC TO M2M 
COMMUNICATIONS AND NETNOGRAPHY. Bulletin of the Transilvania Uni-
versity of Brasov. Economic Sciences. Series V, 5(1), pp. 37-40. 
 
De Valck, K., Van Bruggen, G. H., & Wierenga, B. (2009). Virtual communities: 
A marketing perspective. Decision support systems, 47(3), pp. 185-203. 
 
DiCicco‐Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research inter-
view. Medical education, 40(4), pp. 314-321. 
 
Echeverri, P., & Skålén, P. (2011). Co-creation and co-destruction: A practice-
theory based study of interactive value formation. Marketing theory, 11(3), pp. 
351-373. 
 
Eggert, A., Ulaga, W., Frow, P. & Payne, A. (2018). Conceptualizing and com-
municating value in business markets: From value in exchange to value in 
use. Industrial Marketing Management, 69, pp. 80-90. 
doi:10.1016/j.indmarman.2018.01.018 
 
Langer, Roy, ja Suzanne C. Beckman. "Sensitive Research Topics: Netnography 
Revisited." Qualitative Market Research: An International Journal 8, no. 2 (2005): 
pp. 189-203. 
 
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. Los 
Angeles, [Calif.]; London: SAGE. 
 
Facebook: Call of Duty WARZONE. (2020). Call of duty WARZONE. Luettu 
6.8.2020. Lainattu: https://www.facebook.com/groups/callofdutywarz 
 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.facebook.com/groups/callofdutywarz


97 
 
Facebook: Call of Duty. (2020). Call of Duty @CallofDutyNOR. Luettu: 6.8.2020. 
Lainattu: 
https://www.facebook.com/CallofDutyNOR/?brand_redir=229899403738458 
 
Füller, J., Jawecki, G., & Mühlbacher, H. (2007). Innovation creation by online 
basketball communities. Journal of business research, 60(1), pp.  60-71. 
 
Gough, C. (2020). Call of Duty games with most unit sales as of October 2019. 
Luettu: 6.8.2020. 
Lainattu:https://www.statista.com/statistics/321374/global-all-time-unit-
sales-call-of-duty-games/ 
 
Hartmann, B. J., Wiertz, C., & Arnould, E. J. (2015). Exploring consumptive 
moments of value‐creating practice in online community. Psychology & Marke-
ting, 32(3), pp. 319–340. 
 
Hauhia, I. (2020.) Ensituntumat: Hitiksi noussut Call of Duty: Warzone ei keksi 
battle royalea uudelleen, mutta se ei välttämättä haittaa. Luettu: 6.8. 2020. Lai-
nattu:https://muropaketti.com/pelit/peliarvostelut/ensituntumat-hitiksi-
noussut-call-of-duty-warzone-ei-keksi-battle-royalea-uudelleen-mutta-se-ei-
valttamatta-haittaa/ 
 
Heinonen, K. & Strandvik, T. (2015). Customer-dominant logic: Foundations 
and implications. Journal of Services Marketing, 29(6-7), pp. 472-484. 
doi:10.1108/JSM-02-2015-0096 
 
Hollebeek, L. D. (2011). Demystifying customer brand engagement: Exploring 
the loyalty nexus. Journal of Marketing Management: Marketing in the 2010 British 
General Election - Perspectives, Prospect and Practice, 27(7-8), pp. 785-807. 
doi:10.1080/0267257X.2010.500132 
 
Hung, K. H., & Li, S. Y. (2007). The influence of eWOM on virtual consumer 
communities: Social capital, consumer learning, and behavioral out-
comes. Journal of advertising research, 47(4), pp. 485-495. 
 
Infinity Ward. (2020). Careers at Infinity Ward. Luettu 6.8.2020. Lainat-
tu:https://careers.infinityward.com/ 
 
Islam, J. U., Rahman, Z. & Hollebeek, L. D. (2018). Consumer engagement in 
online brand communities: A solicitation of congruity theory. Internet Research, 
28(1), pp. 23–45. doi:10.1108/IntR-09-2016-0279 
 
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2009). The fairyland of Second Life: Virtual so-
cial worlds and how to use them. Business horizons, 52(6), pp. 563-572. 
 

https://www.facebook.com/CallofDutyNOR/?brand_redir=229899403738458
https://www.statista.com/statistics/321374/global-all-time-unit-sales-call-of-duty-games/
https://www.statista.com/statistics/321374/global-all-time-unit-sales-call-of-duty-games/
https://muropaketti.com/pelit/peliarvostelut/ensituntumat-hitiksi-noussut-call-of-duty-warzone-ei-keksi-battle-royalea-uudelleen-mutta-se-ei-valttamatta-haittaa/
https://muropaketti.com/pelit/peliarvostelut/ensituntumat-hitiksi-noussut-call-of-duty-warzone-ei-keksi-battle-royalea-uudelleen-mutta-se-ei-valttamatta-haittaa/
https://muropaketti.com/pelit/peliarvostelut/ensituntumat-hitiksi-noussut-call-of-duty-warzone-ei-keksi-battle-royalea-uudelleen-mutta-se-ei-valttamatta-haittaa/
https://careers.infinityward.com/


98 
 
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges 
and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), pp. 59-68. 
doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003 
 
Kim, C., Lee, S. G., & Kang, M. (2012). I became an attractive person in the vir-
tual world: Users’ identification with virtual communities and ava-
tars. Computers in Human Behavior, 28(5), pp. 1663-1669. 
 
Korkman, O. (2006). Customer value formation in practice: A practice-theoretical ap-
proach. Svenska handelshögskolan, pp. 1-188. 
 
 
Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for mar-
keting research in online communities. Journal of marketing research, 39(1), pp.  
61-72. 
 
Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. Sage pub-
lications. 
 
Kozinets, R. V. (2007). 10 Netnography 2.0. Handbook of qualitative research meth-
ods in marketing, pp. 129-142. 
 
Kozinets, R. V. (2006). Click to connect: netnography and tribal advertis-
ing. Journal of advertising research, 46(3), pp. 279-288. 
 
Kozinets, R. V., Dolbec, P. Y., & Earley, A. (2014). Netnographic analysis: Un-
derstanding culture through social media data. The SAGE handbook of qualitative 
data analysis, pp. 262-276. 
 
Kozinets, R. V. (2015). Netnography: Redefined (2nd edition.). Los Angeles: Sage. 
 
Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M. & Sankaranarayanan, R. (2012). The ef-
fects of social media based brand communities on brand community markers, 
value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Be-
havior, 28(5), pp. 1755-1767. doi:10.1016/j.chb.2012.04.016 
 
Lusch, R. F., & Vargo, S. L. (2006). Service-dominant logic: reactions, reflections 
and refinements. Marketing theory, 6(3), pp. 281-288. 
 
Lusch, R. F., Vargo, S. L. & O’brien, M. (2007). Competing through service: In-
sights from service-dominant logic. Journal of Retailing, 83(1), pp. 5-18. 
doi:10.1016/j.jretai.2006.10.002 
 



99 
 
Madupu, V. & Cooley, D. O. (2010). Antecedents and Consequences of Online 
Brand Community Participation: A Conceptual Framework. Journal of Internet 
Commerce, 9(2), pp. 127-147. doi:10.1080/15332861.2010.503850 
 
Martin, D. M., Schouten, J. W., & McAlexander, J. H. (2006). Claiming the throt-
tle: multiple femininities in a hyper‐masculine subculture. Consumption, Markets 
and Culture, 9(3), pp. 171-205. 
 
Mathwick, C., Wiertz, C. & De ruyter, K. (2008). Social Capital Production in a 
Virtual P3 Community. Journal of Consumer Research, 34(6), pp. 832-849. 
doi:10.1086/523291 
 
Mcalexander, J., Schouten, J. & Koening, H. (2002). Building brand communi-
ty. Journal of Marketing, 66(1), pp. 38-54. doi:10.1509/jmkg.66.1.38.18451 
 
Moisander, J. & Valtonen, A. (2006). Qualitative marketing research: A cultural ap-
proach. London: SAGE. 
 
Muniz, A. M., & O'guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of consumer 
research, 27(4), pp. 412-432. 
 
Muniz Jr, A. M., & Schau, H. J. (2005). Religiosity in the abandoned Apple New-
ton brand community. Journal of consumer research, 31(4), pp. 737-747. 
 
Muñiz, Jr, A. M., & Schau, H. J. (2007). Vigilante marketing and consumer-
created communications. Journal of Advertising, 36(3), pp. 35-50. 
 
Nambisan, S. & Baron, R. A. (2007). Interactions in virtual customer environ-
ments: Implications for product support and customer relationship manage-
ment. Journal of Interactive Marketing, 21(2), pp. 42-62. doi:10.1002/dir.20077 
 
Nambisan, S. & Baron, R. A. (2010). Different Roles, Different Strokes: Organiz-
ing Virtual Customer Environments to Promote Two Types of Customer Con-
tributions. Organization Science, 21(2), pp. 554–572. doi:10.1287/orsc.1090.0460 
 
Niemi, S. (2019) Somekatsaus 2019- suomalaisten sosiaalisen median käyttö. 
Luettu: 21.5.2020. Lainattu: 
https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-
kaytto?gclid=EAIaIQobChMI88nfr9iZ6QIV3oeyCh1L8gKbEAAYASAAEgIUu_
D_BwE 
 
Niu, S., Mccrickard, D. S., Stelter, T. L., Dix, A. & Taylor, G. D. (2019). Reorgan-
ize Your Blogs: Supporting Blog Re-visitation with Natural Language Pro-
cessing and Visualization. Multimodal Technologies and Interaction, 3(4), p. 66. 
doi:10.3390/mti3040066 

https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-kaytto?gclid=EAIaIQobChMI88nfr9iZ6QIV3oeyCh1L8gKbEAAYASAAEgIUu_D_BwE
https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-kaytto?gclid=EAIaIQobChMI88nfr9iZ6QIV3oeyCh1L8gKbEAAYASAAEgIUu_D_BwE
https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-kaytto?gclid=EAIaIQobChMI88nfr9iZ6QIV3oeyCh1L8gKbEAAYASAAEgIUu_D_BwE


100 
 
 
Obar, J. A., & Wildman, S. S. (2015). Social media definition and the governance 
challenge-an introduction to the special issue. Obar, JA and Wildman, S.(2015). 
Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special 
issue. Telecommunications policy, 39(9), pp. 745–750. 
 
Parviainen, V. (2006.) Digitaalisen viestintätekniikan seminaari: verkkopelit. 
Luettu 18.9.2020. Lainattu: https://www.it.lut.fi/kurssit/05-
06/Ti5319200/Ville_Parviainen.pdf 
 
Pentzold, C. (2011). Imagining the Wikipedia community: What do Wikipedia 
authors mean when they write about their ‘community’? New Media & Society, 
13(5), pp. 704-721. doi:10.1177/1461444810378364 
 
Qu, S. Q., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interview. Qualitative 
research in accounting & management, pp. 238-264. 
 
Ravald, A. & Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship market-
ing. European Journal of Marketing, 30(2), pp. 19-30. 
doi:10.1108/03090569610106626 
 
Ren, Y., Harper, F. M., Drenner, S., Terveen, L., Kiesler, S., Riedl, J., & Kraut, R. 
E. (2012). Building member attachment in online communities: Applying theo-
ries of group identity and interpersonal bonds. Mis Quarterly, pp. 841-864. 
 
Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in cul-
turalist theorizing. European Journal of social theory, 5(2), pp. 243-263. 
 
Rokka, J. (2010). Netnographic inquiry and new translocal sites of the so-
cial. International Journal of Consumer Studies, 34(4), pp. 381-387. 
 
Rook, D. W. (1985). The ritual dimension of consumer behavior. Journal of con-
sumer research, 12(3), pp. 251-264. 
 
Schau, H. J., Muñiz Jr, A. M., & Arnould, E. J. (2009). How brand community 
practices create value. Journal of marketing, 73(5), pp. 30-51. 
 
Shen, X., Li, Y., Sun, Y. & Zhou, Y. (2018). Person-environment fit, commitment, 
and customer contribution in online brand community: A nonlinear mod-
el. Journal of Business Research, 85, pp. 117-126. doi:10.1016/j.jbusres.2017.12.007 
 
Sicilia, M. & Palazón, M. (2008). Brand communities on the internet. Corporate 
Communications: An International Journal, 13(3), pp. 255-270. 
doi:10.1108/13563280810893643 
 

https://www.it.lut.fi/kurssit/05-06/Ti5319200/Ville_Parviainen.pdf
https://www.it.lut.fi/kurssit/05-06/Ti5319200/Ville_Parviainen.pdf


101 
 
Smith, A. N., Fischer, E., & Yongjian, C. (2012). How does brand-related user-
generated content differ across YouTube, Facebook, and Twitter?. Journal of in-
teractive marketing, 26(2), pp. 102-113. 

 
Tang, J. & Yang, H. (2006). Emergent user roles and perceived requirements in a 
social-oriented community. Library Review, 55(8), pp. 508-519. 
doi:10.1108/00242530610689356 
 
Tilastokeskus. (2019.) Suomalaisten internetin käyttö 2019. Luettu: 4.5.2019. 
Lainattu: https://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-
07_kat_001_fi.html 
 
Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, 
P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and re-
search directions. Journal of service research, 13(3), pp. 253-266. 
 
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). The four service marketing myths: remnants 
of a goods-based, manufacturing model. Journal of service research, 6(4),pp. 324-
335. 
 
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolu-
tion. Journal of the Academy of marketing Science, 36(1), pp. 1-10. 
 
Walker, C. (2019). CALL OF DUTY: MODERN WARFARE IS #1 MOST 
PLAYED CALL OF DUTY MULTIPLAYER OF THIS CONSOLE GENERA-
TION. Luettu: 6.8.2020. Lainattu:https://investor.activision.com/news-
releases/news-release-details/call-duty-modern-warfare-1-most-played-call-
duty-multiplayer 
 
Weiss, R. S. (1994). Learning from strangers: The art and method of qualitative 
interview studies. New York: Free Press. 
 
Wiertz, C. & de Ruyter, K. (2007). Beyond the Call of Duty: Why Customers 
Contribute to Firm-hosted Commercial Online Communities. Organization Stud-
ies, 28(3), pp. 347-376. doi:10.1177/0170840607076003 
 
Wikipedia. (2020) Wikipedia community. Luettu: 21.5.2020. Lainattu: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_community 
 
Wilson, D. T., & Jantrania, S. (1994). Understanding the value of a relation-
ship. Asia-Australia marketing Journal, 2(1), pp. 55-66. 
 
Woodruff, R. (1997). Customer value: The next source for competitive ad-
vantage. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(2), pp. 139-153. 
doi:10.1007/BF02894350 

https://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html
https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/call-duty-modern-warfare-1-most-played-call-duty-multiplayer
https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/call-duty-modern-warfare-1-most-played-call-duty-multiplayer
https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/call-duty-modern-warfare-1-most-played-call-duty-multiplayer
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_community


102 
 
 
Zeithaml, V. A., Bolton, R. N., Deighton, J., Keiningham, T. L., Lemon, K. N. & 
Petersen, J. A. (2006). Forward-Looking Focus: Can Firms Have Adaptive Fore-
sight? Journal of Service Research, 9(2), pp. 168-183. 
doi:10.1177/1094670506293731 

 
 

 
 



103 
 

LIITTEET  

Liite 1 Käytänteiden yhteenveto 

Käytänne Ilmeneminen Sitoutumisen ja 
arvonluonnin muo-
dostuminen 

   

Yhdessä kehittäminen -Pelin kehittä-
miseen liittyvien 
vinkkien jakaminen 

-Halu kehittää 
yhteisöä 

-Muiden peli-
videoiden kommen-
tointi ja neuvominen 

Tuotteen ja yhteisön 
kehittämisen pro-
sessi 

 

Jäsenyyden tunnustaminen -Kustomointi 
-Symbolien 

käyttö pelissä (clang 
tag) 

-Facebookin 
ominaisuuksien 
hyödyntäminen 

-Yhteisöön 
kuulumisen koros-
taminen 

 

Yhteenkuuluvuuden 
tunne, kilpailulli-
suus ja sosiaalinen 
hierarkia 

 

Dokumentointi -Kommentointi 
kokemuksista, mie-
lipiteiden jakaminen 
ja tiedon dokumen-
tointi 

-Meemit 
-Oman statuk-

sen kertominen ja 
edistyksen kuvaus 

-Whats app 

Brändin ja suhteen 
kehittäminen  

 

Mielenkiinnon kohteiden erotta-
minen 

-
Pelikonsoleiden mu-
kainen erottelu 

-Iän korosta-
minen 

-Sukupuoli ja-
ottelu 

-Yhteystietojen 

Erilaisuuden koros-
taminen, alaryhmien 
muodostuminen ja 
sosiaalinen pääoma 
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jakaminen, jotta voi-
daan jakautua pie-
nempiin ryhmiin 

-Jakautuminen 
harrastuneisuuden 
perusteella 

Yhteisten kokemusten jakaminen -Turnaukset ja 
tapahtumat, niiden 
järjestäminen ja niis-
tä tiedottaminen 

-
Erityisviikonloput 

-Omien saavu-
tusten esittely 

-Kilpailullisuus 
-Lanit 
-Tapahtumien 

muistelu 

Yhteiset mielenkiin-
non kohteet ja sta-
tuksen korottami-
nen 

 

Sosiaalinen vuorovaiku-
tus/verkostoituminen 

-Tägääminen 
-Kommentointi 
-Reagointi 
-Osallistaminen 

tapahtumiin ja vuo-
rovaikutukseen 

-Veljeys 
-Empatia ja 

fyysinen tukeminen 
-Neuvominen  
-Tunteiden he-

rättäminen 

Sosiaalinen pääoma 
ja yhteisön osana 
toimiminen 

 

Puolesta puhuminen -Yhteisön sisäl-
lä tuotteen kehumi-
nen 

-Jakaminen 
-

Striimausvideot 
-Vinkkien ja 

kokemusten jakami-
nen 

-Kannustetaan 
uusia käyttäjiä ko-
keilemaan peliä ja 
neuvotaan alkuun 

 

Pätevyys 
 

Tiedon jakaminen/oppiminen -Yritys jakaa Tiedon lisääminen ja 
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tietoa tuotteestaan 
-Oman roolin 

korostaminen (Esim. 
aloittelija) 

-
Asiantuntijuuden 
esille tuonti 

-Avun ja vink-
kien pyytäminen 

-Hyväksynnän 
hakeminen 

- Yhteisön edun 
parantaminen 

-Aktiivinen 
kommentointi ky-
symyksiin 

-Tiedon jaka-
minen 

 

statuksen korosta-
minen 
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