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Ihmisten mediakulutuksen muuttuessa yksilöt ovat alkaneet toimia yhä enemmän sisällöntuottajina mediassa, 

mikä on johtanut käyttäjien luoman sisällön määrän kasvuun. Mediakulutuksen muutos näkyy erityisesti 

käyttäjien luoman videosisällön yhteydessä, johon kuuluu muun muassa livestriimaus, jossa niin sanottu 

”striimaaja” lähettää yleensä videota ja ääntä katsojilleen. Katsojat voivat kommunikoida reaaliajassa muun 

yhteisön kanssa niin sanotun ”chatin” kautta, mikä tekee livestriimauksesta erittäin interaktiivisen median 

muodon. Ilmiön suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, mikä tekee siitä hyvin relevantin tutkimuksen 

aiheen.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sitä, kuinka yhteisöön sitoutuminen ilmenee sitoutumisen 

käytänteiden kautta pienissä pelistriimeissä Twitch-alustalla. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

keskiössä on siten sitoutuminen, jota tarkastellaan kahdeksan eri yhteisöön sitoutumisen käytänteen kautta. Nämä 
käytänteet on koottu aiempien tutkimusten mukaan, ja niitä sovelletaan tässä tutkimuksessa uudenlaiseen 

kontekstiin. Tämän lisäksi teoriapohjassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten sosiaalinen identiteetti ja 

käsitellään tarkemmin käytänteitä sekä virtuaalisia brändiyhteisöjä. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisesti käyttäen netnografista tutkimusmenetelmää. Aineistonkeruu sijoittui Twitch-

alustalle, jossa tarkasteltiin kolmessa eri yhteisössä tapahtuvaa interaktiota. Tutkimus toteutettiin teoriaohjaavasti 

ja näistä yhteisöistä pyrittiin löytämään eri yhteisöön sitoutumisen käytänteitä, jotka luokiteltiin kahdeksaan eri 

teoriapohjan määrittämään luokkaan. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yhteisöön sitoutuminen oli vahvasti kytköksissä yhteisöissä 

tapahtuvaan interaktioon, myönteiseen ilmapiiriin ja sitä kautta myös niissä kehittyneeseen ryhmäidentiteettiin. 

Lisäksi sitoutumisessa huomattiin yksilöllisiä eroja, mutta ne näkyivät huomattavasti vähemmän ja siten niiden 

vaikutus sitoutumiseen ei ollut yhtä merkittävä. Ne toivat kuitenkin esille sen, kuinka jäsenet sitoutuivat 

yhteisöihin eri tavoin ja sitoutumisen voimakkuudessa oli siten huomattavissa vaihtelua. Yhteisöön sitoutuminen 

oli siis hyvin interaktiivinen prosessi, jossa muun yhteisön ja striimaajan merkitys korostui erityisesti, mutta 

yksilöt pystyivät myös erottumaan muista sen kautta. 

 

Avainsanat: livestriimaus, virtuaalinen brändiyhteisö, sosiaalinen identiteetti, sitoutuminen, netnografia 
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1 JOHDANTO  

 

 

1.1 Käyttäjien luoma sisältö livestriimauksen kontekstissa 

 

Internetin kehittyminen viime vuosikymmenten aikana on tuonut uusia mahdollisuuksia muun 

muassa sisällön jakamiseen ja tuottamiseen (Gandolfi 2016, 67). Ihmisten mediakulutus on 

muuttunut vuosien kuluessa paljon, mikä on antanut myös yksityishenkilöille mahdollisuuden 

toimia sisällöntuottajina mediassa. Tämä on johtanut siihen, että sisällöntuottajien tärkeys on 

nykyään lähes samalla tasolla perinteisten mediakonglomeraattien kanssa, mikä näkyy 

esimerkiksi television katselun hiipumisena ja eri sosiaalisten alustojen suosion kasvamisena 

(McKay 2018; Sjöblom, Törhönen, Hamari & Macey 2019, 21).  

 

Käyttäjien luoma sisältö (user generated content) on yksityishenkilöiden tuottamaa dataa, 

informaatiota tai mediaa, jota he jakavat muille erityisesti internetin välityksellä (Krumm, 

Davies & Narayanaswami 2008, 10). Tällainen sisältö on käyttäjälle yleensä ilmaista, ja se on 

helposti saatavilla, mikä on osaltaan vaikuttanut sen käytön nopeaan kasvuun. 

Sisällöntuottajille ilmiö luo mahdollisuuksia muun muassa näkyvyyden saavuttamiseen, ja 

kuluttajat saavat sen kautta viihdettä, informaatiota sekä uudenlaista dataa muilta ihmisiltä 

perinteisten mediakonglomeraattien sijaan (Krumm ym. 2008, 10).   

 

Muñizin ja Schaun (2011, 216) mukaan kuluttajat tarvitsevat vain alkeelliset välineet 

sisällöntuottamiseen, ja he voivat jo niiden avulla kilpailla ammattimaisesti tuotetun sisällön 

kanssa. Tämä alentaa kynnystä sisällöntuotannon aloittamiseen, mikä on osittain lisännyt 

ilmiön suosiota. Yksityishenkilöiden luoman sisällön lisääntyminen on johtanut myös siihen, 

että kuluttajan määritelmä on osittain hämärtynyt. Gandolfi (2016, 67) nostaa esiin, että jo 

Abercrombie & Longhurst (1998) kuvailivat internetin aiheuttaneen uuden sekoittuneen 

yleisön syntymisen, jossa yksilöt ovat samanaikaisesti sekä kuluttajia että tuottajia, ja täten 

heitä voidaan kutsua termillä ”prosumers”. Tämä tarkoittaa sisällön tuottamisen yhteydessä 

sitä, että usein sen kuluttajat tuottavat tai harkitsevat tuottavansa sisältöä myös itse. 
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Mediakulutuksen muuttuminen näkyy erityisesti käyttäjien luoman videosisällön yhteydessä. 

Sosiaalinen videosisältö (social video content) on yksityishenkilöiden luomaa sisältöä, jota he 

jakavat eri alustojen, kuten YouTuben, Twitchin ja Facebook Liven kautta (Törhönen, Sjöblom 

& Hamari 2018, 108). Tällainen sisältö voidaan jakaa nauhoitettuun ja suorana lähetettyyn 

videosisältöön (Sjöblom ym. 2019, 21). Suorana lähetettyä videosisältöä voidaan myös kutsua 

lyhyemmin sanoilla striimaus tai livestriimaus. Hun, Zhangin ja Wangin (2017, 594) mukaan 

striimauksessa ”striimaaja” tyypillisesti lähettää videota ja ääntä katsojilleen. Heidän 

mukaansa livestriimaus antaa yksilöille mahdollisuuden lähettää julkisesti videomateriaalia, 

johon on kytketty myös kommunikaatiomahdollisuus chatin muodossa. Tämä tekee 

striimauksesta erityisen interaktiivisen median muodon.  

 

Livestriimauksen suosio on ollut kasvussa jo vuosia ja sen vuoksi esimerkiksi tietokonepelien 

yhteydessä katsojia on nykyään pelien pelaajien määrää enemmän (Hilvert-Bruce, Neill, 

Sjöblom & Hamari 2018, 58; Kaytoue, Silva, Cerf, Meira & Raïssi 2012, 1181). Suurin 

livestriimauspalvelu on Amazonin omistama Twitch.tv, joka ohitti jopa Facebookin 

kävijämäärältään vuonna 2014, mikä kertoo livestriimauksen suosion kasvusta (FitzGerald & 

Wakabayashi 2014; Gamezone 2014; Hilvert-Bruce ym. 2018, 59). Vuonna 2019 Twitchissä 

oli noin kolme miljoonaa striimaajaa ja katsojia yli 15 miljoonaa päivittäin (Twitch 2020a).  

 

Striimauksen tutkiminen on tärkeää, sillä se on median muoto, joka tulee kasvamaan yhä 

enemmän tulevaisuudessa, ja striimien katsojat ovat osallisuutensa vuoksi hyvä esimerkki 

erittäin omistautuneista yleisöistä (Gandolfi 2016, 78). Lisäksi Twitch.tv tarjoaa 

markkinoinnille uudenlaisen alustan, jossa miljoonat ihmiset viettävät aikaa päivittäin. Tämän 

vuoksi livestriimaus antaa erinomaisia mahdollisuuksia esimerkiksi online-mainontaan (Chen, 

Nguyen, Shen & Kankanhalli 2019, 392). 

 

Lisäksi mitä sitoutuneempia yksilöt ovat, sitä useammin he ovat yhteydessä yhteisöön. 

Säännölliset ja pitkäkestoiset visiitit virtuaaliyhteisöissä altistavat yksilöitä enemmän 

informaatiolle, minkä vuoksi yhteisöt vaikuttavat myönteisesti esimerkiksi kuluttajan 

päätöksentekoprosesseihin (De Valck, Van Bruggen & Wierenga 2009, 189). Tämän vuoksi 

sitoutuminen toimii myös välineenä kuluttajasuhteiden luomiseen, rakentamiseen ja 

parantamiseen (Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek 2013, 105). Lisäksi sen on todettu olevan 
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päätekijä myynnin kasvun sekä kannattavuuden parantamisessa ja johtavan mahdollisesti 

muun muassa brändiuskollisuuteen, brändiin kiintymiseen ja luottamukseen brändiä kohtaan 

(Brodie ym. 2013; Neff 2007; Voyles 2007). Nämä sitoutumisen myönteiset vaikutukset 

tekevät ilmiöstä hyvin keskeisen markkinoinnin kannalta. 

 

1.2 Livestriimausalusta Twitch.tv 

 

Friedländer (2017, 66) erittelee Twitchin nimenomaan peleihin erikoistuneeksi sosiaaliseksi 

livestriimauspalveluksi. Vaikka pelistriimit ovatkin alustalla suurimmassa roolissa, ei tarjonta 

rajaudu ainoastaan niihin. Striimaajat harrastavat livenä myös muita aktiviteetteja, kuten 

maalausta ja tanssimista (Hilvert-Bruce ym. 2018, 58). Suuressa roolissa Twitchissä on myös 

niin sanottu “chat”, jonka avulla katsojat voivat kommunikoida keskenään ja striimaajan 

kanssa. Kommunikaatio livestriimauksen yhteydessä on kaksisuuntaista, sillä striimaaja 

huomioi katsojansa, jotka puolestaan voivat vaikuttaa striimin kulkuun (Hilvert-Bruce ym. 

2018, 58-59; Sjöblom & Hamari 2017a). Juuri chatin vuoksi livestriimauksessa korostuu sen 

interaktiivisuus. Lisäksi katsojat pysyttelevät halutessaan täysin anonyymeinä nimimerkkiensä 

kautta, joten interaktiossa on yleensä tunnistettavissa vain striimaaja itse. 

 

Keskeinen osa Twitchiä on se, että vaikka alustan käyttö on pääasiassa ilmaista niin 

striimaajille kuin katsojillekin, voi striimaajille halutessaan myös maksaa. Wohn, Jough, 

Eskander, Siri, Shimobayashi ja Desai (2019, 99) kuvailevat tätä digitaaliseksi kannatukseksi 

(digital patronage), jossa ihmiset tukevat sisällöntuottajia suoraan. Katsojat voivat tukea 

striimaajia rahallisesti muun muassa lahjoittamalla heille rahaa (donate) ja bittejä (bits) tai 

tilaamalla (subscribe) heidän kanavansa (Kim, Bae, Park & Del Pobil 2019, 248). Tilatessaan 

kanavan katsojat pääsevät katsomaan lähetyksiä ilman mainoksia, ja he saavat kanavakohtaisia 

hymiöitä sekä chattiin nimensä kohdalle merkinnän tilauksestaan (Kim ym. 2019, 248). Merkki 

myös usein vaihtuu sen mukaan, kuinka kauan kanavaa on tilattu. Striimaaja voi tarjota 

tilaajilleen myös muita etuja, kuten pääsyn hänen sosiaaliseen mediaansa (Wohn ym. 2019, 

100).  

 

Digitaalinen kannatus on antanut monille mahdollisuuden myös striimata työkseen. Striimaaja 

Tyler Blevins (online-nimeltään ”Ninja”) sai vuonna 2018 pelkästään tilausten kautta 875 000 
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dollaria kuukaudessa (Tassi 2018; Wohn ym. 2019, 99). Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten 

suuret tulot striimauksella voi ääritapauksissa ansaita vain katsojien rahallisen kannatuksen 

avulla. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, oletukset ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sitä, miten yhteisöön sitoutuminen ilmenee eri 

yhteisöön sitoutumisen käytänteiden kautta livestriimien yhteydessä. Täten tutkimuksessa 

pyritään analysoimaan livestriimeissä tapahtuvaa vuorovaikutusta, jossa osallisena ovat niin 

striimien katsojat kuin itse striimaajakin. Tutkimuksessa perehdytään livestriimaukseen 

Twitch-alustalla ja keskitytään nimenomaan pieniin pelistriimeihin. Siten sitoutumista 

livestriimien yhteydessä lähestytään seuraavan tutkimuskysymyksen kautta:  

 

Kuinka yhteisöön sitoutuminen ilmenee sitoutumisen käytänteiden kautta pienissä 

pelistriimeissä Twitch-alustalla? 

 

Tutkimus on siis toteutettu seuraten yhteisöjen toimintaa Twitchissä, sillä se on 

livestriimausalustoista kaikkein tunnetuin ja pelistriimit ovat erityisesti siellä suuressa 

suosiossa. Tarkastelun kohteeksi valittiin vain yksi alusta, vaikka livestriimausta tapahtuu 

myös muiden palveluiden kautta (esimerkiksi YouTube Live ja Facebook). Jako tehtiin, sillä 

käytänteet vaihtelevat paljon alustan mukaan, ja esimerkiksi YouTubesta ei löydy Twitchin 

tapaan maksullista tilausmahdollisuutta, jonka avulla kanavia voi halutessaan tukea. Lisäksi 

tutkimuksessa huomioidaan ainoastaan Twitch-alustalla tapahtuva vuorovaikutus, eikä 

samojen yhteisöjen toimintaa seurata reaalimaailmassa eikä muilla alustoilla.  

 

Hilvert-Bruce ym. (2018, 63) mainitsevat, kuinka osa livestriimien katsojista katsoo 

mieluummin pieniä striimejä (alle 500 katsojaa) niihin liittyvän erityisen sosiaalisen interaktion 

vuoksi, jota suuremmissa striimeissä ei pääse samalla tavalla tapahtumaan. Myös Hun ym. 

(2017, 596) mukaan interaktio striimaajan ja katsojien välillä muuttuu usein yksisuuntaiseksi 

katsojien saavuttaessa tietyn määrän. Sjöblom, Törhönen, Hamari ja Macey (2017b, 167) 
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kuvailevat pieniä striimejä ”arkisiksi striimeiksi”, joissa yksilön ääni pääsee usein paremmin 

kuuluviin. Tutkimus on siis rajattu koskemaan nimenomaan alle 500:n katsojan striimejä, sillä 

siinä pyritään tarkastelemaan juuri yksilöiden käyttäytymistä osana yhteisöä. Tämän lisäksi 

tarkasteltavat striimit on valittu eri yhteisöistä, joista kaikki ovat tutkijalle ennalta 

tuntemattomia. 

 

Tutkimuksessa on rajattu striimit myös siten, että tarkasteltavat striimaajat ovat saavuttaneet 

vähintään Twitchin jäsentason (affiliate). Jäsentason voivat saavuttaa ne striimit, joilla on 

vähintään 50 seuraajaa, vähintään 500 minuuttia lähetystä ja seitsemän erillistä 

livelähetyspäivää viime 30 päivän aikana, sekä keskimäärin kolme tai useampi samanaikainen 

katsoja (Twitch 2020b). Lisäksi striimin jäsentaso avaa katsojille mahdollisuuden tilata 

kanavaa maksullisesti, kerätä kanavapisteitä ja ”hurrata” maksullisten bittien avulla. 

Striimaajalle se antaa täten mahdollisuuden tienata rahaa bittien, tilausten ja mainosten kautta 

ja antaa tilaajiensa käytettäväksi maksimissaan viisi virtuaalista hymiötä (Twitch 2020b). 

Katsojamääriin ja jäsentasoon liittyvien rajoitusten lisäksi tarkasteltavien livestriimien pituus 

on rajoitettu maksimissaan neljään tuntiin. 

 

Lisäksi tutkimukseen on valittu vain sellaisia striimejä, joissa striimaaja kuvaa kameralla myös 

itseään. Striimaajat voivat esimerkiksi eleidensä kautta rakentaa illuusion kaksisuuntaisesta 

kommunikaatiosta katsojilleen (Dibble, Hartmann & Rosaen 2016; Hu ym. 2017, 596). Täten 

kameran käyttöä voidaan pitää keskeisenä rajauksena tämän tutkimuksen päämäärien vuoksi. 

 

Lisäksi tutkimuksessa keskitytään nimenomaan pelistriimeihin. Valinnassa otettiin huomioon 

erityisesti niiden suosio Twitch.tv -alustalla, mikä tekee niistä ajankohtaisen ja kiinnostavan 

tutkimuksen kohteen. Lisäksi pelistriimien katsojat jakavat usein samanlaisia kiinnostuksen 

kohteita ja tietoa striimattavasta pelistä, ja kommunikaatio on niissä usein aktiivisempaa 

katsojien samankaltaisen identiteetin vuoksi, mikä voi johtaa voimakkaamman 

ryhmäidentiteetin muodostumiseen (Hu ym. 2017, 598). Koska tutkimuksessa tutkitaan 

nimenomaan striimiyhteisöjen käyttäytymistä, ovat pelistriimit siis hyvä valinta tutkimuksen 

tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään ainoastaan yhteen peliin. Peliksi 

valittiin Blizzardin vuonna 2016 julkaisema Overwatch, sillä se on yhä suhteellisen suosittu ja 
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useat sitä striimaavat henkilöt sopivat tämän tutkimuksen rajoitteisiin. Kyseessä on tiimipeli, 

jossa pelaaja pelaa viiden muun henkilön kanssa. Tutkimuksessa tehtiin siis useita oletuksia ja 

rajauksia, jotka löytyvät perusteluineen taulukosta 1. 

Taulukko 1. Tutkimuksen oletukset ja rajoitukset 

Rajaus/Oletus Selitys Perustelut 

Alusta Tutkimuksessa keskitytään 

striimiyhteisöjen tarkasteluun 

Twitch-alustalla. Yhteisöjen 

vuorovaikutusta ei tutkita muilla 

alustoilla eikä reaalimaailmassa. 

Näin yhteisöistä saadaan mahdollisimman syvä ja 

yhtenäinen näkemys, sillä käytänteet ja kommunikaation 

luonne voivat vaihdella paljon alustojen mukaan ja niiden 

ulkopuolella. Tämä voi osittain vaikuttaa siihen, miten 

sitoutuminen alustoilla ilmenee, sillä esimerkiksi Twitchin 

maksullinen tilausmahdollisuus voi vaikuttaa jäsenten 

sitoutumiseen. 

Katsojien 

määrä 

Valittujen striimien 

katsojamäärän tulee olla 

maksimissaan 500. 

Yhteisöllisyyden oletetaan nousevan esille voimakkaammin 

pienemmissä striimeissä, joissa katsojat erottuvat yksilöinä 

ja voivat paremmin kommunikoida muun yhteisön kanssa, 

joten ne sopivat siten paremmin tämän tutkimuksen 

päämääriin. 

Yhteisö Jokainen tarkasteltava striimi on 

valittu eri yhteisöstä, joista 

kaikki ovat tutkijalle ennalta 

tuntemattomia. 

Näin sitoutumisen käytänteitä voidaan soveltaa 

mahdollisimman moneen pieneen striimiin ja saada niistä 

siten mahdollisimman monipuolinen ja kokonaisvaltainen 

kuva, eikä tutkijan oma jäsenyys striimiyhteisöissä vaikuta 

tutkimuksen tuloksiin. 

Striimin taso Striimien tulee olla vähintään 

Twitchin jäsentason ansainneita. 

Tämä rajaus tehtiin, jotta lähetyksissä olisi jonkinlainen 

yhteisö, jonka toimintaa tutkimuksessa voisi seurata. 

Jäsentaso avaa myös uusia mahdollisuuksia striimaajalle ja 

katsojille, joten yksilöiden sitoutumisen striimaajan 

tukemisen kautta voidaan olettaa nousevan enemmän esille. 

Striimin 

pituus 

Tarkasteltavien striimien pituus 

on maksimissaan neljä tuntia. 

Rajaus tehtiin tutkimuksen ajallisten rajoitteiden vuoksi. 

Kamera Striimeissä tulee olla kamera, 

jolla striimaaja kuvaa itseään. 

Tämä päätös tehtiin, jotta interaktio katsojien ja striimaajan 

välillä tulisi esille mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Striimin 

tyyppi 

Tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan pelistriimeihin, 

joista tarkasteltavaksi on valittu 

Blizzardin kehittämä Overwatch. 

Pelistriimit ovat Twitchissä erityisessä suosiossa, ja niissä on 

usein samankaltaisia ihmisiä, mikä voi vaikuttaa 

vuorovaikutuksen luonteeseen. Peliksi valittiin tiimipeli, sillä 

esimerkiksi yksinpelien ja moninpelien välisissä yhteisöissä 

voidaan olettaa ilmenevän eroja muun muassa moninpelien 

sosiaalisen aspektin vuoksi. Muut pelaajat voivat myös 

mahdollisesti vaikuttaa striimien kulkuun ja niissä 

tapahtuvaan yhteisön toimintaan. 
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2 YHTEISÖÖN SITOUTUMINEN PELISTRIIMEISSÄ 

 

 

2.1 Pelistriimit kulutuksen muotona 

 

Viimeisten vuosien aikana pelistriimauksesta on tullut eräänlainen niche-markkina, ja 

pelistriimien lukumäärä on päässyt kasvamaan räjähdysmäisesti (Sjöblom ym. 2019, 20). 

Pelien suosioon viihteen muotona vaikuttaa erityisesti niiden interaktiivinen luonne (Tammy 

Lin, Bowman, Lin & Chen 2019, 1; Jansz, 2005; Jansz, 2006). Interaktio tulee pelistriimeissä 

esiin erityisesti katsojien ja striimaajan vuorovaikutuksen kautta. Cheungin & Huangin (2011, 

763) mukaan katsojana oleminen (spectating) on ollut yleistä muun muassa fyysisessä 

urheilussa jo kauan, joten ilmiö ei sinällään ole uusi. Virtuaalipelien kautta se on kuitenkin 

päässyt uuteen kontekstiin.  

 

Striimit tarjoavat katsojille mahdollisuuden katsoa sisältöä reaaliajassa, mutta lisäksi he 

pääsevät niissä sisälle erityiseen yhteisöön, jossa he voivat kommunikoida muiden katsojien ja 

striimaajan kanssa. Katsojat voivat osallistua striimin kulkuun esimerkiksi vaikuttamalla 

striimaajan päätöksiin kuten siihen, minkä hahmon hän pelissään valitsee. He myös 

keskustelevat usein striimaajan kanssa pelattavan pelin sisällöstä. Tällainen kaksisuuntainen 

vuorovaikutus korostaa pelien vaikutusta yhteisöissä tapahtuvaan interaktioon. 

 

2.2 Kuluttajien sosiaalinen identiteetti striimiyhteisöissä 

 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan yksilöillä on useita sosiaalisia identiteettejä, jotka 

muotoutuvat sen kautta, mihin ryhmiin he kokevat kuuluvansa (Kaye, Carlisle & Griffiths 

2017, 260; Tajfel 1979). Sosiaalisen identiteetin on myös todettu vaikuttavan muun muassa 

aikomukseen jatkaa kuluttamista sosiaalisen median yhteisöissä (Algesheimer, Dholakia & 

Herrmann 2005; Badrinarayanan, Sierra & Martin 2015; Helm, Renk & Mishra 2016; Hsu, 

Chih, & Liou 2015; Hu ym. 2017; Yoshida, Gordon & Heere 2015). Myös De Valck ym. (2009, 
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186) yhdistävät ilmiön virtuaaliyhteisöihin ja mainitsevat, kuinka ryhmään samaistuminen 

lisää yksilöiden todennäköisyyttä sitoutua kyseiseen yhteisöön. Teoria voidaan siten yhdistää 

myös livestriimeihin sitoutumiseen, ja Hun ym. (2017, 595) mukaan sen avulla voidaan pyrkiä 

selittämään muun muassa sitä, miksi katsojat jatkavat livestriimien katselua. Myös Gandolfi 

(2016, 65) korostaa, kuinka striimaajat ja katsojat voivat kokea Twitchin tärkeänä muuttujana 

heidän tarinoissaan, joten alusta vaikuttaa heidän yksilölliseen ja sosiaaliseen identiteettiinsä. 

 

Katsoessaan livelähetyksiä yleisöt tuovat oman identiteettinsä esille ja havaitsevat muiden 

identiteettejä niin sanotun kollektiivisen ryhmäidentiteetin muodossa. Näin katsoja voi 

samaistua muuhun yhteisöön, jos heidän identiteettinsä jollain tasolla kohtaavat (Hu ym. 2017, 

595). Osallistuessaan striimin kulkuun katsojat voivat tuntea olevansa osa kyseistä yhteisöä 

(Hu ym. 2017, 596). Tästä seuraa ryhmäidentiteetin muodostuminen, jossa Hun ym. (2017, 

596) mukaan muiden kanssa koettu samankaltaisuus on erittäin keskeistä. Heidän mukaansa 

tämä identiteettien samankaltaisuus voi johtua muun muassa jaetuista mielenkiinnon kohteista 

ja persoonallisuuksista. Yksilön kokemukseen yhteisöissä voi vaikuttaa myös kokemusten 

jakaminen muiden kanssa (co-experience) (Hu ym. 2017, 597). Tämä tulee esille erityisesti 

livestriimauksen kontekstissa, jossa kokemus rakentuu niin striimaajan kuin katsojienkin 

varassa, ja se on siten hyvin sosiaalista verrattuna esimerkiksi perinteiseen televisiosisältöön.  

Ryhmäidentiteetti vaikuttaa siis vahvasti siihen, jääkö katsoja seuraamaan tiettyä striimiä 

pidemmäksi aikaa ja osallistumaan yhteisön toimintaan. 

 

Katsojat voivat samaistua myös striimaajaan, mikä johtaa tietynlaiseen roolimalliasetelmaan, 

jossa he haluavat pitää vastavuoroisen suhteen yllä ja usein myös pitävät samaistumisen 

kohteesta ja ihailevat häntä (Hu ym. 2017, 596). Yksilöt myös usein uskovat olevansa 

jonkinnäköisessä suhteessa striimaajiin, jotka huomioivat katsojien ehdotuksia ja tunteita 

luoden eräänlaisen illuusion suhteen olemassaolosta (Hu ym. 2017, 596). Katsojat muodostavat 

siten parasosiaalisia suhteita striimaajan kanssa. Striimaaja puolestaan muodostaa illuusion 

intiimistä suhteesta katsojiensa kanssa, mikä saa heidät tuntemaan olonsa erityisiksi ja motivoi 

heitä tukemaan striimaajaa katsomalla ja tilaamalla heidän striimejään (Wohn, Freeman & 

McLaughlin 2018, 7; Wohn ym. 2019, 108). Myös striimaajaan samaistuminen voi siis 

vaikuttaa katsojien sitoutumiseen. 
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2.3 Käytänteet ja kuluttajien sitoutuminen virtuaalisiin brändiyhteisöihin  

 

Livestriimejä voidaan pitää virtuaalisina yhteisöinä, joissa tulee niiden 

vuorovaikutuksellisuuden vuoksi esille erilaisia käytänteitä. Schaun, Muñizin ja Arnouldin 

(2009, 31) mukaan käytänteillä tarkoitetaan implisiittisiä tapoja ymmärtää, sanoa ja tehdä 

asioita. Skalenin ja Hackleyn (2011, 190) mukaan ne nähdään rutiininomaisena jaettuna 

käyttäytymisenä, joiden pohjalta eri yhteisöissä toimitaan. Yksilöiden tulee siis oppia tietyn 

yhteisön käytänteet, jotta he osaisivat käyttäytyä niiden mukaisesti ja tulisivat ymmärretyiksi 

yhteisössä. Käytänteet ovat siis sosiaalisia siinä mielessä, että niiden kautta eri yksilöt 

käyttäytyvät ja ymmärtävät asioita tietyllä tavalla paikasta ja ajasta riippumatta (Reckwitz 

2002, 250). 

 

Käytänteet voidaan yhdistää myös brändiyhteisöjen kontekstiin. Brändiyhteisöllä tarkoitetaan 

niiden kuluttajien muodostamaa yhteisöä, jotka saavat koetusta brändisuhteesta lisäarvoa 

itselleen (Wirtz, Ambtman, Bloemer, Horváth, Ramaseshan, Van de Klundert, Canli & 

Kandampully 2013, 224). Brändiyhteisöissä kuluttajat ovat siis organisoituneet tietyn brändin 

ympärille ja ovat interaktiossa muiden samasta brändistä kiinnostuneiden kanssa.  

 

Hollebeek, Juric ja Tang (2017, 205) liittävät käytänteet virtuaalisiin brändiyhteisöihin. Heidän 

mukaansa virtuaaliset brändiyhteisöt eroavat tavallisista brändiyhteisöistä erityisesti siten, että 

ne eivät ole internetin välityksellä tapahtuvan interaktion vuoksi maantieteellisesti sidottuja ja 

yksilöt sitoutuvat niihin vapaaehtoisesti ja tietoisesti. Yksilöt liittyvät näihin yhteisöihin 

erityisesti myönteisten tunteiden toivossa ja niissä vallitsevan sosiaalisen identiteetin vuoksi 

(De Valck ym. 2009, 186). Livestriimaukseen on myös viitattu muun muassa 

henkilökohtaisena brändäyksenä, jossa striimaaja houkuttelee katsojia sosiaalisen 

identiteettinsä kautta (Hu ym. 2017, 596; Tang, Venolia & Inkpen 2016, 4774). Tämän vuoksi 

striimiyhteisöjä voidaan pitää tietynlaisina virtuaalisina brändiyhteisöinä ja voimme siten 

yhdistää brändiyhteisöihin sitoutumisen käytänteet myös livestriimauksen kontekstiin. 

 

Brodien ym. (2013, 112) mukaan kuluttajien sitoutuminen on interaktiivinen ja 

kokemusperäinen prosessi, joka perustuu brändiyhteisöjen kontekstissa yksilön sitoutumiseen 
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brändiin ja/tai muihin yhteisön jäseniin. Sitoutumiseen liittyvät siis interaktiiviset kokemukset 

kuluttajan ja brändin välillä ja usein myös brändiyhteisön muiden jäsenten kanssa. Wirtzin ym. 

(2013, 229) mukaan virtuaalisiin brändiyhteisöihin sitoutumisella viitataan puolestaan 

kuluttajien kokemaan myönteiseen vaikutukseen, jonka he tuntevat samaistuessaan 

yhteisöihin. Myös tässä yhteydessä tärkeäksi muodostuu yksilöiden luontainen tarve 

interaktioon yhteisön muiden jäsenten kanssa. Sitoutumisessa siis hyvin keskeiseksi nousee 

yhteisöllisyys ja se, että yksilöt tavoittavat yhteisöissä muita jäseniä, joiden kanssa heidän 

sosiaaliset identiteettinsä kohtaavat. 

 

Virtuaalisiin brändiyhteisöihin sitoutumisella on todettu olevan useita vaikutuksia niin 

yhteisölle kuin itse brändillekin. Wirtzin ym. (2013, 234-235) mukaan ilmiö voi muun muassa 

johtaa kuluttajien haluun jatkaa yhteisöön osallistumista sekä uskollisuuteen ja luottoon 

yhteisöä kohtaan. Lisäksi he painottavat, kuinka sitoutuminen voi vaikuttaa muun muassa 

kuluttajien brändiuskollisuuteen ja brändityytyväisyyteen sekä vahvempaan brändiin 

sitoutumiseen.  

 

2.4 Yhteisöön sitoutumisen käytänteet 

 

Käytänteet tämän tutkimuksen teoriapohjaan on valittu Schaun ym. (2009), Hollebeekin ym. 

(2017) ja Holtin (1995) esittelemien yhteisöön sitoutumisen käytänteiden pohjalta. Käytänteet 

on sovellettu tämän tutkimuksen tavoitteiden mukaisiksi ja siten tutkimukseen on valittu 

kahdeksan eri käytännettä, joiden kautta pyritään analysoimaan sitä, miten yhteisöön 

sitoutuminen ilmenee livestriimausyhteisöissä. Schaun ym. (2009) tutkimuksesta tähän on 

valittu seuraavat yhteisöön sitoutumisen käytänteet: merkinnät, virstanpylväät, osallistuminen 

ja dokumentointi. Teoriapohjaa laajennettiin siten, että mukaan otettiin myös Hollebeekin ym. 

(2017) esittelemistä yhteisöön sitoutumisen käytänteistä tervehtiminen, käyttäytyminen ja 

empatia. Käytänteisiin lisättiin myös Holtin (1995) esittelemät sosialisointi ja ajatusten 

vaihtaminen, sillä myös näiden käytänteiden on todettu vaikuttavan yhteisöön sitoutumiseen, 

ja ne koettiin sosiaalisen videosisällön kontekstissa erittäin keskeiseksi lisäksi. Seuraavaksi 

tutkimuksessa käsitellään jokaista siihen valittua käytännettä tarkemmin. 
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Tervehtiminen  

Tervehtimisellä tarkoitetaan uusien jäsenten tervehtimistä osaksi yhteisöä (Schau ym. 2009, 

35). Kyseessä on siis ensimmäinen käytäntö, jolle uudet jäsenet altistuvat. Hollebeekin ym. 

(2017, 208) mukaan se on käytäntö, jonka avulla uudet jäsenet toivotetaan epävirallisesti 

tervetulleiksi yhteisön jäseniksi. He painottavat sitä, kuinka tervehtimisen tarkoituksena on 

luoda myönteinen mielikuva yhteisöistä sen uusille jäsenille, mikä rohkaisee heitä sitoutumaan 

yhteisöön. Schaun (2009, 37) mukaan tämä käytäntö voi kuitenkin olla myös negatiivinen, ja 

sillä voidaan siten myös pyrkiä rajoittamaan uusien jäsenten liittymistä yhteisöön.  

 

Käyttäytyminen  

Schaun ym. (2009, 43) mukaan brändiyhteisöihin kuuluu tiettyjä yhteisön sisäisiä 

käyttäytymiseen liittyviä odotuksia. Nämä odotukset muodostavat yhteisöihin erilaisia 

käyttäytymissääntöjä, joita jäsenten odotetaan noudattavan. De Valck ym. (2009, 187) 

mainitsevat, kuinka tällaiset säännöt ovat erityisesti virtuaalisissa yhteisöissä tärkeitä, ja 

yhteisöt pitävät huolta niiden noudattamisesta moittimalla sääntöjen rikkojia. Heidän 

mukaansa yhteisöjen johtajat pitävät yleensä huolta ystävällisen tunnelman ylläpidosta, mutta 

usein myös yhteisön muut jäsenet muistuttavat toisiaan sääntöjen olemassaolosta. 

 

Holt (1995, 7) painottaa sitä, kuinka kulutusobjekteihin liittyviin tapahtumiin osallistuminen 

edesauttaa niihin liittyvien roolien omaksumista. Hänen mukaansa assimiloimalla 

kulutusobjektiin kuluttajat sisäistävät sen niin, että siitä tulee osa heidän ajatteluaan ja 

käyttäytymistään. Näin he omaksuvat myös kulutusobjektiin liittyvät käyttäytymissäännöt. 

Hollebeekin ym. (2017, 209) mukaan käyttäytymissäännöt vaikuttavat jäsenten sitoutumiseen 

heidän käyttäytymisensä sekä kognitiivisen ja emotionaalisen sitoutumisensa kautta. Heidän 

mukaansa tervehtiminen ja käyttäytyminen muodostavat ensimmäiset käytänteet uusien 

jäsenten perehdyttämisessä yhteisöön. 
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Dokumentointi   

Dokumentoinnilla tarkoitetaan yhteisöjen jäsenten tarinoita heidän sitoutumisestaan 

brändiyhteisöön (Schau ym. 2009, 48). Muñizin ja Schaun (2011, 215) mukaan yhteisöjen 

jäsenet nauttivat brändikokemustensa jakamisesta kertomuksien kautta ja ne liittyvät usein eri 

virstanpylväiden saavuttamiseen. Myös Holt (1995, 11) painottaa tarinoiden merkityksiä 

kulutusobjektien yhteydessä. Hänen mukaansa kuluttajat voivat niiden avulla kertoa aiemmista 

kokemuksistaan ja vakuuttaa siten muita suhteensa pituudesta ja vahvuudesta kulutusobjektiin. 

Koska kyseessä on kuitenkin henkilöbrändäys, ei dokumentointi välttämättä tule vahvasti esille 

tässä kontekstissa. Lisäksi livestriimaus itsessään rajoittaa dokumentoinnin mahdollisuutta, 

sillä katsojat osallistuvat striimin kulkuun reaaliajassa eivätkä he välttämättä pääse kertomaan 

pidempiä tarinoita striimiyhteisöön sitoutumisestaan. Dokumentointi otetaan kuitenkin 

aineiston keräyksessä huomioon, sillä myös siitä voi mahdollisesti löytyä näyttöä.  

 

Empatia  

Hollebeekin ym. (2017, 211) mukaan empatia heijastaa emotionaalista tukea tai toisten 

jäsenten tunteiden ymmärtämistä. Heidän mukaansa empatiaan voi liittyä yhteisöön ja brändiin 

liittyviä asioita, mutta tukea muille jäsenille voidaan antaa myös muihin aiheisiin liittyen. 

Schaun ym. (2009, 43) mukaan empatiaan liittyy emotionaalinen tai fyysinen tuki, jota yhteisön 

jäsenet tarjoavat muille jäsenille brändiin tai muuhun elämään liittyvissä aiheissa. Lisäksi he 

toteavat, että tämä voi aiheuttaa erimielisyyksiä ryhmän sisällä tuen liittyessä ryhmän sisäisiin 

konflikteihin. Empatia myös edesauttaa jäsenten sitoutumista, sillä se luo muun muassa 

tunnepitoisia resursseja sekä rakentaa ja vahvistaa yksilöiden sitoutumista yhteisöön (Brodie 

ym. 2013; Hollebeek ym. 2017, 211; Kozinets, De Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). Brodien 

ym. (2013, 110) mukaan empatian tunteet voivat myös vaikuttaa emotionaaliseen mielihyvään, 

jota jäsenet tuntevat yhteisöön sitoutuessaan. On siis löydetty paljon näyttöä siitä, että yhteisön 

sisäinen empatia vaikuttaa myös jäsenten sitoutumiseen. 
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Sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen 

Sosialisoinnilla tarkoitetaan yhteisön jäsenten kaksisuuntaista vuorovaikutusta, jonka avulla he 

oppivat ja/tai kehittävät asenteita, normeja ja/tai yhteisön kieltä (Brodie ym. 2013, 111; 

Longmore 1998). Sosialisoinnissa yhteisön jäsenet viihdyttävät toisia jäseniä kommenteillaan 

ja saattavat jopa kilpailla kommentointinsa laadulla muiden kanssa (Holt 1995, 9; Sherry 

1990). Tämä on läheisesti yhteydessä niin kutsuttuun ”sekoittumiseen”, jossa brändiyhteisön 

jäsenten sosiaalinen interaktio ei keskity pelkästään brändin ympärille vaan laajenee 

koskemaan myös muita aihealueita (Hollebeek ym. 2017, 210). Sosialisointi voi tätä kautta siis 

johtaa myös yhteisön sisäisten ystävyyssuhteiden kehittymiseen.  

 

Sosialisoinnin käytänne on läheisesti yhteydessä ajatusten vaihtamiseen ja menee sen kanssa 

osittain päällekkäin. Ajatuksia vaihtamalla katsojat jakavat kokemuksiaan muun yhteisön 

kanssa, jolloin interaktio kulutusobjektin kanssa muuttuu yhteiseksi kokemukseksi (Arnould 

& Price 1993; Holt 1995, 9). Näin siihen liittyy sosialisoinnille tyypillinen kaksisuuntainen 

interaktio. Holtin (1995, 9) mukaan tämä näkyy erityisesti katsojien reagoidessa epätavallisiin 

tapahtumiin, jolloin heidän reaktionsa ikään kuin toistavat toisiaan. Hän myös painottaa sitä, 

kuinka katsojien samankaltaisuus vaikuttaa vahvasti yhteiseen reagointiin, joten sen voidaan 

odottaa näkyvän livestriimeissä etenkin niissä vallitsevan ryhmäidentiteetin vuoksi. 

 

Brodien ym. (2013, 110-112) mukaan sosialisointi on yksi niistä tekijöistä, jotka johtavat 

virtuaalisten brändiyhteisöjen kontekstissa kuluttajien sitoutumiseen. Heidän mukaansa 

kuluttajien sitoutumisprosessi on hyvin interaktiivinen ja kokemusperäinen, ja tämän vuoksi 

sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen ovat hyvin keskeisiä tekijöitä siinä, sitoutuuko kuluttaja 

virtuaaliseen brändiyhteisöön. Myös Wirtz ym. (2013, 230) painottavat, kuinka interaktio 

yhteisön jäsenten välillä yhdistää yksilöitä, minkä seurauksena he samaistuvat yhteisöön 

vahvemmin. Heidän mukaansa tämä lisää yhteisön jäsenten kokemia sosiaalisia hyötyjä ja 

vahvistaa sitä kautta jäsenten sitoutumista brändiyhteisöön. 
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Merkinnät  

Merkinnät ovat symboleita eri kokemuksista, joita yksilöt yhteisöissä kokevat (Schau ym. 

2009, 48). Niitä on lisätty eri käyttäjien luoman sisällön alustoille, sillä ne motivoivat käyttäjiä 

ja sitouttavat heitä yhteisöihin (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke 2011; Kasapakis & Gavalas 

2017; Lee, Dugan, Geyer, Ratchford, Rasmussen, Shami & Lupushor 2013). Muñizin ja 

Schaun (2011, 214) mukaan sitoutuneimmat yhteisön jäsenet haluavat konkreettisia muistoja 

kokemuksistaan yhteisöissä ja siten merkinnät yhdistyvät erityisesti virstanpylväiden eli 

merkittävien kokemusten saavuttamiseen. Heidän mukaansa nämä voivat olla myös virtuaalisia 

merkintöjä, joten käytänne sopii siten myös tämän tutkimuksen kontekstiin.  

 

Merkinnöillä voi kuitenkin olla myös syvempiä tarkoituksia, kuten kuluttajien tarve erottautua 

muista yhteisön jäsenistä ansaittujen merkkien avulla. Esimerkiksi Holt (1995, 10) painottaa 

sitä, kuinka merkintöihin voi kuulua osoitus suhteen laadusta tai voimakkuudesta, joten 

yhteisöjen jäsenet voivat niiden avulla kertoa muille jäsenille sitoutumisensa tasosta.  

 

Virstanpylväät  

Virstanpylväät ovat merkittäviä brändikokemuksia (Schau ym. 2009, 44). Hollebeek ym. 

(2017, 210) liittävät ne juhlimisen käytäntöön, joka ilmenee jäsenen, brändin tai yhteisön 

saavuttaessa eri virstanpylväitä. Virstanpylväät voivat siis olla yksilön saavutuksia tai koko 

yhteisön yhdessä saavuttamia päämääriä. Myös Muñiz ja Schau (2011, 214) mainitsevat, 

kuinka virstanpylväiden saavuttamiseen liittyy usein tilanteen juhlistaminen.  Kuten aiemmin 

mainittiin, kertovat merkinnät nimenomaan virstanpylväiden tavoittamisesta. 

 

Osallistuminen  

Osallistumisen käytänne huomioi tiettyä varianssia yhteisön sisällä (Schau ym. 2009, 34-44). 

Tällä voidaan viitata esimerkiksi siihen, miten sitoutuneita eri jäsenet ovat yhteisöön 

osallistumisen kannalta. Kozinets (2002, 64) erottelee online-yhteisöjen jäsenet eri luokkiin 

heidän sitoutuneisuutensa mukaan. Hänen mukaansa turisteilla ei ole sosiaalisia siteitä eikä 

kiinnostusta aktiviteettia kohtaan. Minglereillä on vahva sosiaalinen side yhteisöön, mutta he 

eivät ole kovin kiinnostuneita aktiviteetista. Kannattajilla on kiinnostus kulutusaktiviteettia 
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kohtaan, mutta he eivät ole kovin kiintyneitä yhteisöön. Sisäpiiriläiset ovat niitä käyttäjiä, joilla 

on vahvat siteet yhteisöön ja aktiviteettiin, ja tämän lisäksi he ovat olleet yhteisössä kauan ja 

heihin viitataan usein. Koska striimi ja yhteisö kietoutuvat tämän tutkimuksen kontekstissa 

vahvasti toisiinsa, voidaan olettaa, että kulutusaktiviteettina toimii pelattava peli ja sosiaalinen 

side viittaa nimenomaan striimiin ja yhteisöön sitoutumiseen. 

 

Jäsenet voivat myös tietoisesti pyrkiä eri rooleihin yhteisön sisällä. Esimerkiksi yhteisön 

johtajuutta (kuten moderaattorioikeuksia) tavoittelevat jäsenet voivat edesauttaa pääsyään 

rooliin muun muassa tervehtimällä uusia jäseniä, juhlimalla heidän saavutuksiaan ja auttamalla 

heitä sisäistämään yhteisön käyttäytymissäännöt (Hollebeek ym. 2017, 211). Muñizin ja 

Schaun (2011, 214) mukaan yhteisöjen jäsenet pyrkivät erottumaan esimerkiksi tietotaitonsa 

ja yhteisöön panostamisensa suhteen. Myös Holt (1995, 11) käsittelee osallistumisen tärkeyttä 

ja luokittelee sen eräänlaisiksi toimiksi, joiden avulla kuluttajat voivat luokitella itseään 

verrattuna muihin. Hänen mukaansa tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi kulutusobjektin 

”vastapuolen” kritisointi ja loppuun asti pysyminen kulutusobjektia koskevissa tapahtumissa.  

 

Lisäksi Holt (1995, 11) liittää osallistumiseen mentoroinnin, jossa kokeneemmat yhteisön 

jäsenet neuvovat uudempia ja luovat itselleen näin uskottavuutta. Hollebeekin ym. (2017, 210) 

mukaan yhteisön pidempiaikaiset jäsenet tuntevat tietynlaista vastuuta ja omistusoikeutta 

yhteisöön liittyen, joten he kokevat muiden auttamisen tehtäväkseen osana yhteisöä. 

 

2.5 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

 

Kuviossa 1 on esitetty tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka on rakennettu edellä 

käsiteltyjen tutkimusten mukaisesti. Se alkaa virtuaalisista brändiyhteisöistä, eli tässä 

yhteydessä livestriimeistä, asettaen näin aluksi tutkimuksen kontekstiinsa ja päättyy 

striimiyhteisöissä tapahtuvaan yhteisöön sitoutumiseen. Viitekehyksessä otetaan huomioon 

myös sitoutumisen seuraukset, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan 

sitoutumiseen, ei niinkään sen vaikutuksiin brändille ja yhteisölle. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhteisöön sitoutumisesta virtuaalisten 

brändiyhteisöjen kontekstissa  

 

Brändiyhteisöt on tuotu tutkimuksessa virtuaalisten brändiyhteisöjen kontekstiin ensisijaisesti 

Hollebeekin ym. (2017) tutkimuksen kautta. Yhteisöön sitoutumisen käytänteitä on pohjustettu 

erityisesti Holtin (1995), Schaun ym. (2009) ja Hollebeekin ym. (2017) tutkimusten avulla. 

Sosiaalinen identiteetti on yhdistetty tässä tutkimuksessa etenkin Hun ym. (2017) tutkimuksen 

kautta livestriimien kontekstiin. Nämä tutkimukset luovat siis rungon tämän tutkimuksen 

viitekehykselle. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Netnografia tutkimusmenetelmänä sosiaalisen videosisällön yhteydessä 

 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta, jossa lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen ja tavoitteena tutkia kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160). Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lukuisista lajeista valittiin tähän tutkimukseen netnografia. Netnografia on kvalitatiivinen 

tutkimusmetodi, jonka avulla voidaan Kozinetsin (2012, 39) mukaan tutkia ihmisten 

vuorovaikutusta verkossa. Se on etnografisen tutkimuksen muoto, ja siksi sitä on kutsuttu myös 

”internetin etnografiaksi” (Kozinets 2002, 62). 

 

Netnografia on sidottu verkkoon ja se eroaa siten perinteisestä etnografiasta monin eri tavoin, 

vaikka menetelmissä onkin paljon samoja piirteitä. Kozinets (2012, 39) nostaa esiin Kozinetsin 

(2010) tunnistamat keskeiset erot netnografian ja perinteisen etnografian välillä. Ensinnäkin 

verkossa tapahtuva sosiaalinen ja kulttuurinen interaktio on hyvin erilaista verrattuna 

kasvokkain tapahtuvaan interaktioon, sillä verkossa vallitsee omanlaisensa säännöt sekä 

ympäristö, ja vuorovaikutus on usein anonyymia, mikä vaikuttaa interaktion luonteeseen. 

Lisäksi netnografian avulla pääsee tarkastelemaan sosiaalista kanssakäymistä useilla eri 

foorumeilla, mikä helpottaa huomattavasti esimerkiksi datan keruuta ja voi johtaa jopa sen 

yltäkylläisyyteen. Keskeinen ero etnografiaan on myös keskustelujen ja datan arkistoituminen, 

mikä synnyttää uudenlaisen tavan kerätä dataa verrattuna tutkimukseen fyysisessä 

ympäristössä. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään metodina netnografiaa, sillä kohteena on online-alusta 

Twitch.tv ja menetelmä sopii siten alustan tarkasteluun. Netnografiassa tutkija voi joko 

observoida tai osallistua tutkimaansa ilmiöön (Kozinets 2012, 39). Tässä tutkimuksessa on 

käytetty vain videotallennusten observointia, eikä tutkija vaikuta siten aineiston sisältöön. 

Valinta observoinnista tehtiin sillä perusteella, että tutkimuksen aikarajoitteiden vuoksi 

tutkijalla ei ole mahdollisuutta osallistua useiden eri yhteisöjen toimintaan kovin syvällisesti. 
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Observoimalla tutkija pääsee siis tehokkaammin käsiksi useampaan eri yhteisöön saaden 

aiheeseen laajemman näkökulman verrattuna yhteen yhteisöön syvempään osallistumiseen. 

 

3.2 Aineiston kerääminen 

 

Sopivia striimejä lähdettiin etsimään Twitchin Overwatch-kategoriasta niin, että aluksi 

tarkkailtiin vain reaaliajassa tapahtuvia lähetyksiä. Näin saatiin yleiskuva siitä, sopiko striimi 

tutkimuksen kohteeksi rajoitteiden puitteissa. Livestriimeistä huomioitiin siis pelattavan pelin 

lisäksi se, että striimaaja käytti kameraa, katsojaluku oli alle 500, ja striimaajat olivat 

ansainneet vähintään Twitchin jäsentason. Etsiessään sopivia striimejä tutkija otti myös 

kuvakaappaukset potentiaalisten striimien chat-säännöistä, sillä niitä ei vanhoista lähetyksistä 

näy. Näin ne voitiin ottaa huomioon erityisesti käyttäytymisen käytänteen yhteydessä. 

 

Taulukko 2. Aineistonkeruun yhteenveto 

 

Tämän jälkeen tarkasteltiin viimeisimmältä kuukaudelta potentiaalisten striimien tallenteita, 

joista selvisi niiden pituudet. Suuri osa striimeistä karsiutui tässä vaiheessa, sillä useimmat 

ylittivät tutkimuksen alussa tehdyn neljän tunnin rajoituksen. Kun sopivan mittaiset striimit 

löytyivät, käytettiin TwitchTracker -sivustoa niiden aitojen katsojamäärien selvittämiseen, sillä 

tallenteista määriä ei näy. Näin voitiin varmistua siitä, että katsojien maksimimäärä olisi alle 

500. Katsojamäärät vaihtelivat hieman ja siten striimi C oli näistä pienin 58:lla katsojallaan, 

kun taas striimi B:ssä oli maksimissaan 360 katsojaa (taulukko 2). 

 

Myös striimien kesto vaihteli jonkin verran. Kestoltaan lyhyin oli striimi C (2:38:49) ja pisin 

striimi A (3:45:07). Kaikki lähetykset olivat siis tutkimuksen rajoitusten mukaisesti kestoltaan 

alle neljä tuntia. Kaikki striimit katsottiin helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa vuonna 

Striimi Striimin pituus Striimin päivämäärä Katsojamäärä (maksimi) 

A 3:45:07 24.2.2020. (UCT +2) 147 

B 2:52:16 12.2.2020. (UCT +2) 360 

C 2:38:49 22.2.2020. (UCT +2) 58 



22 

 

2020, ja niiden katselu jaettiin kahteen osaan, jotta aineiston keruu ja analyysi voitiin toteuttaa 

mahdollisimman tarkasti. 

 

3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Eri vaihtoehtoja laadullisen analyysin tekoon on lukuisia. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan 

(2006a) mukaan on olemassa useita erilaisia näkökulmia ja tarkastelutapoja, joiden avulla 

aineiston systemaattista läpikäyntiä voidaan tehdä. He painottavat, kuinka tutkijan tulisi 

laadullista analyysia tehdessään pyrkiä kiteyttämään aineiston keskeiset huomiot 

tutkimustehtävän kannalta ja pystyä perustelemaan tehdyt valinnat aineiston suhteen. Aineisto 

tulisi siis käydä perusteellisesti läpi ja soveltaa sitä niin, että sen avulla saataisiin aikaan jotain 

merkittävää. Aineistoa voidaan esimerkiksi luokitella eri aiheiden ja teemojen perusteella 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b). Koska tässä tutkimuksessa aineistoa lähestyttiin 

teoriaohjaavasti eri käytänteiden avulla, luokiteltiin saadut havainnot niiden mukaan 

kahdeksaan eri luokkaan.  

 

Kaikki lähetykset käytiin läpi kokonaisuudessaan, ja niistä otettiin kuvakaappauksia, joiden 

yhteyteen tehtiin muistiinpanoja. Lisäksi kirjoitettiin muistiin striimaajien sitaatteja, jotta 

materiaalia yhteisöistä saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkija analysoi 

aineistoa jo sen keruuvaiheessa ja siten kerätyt kommentit ja sitaatit järjestettiin eri luokkiin jo 

aineistoa kerättäessä. Ero teoreettiseen viitekehykseen tuli luokittelun yhteydessä siinä, että 

merkinnät ja virstanpylväät päätettiin yhdistää, sillä ne ilmenivät yhteisöissä useimmiten 

yhdessä. Aineiston kirjallinen analysointi aloitettiin jo ensimmäisen striimin jälkeen, jotta sen 

sisällöt olisivat tutkijalla mahdollisimman tuoreessa muistissa. 

 

Striimeistä haluttiin myös ottaa tähän tutkimukseen mukaan eri sitaatteja, joilla voitiin osittain 

perustella tehtyä luokittelua. Kaikki sitaatit on käännetty englannista suomeksi, mikä lisää 

niiden anonymiteettia. Kääntäessä huomioitiin myös se, ettei sitaattien alkuperäinen tarkoitus 

muuttuisi. Myös chatista otetut kuvakaappaukset on järjestetty kollaaseiksi käyttäjien 

anonymiteetin lisäämiseksi. Lisäksi striimit on anonymisoitu korvaamalla niiden nimet 

kirjaimilla A, B ja C (taulukko 2). 
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4 YHTEISÖÖN SITOUTUMISEN KÄYTÄNTEET 

STRIIMIYHTEISÖISSÄ 

 

 

4.1 Löydökset 

 

Tervehtiminen 

Livestriimeissä tervehtiminen kohdistui kaikkiin yhteisöjen jäseniin, eikä se siten rajoittunut 

pelkästään niihin juuri liittyneisiin. Lähetysten alkaessa chat täyttyi tervehtimisviesteistä, jotka 

oli kohdistettu striimaajalle ja/tai muille yhteisön jäsenille, mikä osoitti käytänteen variaatiota 

yhteisöjen sisällä. Vaikka tervehtiminen tulikin striimien alussa eniten esiin, tapahtui sitä 

kuitenkin koko ajan, mikä teki siitä suuren osan yhteisöissä tapahtuvaa interaktiota. Schau ym. 

(2009, 35) ja Hollebeek ym. (2017, 208) määrittelevät tervehtimisen käytänteen nimenomaan 

uusien jäsenten vastaanottamiseksi osaksi yhteisöä, joten käytäntö erosi teoriapohjasta tämän 

suhteen. Striimiyhteisöissä on kuitenkin keskeinen ero normaaleihin brändiyhteisöihin, sillä 

reaaliajassa tapahtuvassa lähetyksissä on usein vaikea hahmottaa juuri uusia katsojia, mikä voi 

osaltaan selittää tätä eroavaisuutta. 

 

Tervehtimisestä seurasi hyvin vastaanottava ja myönteinen ilmapiiri, jota korostivat usein 

niiden yhteyteen liitetyt sydän- ja halaushymiöt (Kuvio 2). Hollebeek ym. (2017, 208) 

mainitsevat, kuinka tervehtimisen tarkoituksena on nimenomaan luoda myönteinen kuva 

yhteisöistä sen uusille jäsenille, mikä näkyi juuri näissä yhteisöissä. Schau ym. (2009, 37) 

mainitsivat myös sen mahdollisen negatiivisen puolen, jota näissä yhteisöissä ei tullut näkyville 

kertaakaan. Yhteisöjen jäsenet vaikuttivat päin vastoin olevan iloisia uusista katsojista, mikä 

korosti jäsenten samaistumista muihin ja toi esille yhteisöissä vallitsevan ryhmäidentiteetin. 

Käytänteestä seurannut myönteinen ilmapiiri oli myös osaltaan helpottamassa jäsenten 

sitoutumista yhteisöihin.  
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Kuvio 2. Sydämellisiä tervehdyksiä striimeistä 

 

Usein tervehtimisessä olivat vahvasti esillä striimien moderaattorit, jotka esimerkiksi striimi 

B:ssä näyttivät tervehtivän lähes jokaista chattiin kirjoittajaa. Myös striimaaja vastasi usein 

näihin tervehdyksiin, mistä seurasi yleensä pieni vuoropuhelu striimaajan ja katsojien välillä. 

Näiden keskustelujen sydämellisyydestä oli huomattavissa myös illuusio siitä suhteesta, jota 

striimaaja pyrki luomaan katsojiinsa. Striimaajien sanoista ja eleistä tuli mielikuva siitä, että 

he olivat tunteneet kyseiset jäsenet jo pitkään, mikä toi heidät lähemmäs katsojia 

henkilökohtaisella tasolla ja edesauttoi heidän sitoutumistaan yhteisöön. 

 

Hyvästelyt muistuttivat vahvasti tervehtimisen käytännettä, sillä niissä painottuivat useat samat 

seikat: sydämellisyys, koko yhteisön huomioiminen sekä kaksisuuntainen interaktio 

striimaajan kanssa. Tässä oli tosin huomattavissa paremmin striimaajan tärkeys katsojilleen ja 

siten myös heidän samaistumisensa striimaajaan, sillä osa katsojista osoitti mielipiteensä eri 

negatiivisin ilmauksin kuten ”voi ei” ja ”alan itkemään”. Tämä toi myös vahvasti esiin 

katsojien sitoutuneisuuden yhteisöön, sillä oli selvää, etteivät he olisi halunneet lähetysten 

loppuvan. 

 

Tervehtiminen oli siis käytänteenä hyvin interaktiivinen ja helposti omaksuttava, ja se loi 

osaltaan myönteistä ilmapiiriä jokaiseen tarkasteltuun yhteisöön. Koska Hollebeek ym. (2017, 

208) painottavat juuri myönteisen ilmapiirin vaikutusta yksilöiden sitoutumiseen, oli 

tervehtiminen hyvin yleisenä käytänteenä livestriimien yhteydessä vahvasti vaikuttamassa 

jäsenten sitoutumisaikomukseen. 
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Käyttäytyminen 

Käyttäytyminen oli ensimmäinen käytänne, jolle striimeissä altistui. Heti striimeihin tullessaan 

tuli uusien jäsenten hyväksyä striimien chat-säännöt, jotta he pääsivät niihin kirjoittamaan. 

Kuvioon 3 on koottu kaikkien tarkasteltujen striimien säännöt, joiden kesken voidaan nähdä 

tiettyä varianssia ja samankaltaisuutta, mikä vaikutti osaltaan käyttäytymisen eroavaisuuksiin 

yhteisöissä. Schau ym. (2009, 43) mainitsevat, kuinka yhteisöihin kuuluu käyttäytymiseen 

liittyviä odotuksia, jotka muodostavat niihin erilaisia käyttäytymissääntöjä, mikä tuli siis esille 

myös näissä yhteisöissä. Näiden sääntöjen noudattaminen näkyi striimeissä erityisesti 

moderaattorien toimesta, jotka ilmoittivat käyttäjille niiden rikkomisesta tai poistivat viestit 

välittömästi. De Valck ym. (2009, 187) mainitsivat artikkelissaan, kuinka yhteisöjen johtajat 

usein pitävät huolta ystävällisen tunnelman ylläpidosta, mikä tässä tapauksessa kävi toteen. 

Myös tämä käytänne loi siis osaltaan myönteistä ilmapiiriä, joka helpotti käyttäjien 

sitoutumista yhteisöihin. 

 

Striimi C:ssä ei ollut aluksi paikalla moderaattoreita, mikä vaikutti osaltaan chatin luonteeseen. 

Moderaattoreiden läsnäolon puute näkyi striimissä erityisesti siten, että aika ajoittain striimaaja 

vaikutti ahdistuvan chatin sisällöstä. Tämä ilmeni muun muassa siten, että hän käytti lauseita 

”En halua puhua siitä, en halua edes miettiä sitä” ja ”Tarpeeksi tuosta aiheesta”. 

Käyttäytymissääntöjen noudattamisen valvonta jäi siten striimaajan vastuulle, mikä korosti 

moderaattoreiden roolia muiden yhteisöjen ystävällisen tunnelman ylläpidossa.  

 

Striimeissä vaikutti myös vallitsevan jonkinlaisia sanomattomia sääntöjä ja tabuja, joita niiden 

chat-säännöissä ei mainittu. Nämä tulivat esiin silloin, kun yhteisön jäsenet tai striimaaja 

kielsivät muita puhumasta jostakin tietystä aiheesta. Esimerkiksi striimi A:ssa eräs jäsen 

kirjoitti: ”@aim sanoi, että olet huijari”, johon toinen striimin katsoja vastasi heti perään: 

”@mangow, ei tänään kiitos.” Tässä näkyi muun muassa De Valckin ym. (2009, 187) maininta 

siitä, kuinka myös muut yhteisön jäsenet saattavat muistuttaa muita sääntöjen olemassaolosta. 

Samasta aiheesta tuli puhetta myös myöhemmin, jolloin striimaaja itse puuttui keskusteluun 

sanoen: ”Ei puhuta siitä tänään, chat.” Aihe oli selvästi arkaluontoinen yhteisön keskuudessa 

ja vaikka sitä ei erikseen striimikohtaisissa säännöissä kiellettykään, ei sitä yhteisön sisällä 

sallittu. Sitoutuminen kävi ilmi myös tässä yhteydessä, sillä osa jäsenistä tunsi nämä sanattomat 

säännöt, ja he olivat sen perusteella viettäneet muita enemmän aikaa yhteisössä ne oppiakseen. 



26 

 

Kuvio 3. Striimien chat-säännöt 

 

Myös käyttäytymisessä oli siis huomattavissa yhteisöön sitoutuminen, sillä sitoutuneet jäsenet 

ja moderaattorit tiesivät käyttäytymissäännöt niin hyvin, että he neuvoivat uudempia jäseniä 

niiden suhteen. Hollebeekin ym. (2017, 209) mukaan käyttäytymissäännöt vaikuttavat jäsenten 

sitoutumiseen ja niiden kautta myös uusia jäseniä perehdytetään yhteisöön, mikä näkyi siis 

myös tässä kontekstissa. Säännöt pitivät myös tiettyä järjestystä yllä ja loivat siten 

tervehtimisen tapaan myönteistä ilmapiiriä yhteisöön, mikä voi myös osittain vaikuttaa 

jäsenten sitoutumiseen. 

 

Dokumentointi 

Kuten teoriaosuudessa jo aavisteltiin, ei dokumentointi näkynyt striimiyhteisöissä lähes 

ollenkaan. Ainoat varsinaiset dokumentoinnit brändiyhteisöön sitoutumiseen liittyen 

tapahtuivat striimi A:ssa, jossa esimerkiksi eräs katsoja kertoi katsovansa striimaajan vanhoja 

videoita teeskennellen, että hän olisi yhtä hyvä pelaamaan. Tässä esimerkissä näkyi eniten se, 

kuinka kommentti oli nimenomaan yhteisöön kohdistettu, ja siinä kerrottiin tarina siitä, kuinka 

kyseinen jäsen oli striimiin sitoutunut. Lisäksi striimi C:stä löytyi yksi esimerkki, jossa 

striimaaja itse keskusteli katsojansa kanssa yhteisön sisäisestä tapahtumasta, johon kyseinen 

katsoja oli osallistunut. Vaikka seuraava sitaatti olikin striimaajan itsensä lausuma, on se 

kuitenkin osoitus katsojan sitoutumisesta yhteisöön, sillä striimaaja dokumentoi tilanteen 

hänen näkökulmastaan ja muisti kyseisen katsojan: ”Sinä joit viiniä tapaamisessa ja olin vain 

että: ”eiii älä juo!”. 
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Dokumentointia löytyi kyllä enemmänkin, mutta muissa tapauksissa se ei liittynyt 

brändiyhteisöön sitoutumiseen, vaan suurimmaksi osaksi muut samankaltaiset kommentit 

liittyivät pelattavaan peliin. Niissä kuitenkin näkyi Muñizin ja Schaun (2011, 215) ja Holtin 

(1995, 11) mainitsema tarinallisuus, sillä jäsenet jakoivat lyhyitä kertomuksia heidän 

kokemuksistaan pelin yhteydessä, kuten seuraavissa striimi B:n esimerkeissä: ”Muistan ne 

päivät, jolloin ihmiset suuttuivat ja ilmiantoivat muita koko ajan vain siksi, että he eivät 

pelanneet kaikkein eniten pelaamaansa sankaria…” ja ”Zen ja Moira olivat ennen huipulla, 

jos muistan oikein”. 

 

Tällainen dokumentointi ei kuitenkaan ollut tämän tutkimuksen teoriapohjan mukaista, sillä 

käytettyjen tutkimusten mukaan dokumentointi liittyy nimenomaan brändiyhteisöön 

sitoutumiseen eikä sen ulkopuolisiin asioihin. Peliin liittyvällä dokumentoinnilla ilmaistiin 

kuitenkin jonkinlaista sitoutumista nimenomaan pelattavaa peliä kohtaan, vaikka se ei 

suoranaisesti striimiin sitoutumista koskenutkaan.  

 

Empatia 

Kaikissa tarkastelluissa striimiyhteisöissä vallitsi yleisesti hyvin myönteinen ilmapiiri, johon 

vaikutti osittain myös jäsenten osoittama empatia toisiaan kohtaan. Toisilleen 

tuntemattomatkin ihmiset tukivat muita jäseniä emotionaalisesti ja jakoivat omia 

huolenaiheitaan. Empatia kattoi siis koko yhteisön ja useasti myös striimaaja osallistui siihen. 

Striimaajien osoittama emotionaalinen tuki vaikutti myös illuusioon siitä, että jäsenillä olisi 

läheinen suhde striimaajaan, mikä oli osaltaan helpottamassa jäsenten sitoutumista. Tämä 

näkyi erityisesti striimissä C, jossa striimaaja keskittyi jokaiseen kommentoijaan yksilönä ja 

osoitti empatian sanojensa lisäksi myös eleillään niin, että hän vaikutti hyvin vilpittömältä. 

Striimaajan osoittama empatia näkyi muun muassa seuraavassa striimi C:n esimerkissä:  

 

”Töissä ei ollut kivaa. Tuntui että he haluavat minun lopettavan.” 

”Aww olen pahoillani!” 
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Empatia näkyi useimmiten kuitenkin striimin katsojien kesken chatin välityksellä. Kun 

kommentit liittyivät henkilökohtaisiin asioihin, oli vastauksena usein yksittäisen jäsenen 

myötätunto. Peliin liittyvissä asioissa useammat ihmiset yleensä liittyivät keskusteluun, ja he 

päivittelivät tilannetta yhdessä, mikä johti eräänlaiseen empatian värittämään 

vuorovaikutukseen. Tähän eroon vaikutti luultavasti se, että peli oli katsojille yhdistävä tekijä, 

kun taas yksittäisen katsojan henkilökohtaiseen elämään samaistuminen ei välttämättä ollut 

yhtä helppoa. Keskusteluista näkyi siis yhteisössä vallitseva kollektiivinen ryhmäidentiteetti, 

sillä jäsenten identiteetit kohtasivat pelin kautta, mikä moninaisten keskustelujen perusteella 

selvästi yhdisti heitä. Tällainen yhteisöllisyys oli myös osaltaan vaikuttamassa yhteisöön 

sitoutumiseen, sillä se yhdisti käyttäjiä heidän identiteettiensä kautta. Peliin liittyvä 

identiteettejä yhdistävä vuorovaikutus näkyi seuraavassa striimi A:n esimerkissä: 

 

”Vihaan Widowin nerffiä. Koko lihasmuistini..” 

”Sama.” 

”Sama täällä.” 

”Blizzard rankaisee kaikkia Widowin pelaajia huijareiden takia.” 

 

Empatia näkyi siis yhteisöissä usein. Se oli käytänteenä hyvin monimuotoinen sekä 

interaktiivinen, ja se toi esille yhteisöjen sisäisen ryhmäidentiteetin sekä kuvitellun suhteen 

striimaajan kanssa. Lisäksi se loi striimeihin osaltaan myönteistä ilmapiiriä, joka voi vaikuttaa 

Brodien ym. (2013, 110) mainitsemaan emotionaaliseen mielihyvään ja sen kautta myös 

jäsenten yhteisöön sitoutumiseen. 

 

Sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen 

Yhteisöissä vallitsi omanlaisensa kulttuuri omine puhetapoineen ja kielikuvineen, jotka olivat 

erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteisön oma kieli oli muodostunut sosialisoinnin kautta 

hyvin keskeiseksi osaksi alustalla tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kaikille hymiöille ja 

kielikuville oli omat käyttötarkoituksensa, kuten sarkastinen ”Kappa” tai ”PogU”, jota katsojat 

käyttivät esimerkiksi ollessaan erityisen vaikuttuneita striimaajan suorituksesta. Nämä 

kielikuvat vaihtelivat osittain myös striimien mukaan, sillä jokaisella tarkastellulla striimaajalla 
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oli omat hymiönsä, joita heidän tilaajansa pystyivät käyttämään. Tässä yhteydessä näkyi myös 

yhteys teoriapohjaan, sillä sen mukaan sosialisoinnin avulla yhteisön jäsenet muun muassa 

kehittävät normeja ja/tai yhteisön kieltä (Brodie ym. 2013, 111; Longmore 1998). Twitchissä 

tämä tuli hyvin esille alustan ja yhteisöjen omanlaisten kommunikointitapojen kautta. 

Yhteisöissä vallitsi siis hyvin vahva ryhmäidentiteetti ja yksilöiden identiteetit selvästi 

kohtasivat näiden kommunikaatiotapojen kautta, mikä vaikutti osaltaan jäsenten sitoutumiseen. 

 

Striimeissä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa oli nähtävissä myös se, kuinka katsojat pyrkivät 

viihdyttämään toisiaan keskustellessaan eri puheenaiheista. Erityisiä viihdyttäviä kommentteja 

olivat esimerkiksi erilaiset sanaleikit striimin sisällöstä, kuten ”fleimi on leimiä”. Puheenaiheet 

vaihtelivat paljon ja vaikka keskustelu koski vahvasti pelattavaa peliä, laajeni se usein myös 

pelien ulkopuolelle, joten siinä oli myös nähtävissä Hollebeekin ym. (2017, 211) esittelemä 

aihealueiden sekoittuminen. Vuorovaikutus oli hyvin yhteisöllistä, eikä kukaan näyttänyt 

erityisesti pyrkivän kilpailemaan muiden kanssa kommentoinnillaan. Enemmänkin 

keskustelussa oli näkyvissä yhteisön samankaltainen reagointi eri asioihin.  

 

Tällainen reagoinnin toisto näkyi esimerkiksi silloin, kun striimeissä tapahtui jotain hauskaa 

tai epätavallista tai jos peli meni erittäin hyvin tai erityisen huonosti. Esimerkiksi striimi B:ssä 

striimaaja pelasi huonosti, ja hän toisti itselleen: ”Hymyile vain, hymyile.”, jolloin chatti täyttyi 

ironisista hymynaamoista. Usein kommenttien toistaminen näkyikin virtuaalisten hymiöiden 

kautta, joiden erityiset käyttötarkoitukset näkyivät myös tässä yhteydessä, sillä tietyissä 

tilanteissa useat eri ihmiset käyttivät samoja hymiöitä ja toistivat siten toisiaan (kuvio 4). Tässä 

ilmeni selkeästi yhteisön sisäinen vahva ryhmäidentiteetti, joka vaikutti osaltaan jäsenten 

sitoutumiseen sen luoman yhteisöllisyyden tunteen kautta. 



30 

 

Kuvio 4. Esimerkkejä katsojien reaktioiden toistosta 

 

Sosialisointi oli kaikissa yhteisöissä hyvin monimuotoista, eikä se siten rajoittunut pelkästään 

peliin, vaan jäsenet keskustelivat myös muista aiheista ja viihdyttivät toisiaan kommenteillaan. 

Striimaajat osallistuivat myös usein vuorovaikutukseen, mikä toi esille yhteisöjen 

kaksisuuntaisen interaktion. Mielenkiintoista yhteisöissä oli myös niiden oma 

kommunikaatiokulttuuri, joka näkyi erityisesti erilaisten hymiöiden ja kielikuvien käytössä. 

Twitchin erityislaatuinen kulttuuri voi myös vaikuttaa jäsenille syntyviin korkeisiin 

vaihtokustannuksiin, jotka edesauttavat heidän pysymistään juuri kyseisellä alustalla. 

Sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen voivat siis sitouttaa yksilöitä yhteisöihin erityisesti niiden 

luoman yhteisöllisyyden tunteen kautta. 

 

Merkinnät ja virstanpylväät 

Merkintöjä näkyi chatissa jatkuvasti, sillä lähes jokaisen jäsenen nimen edessä oli erilaisia 

symboleita, joilla kaikilla oli omat tarkoituksensa. Käyttäjät voivat ansaita näitä symboleita 

esimerkiksi sen mukaan, mitä he ovat striimin hyväksi tehneet, joten ne olivat hyvin yksilöllisiä 

ja erottivat yhteisön jäseniä toisistaan (kuvio 5).  
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Kuvio 5. Merkintöjen eroavaisuudet chatissa 

 

Merkintöjä ei kuitenkaan mainittu chatissa, eikä niitä siten pyritty erikseen korostamaan. 

Tämän perusteella voitiin osittain päätellä, ettei symboleilla itsellään ollut suurta roolia 

tarkastelluissa yhteisöissä. Ne olivat kuitenkin kaikkien näkyvillä, joten erottautuminen muista 

ja sitoutumisen osoittaminen olivat mahdollisesti yksi syy niiden hankkimiseen. Voitiin 

kuitenkin päätellä, että yksi suurimmista syistä merkintöjen hankkimiseen oli striimaajan 

tukeminen, mikä yhdisti ne striimaajaan samaistumiseen ja tietynlaiseen roolimalliasetelmaan 

ja sitä kautta myös yhteisöön sitoutumiseen. Ensinnäkin suurin osa merkinnöistä, kuten 

lahjatilausten, tilausten ja bittien kohdalla saadut symbolit, maksavat käyttäjille. Tämä 

pienentää todennäköisyyttä symboleiden haalimiseen pelkästään erottautumisen keinona ja 

hankkiessaan niitä jäsen kannattaa joka tapauksessa striimaajaa. Toisekseen tukeminen oli 

huomattavissa myös sanallisesti, kuten seuraavissa bittien lahjoitusten yhteydessä näkyneissä 

kommenteissa: ”Kaverilleni!!!” ja ”Piristy, tämä erä oli viihdyttävä      ”. Näistä esimerkeistä 

voidaan nähdä, että merkintöjen taustalla oli paljon muitakin motivaattoreita kuin pelkästään 

itse symboli tai sen käyttäminen muista erottautumiseen. 

 

Merkinnät olivat usein yhteydessä eri yksilöllisiin virstanpylväisiin, joita yhteisön jäsenet 

pystyivät saavuttamaan. Tällaisia virstanpylväitä olivat muun muassa bittien lahjoittamisen 

yhteydessä näkyvät symbolit, jotka vaihtuivat lahjoitusten määrien mukaan. Myös tilaajien 

symbolit vaihtuivat tietyin väliajoin, mikä loi niiden yhteyteen eri virstanpylväitä (kuvio 6). 

Lisäksi tilausten ja striimin seuraamisen yhteydessä käyttäjän nimimerkki näkyi hetken 

striimissä. Virstanpylväisiin liittyi siten tietynlainen juhlistaminen, jonka on todettu kuuluvan 

niiden saavuttamiseen (Hollebeek ym. 2017, 210; Muñiz & Schau 2011, 214). Striimaajat myös 

kiittivät jokaista tilaajaa ja seuraajaa näiden ilmoitusten yhteydessä, mikä lisäsi tilanteen 

juhlallisuutta. Yksilöllisten virstanpylväiden yhteydessä näkyi vahvasti myös niiden yhteys 
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sitoutumiseen, sillä merkinnät kertoivat paljon siitä, kuinka kauan kukin jäsen oli ollut 

yhteisössä ja kuinka paljon he olivat striimaajaa tukeneet. 

 

Kuvio 6. Yksilölliset virstanpylväät tilausten yhteydessä 

 

Tarkastelluissa yhteisöissä ilmeni myös useita tavoitteita, joita yhteisöt pyrkivät saavuttamaan 

yhdessä. Tällaisia olivat esimerkiksi striimien A ja B asettamat tavoitteet, joissa kerättiin 

yhteisön voimin striimaajille rahaa ja tilaajia (kuvio 7). Striimi B:ssä yhteisölliset 

virstanpylväät havaittiin myös ”hypejunan” yhteydessä, jossa oli mahdollista saavuttaa uusia 

tasoja yhteisön yhteisen panostuksen voimin. Useat striimin jäsenet halusivat pitää junan yllä, 

joten he liittyivät siihen tilaten striimiä ja lahjoittaen bittejä sekä tilauksia. Monet jäsenet myös 

kannustivat muita liittymään junaan, jotta he pääsisivät seuraavalle tasolle ja saavuttaisivat 

seuraavan virstanpylvään. Kun juna loppui, kirjoitti osa jäsenistä pettyneenä: ”Niin lähellä 

seuraavaa tasoa PepeHands” ja ”Halusin 4-tason     ”, mikä toi esiin yhteisön halun 

saavuttaa seuraavan virstanpylvään. Hollebeekin ym. (2017, 210) mukaan yksilöllisen tason 

lisäksi virstanpylväitä voi saavuttaa myös brändin tai yhteisön tasolla, mikä tuli siis esille myös 

tässä kontekstissa. Panostus virstanpylväisiin toi esiin yhteisöjen ryhmäidentiteetit jäsenten 

pyrkiessä yhteisiin päämääriin, mikä vaikutti siten myös yhteisöön sitoutumiseen. 

 

 

Kuvio 7. Yhteisöjen yhteisiä tavoitteita 
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Yhteisöissä oli siis huomattavissa useita erilaisia merkintöjä, jotka olivat yleensä yhteydessä 

eri virstanpylväisiin. Nämä virstanpylväät olivat yksilöllisiä ja ne toimivat siten erottavana 

tekijöinä jäsenten välillä. Striimeissä oli kuitenkin myös yhteisöllisiä virstanpylväitä, joissa 

pyrittiin merkintöjen sijaan saavuttamaan erilaisia yhteisön yhteisiä tavoitteita. Kummassakin 

oli kuitenkin huomattavissa yhteisöön sitoutuminen, sillä sitoutuneet jäsenet erottuivat 

merkintöjen avulla ja osallistuivat vahvasti myös yhteisöllisten virstanpylväiden 

saavuttamiseen. Lisäksi esiin tuli erityisesti virstanpylväiden yhteys jäsenten sosiaalisiin 

identiteetteihin sekä yhteisöissä vallitseviin ryhmäidentiteetteihin. Näin ne olivat myös 

osaltaan vaikuttamassa jäsenten yhteisöön sitoutumiseen. 

 

Osallistuminen 

Striimeissä oli huomattavissa osallistumisen suhteen paljon eroja, jotka tulivat esiin erityisesti 

merkintöjen ja kommenttien kautta, sillä niiden avulla voitiin päätellä paljon jäsenten 

sitoutumisesta ja osallistumisesta yhteisöihin. Schaun ym. (2009, 34-44) mukaan 

osallistumisen käytänne huomioi vaihtelua jäsenten sitoutumisessa yhteisöön, mikä tuli siis 

esille myös tarkastelluissa striimeissä. 

 

Sitoutumisen vaihtelu oli huomattavissa esimerkiksi siinä, että yhteisöistä voitiin tunnistaa 

osallistumisen yhteydessä Kozinetsin (2002, 64) määrittelemiä online-yhteisöjen rooleja. 

Turisteja olivat ne käyttäjät, jotka eivät tukeneet striimiä rahallisesti tai kirjoitelleet paljon 

chattiin. Minglereitä olivat ne, jotka halusivat kannattaa striimaajaa, vaikka he eivät peliin 

sitoutuneetkaan. Kannattajia olivat esimerkiksi ne käyttäjät, jotka eivät olleet millään tavalla 

rahallisesti sitoutuneet striimiin ja keskustelivat ainoastaan pelattavasta pelistä. Tällaisia 

katsojia löytyi jokaisesta yhteisöistä, ja he kysyivät muun muassa vinkkejä ja apua peliin 

liittyen ja osoittivat siten kiinnostuksensa peliä kohtaan, mutta eivät sitoutuneet yhteisöön sen 

vahvemmin. Sisäpiiriläiset kirjoittelivat chattiin useasti ja muut käyttäjät näyttivät tuntevan 

heidät entuudestaan. Eräs striimi B:n tilaaja tervehti muita jatkuvasti, ja hän oli lisäksi 

ansainnut moderaattorin oikeudet, mikä viittasi henkilön aktiivisuuteen yhteisössä. Muut 

jäsenet kutsuivat häntä ”chatin äidiksi”, minkä perusteella henkilö oli ottanut samankaltaisen 

roolin chatissa aiemminkin. Yhteisöön ja peliin sitoutumisessa oli siis huomattavissa eroja 

jäsenten välillä, sillä jokainen näistä neljästä roolista oli selvästi tunnistettavissa.  
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Lisäksi sitoutuneemmat yhteisön jäsenet mentoroivat uudempia, mikä korosti osittain 

osallistumisen eroja. Sitoutuminen näkyi tässä yhteydessä siis siten, että pisimpään yhteisössä 

olleet jäsenet olivat omaksuneet yhteisön tavat niin, että he pystyivät myös neuvomaan muita 

niihin liittyen. Käyttäjät neuvoivat toisiaan ja striimaajat opastivat katsojiaan, jotka puolestaan 

vastasivat striimaajien kysymyksiin. Näin oli siis huomattavissa ero siinä, kuinka vastaajat 

olivat selvästi kysyjiä sitoutuneempia yhteisöihin ja tiesivät niistä tarpeeksi muita 

neuvoakseen. Tässä tuli yhteys myös käyttäytymisen käytänteeseen, sillä mentorointi kytkeytyi 

vahvasti juuri yhteisöjen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Mentorointi loi siis 

käyttäytymisen ja tervehtimisen tapaan myönteistä ilmapiiriä striimiin ja auttoi sitä kautta uusia 

jäseniä sitoutumaan yhteisöön.  

 

Osallistumisen erot näkyivät myös sen suhteen, miten erimielisyyksiin vastapuolten kanssa 

suhtauduttiin, mikä toi erityisesti esiin sitoutumisen juuri tiettyyn yhteisöön. Tässä yhteydessä 

oli huomattavissa jonkinlainen roolimalliasetelma striimaajan suhteen, sillä häntä pyrittiin 

yksipuolisesti puolustamaan ja vastapuolta puolestaan kritisoitiin. Tämä osoitti myös tiettyä 

yhteisön sisäistä ryhmäidentiteettiä ja sitoutumista tiettyyn yhteisöön. Striimi A:ssa oli 

esimerkiksi jonkinlainen kiista toisen henkilön kanssa pelissä huijaamisesta. Valtaosa chattiin 

kirjoittavista henkilöistä näytti puolustavan striimaajaa kommenteillaan osoittaen hänelle 

uskollisuuttaan. Tässä oli siis nähtävissä myös striimaajaan samaistuminen ja tietty 

roolimalliasetelma, sillä syyt vieritettiin kokonaisuudessaan vastapuolen harteille ja striimaajaa 

pidettiin syyttömänä tapahtumien kulkuun. 

 

Osallistuminen näkyi striimeissä siis hyvin monella tapaa ja erotti jäseniä toisistaan esimerkiksi 

heidän sitoutumisensa kautta ja kokeneempien jäsenten mentoroidessa uudempia. Vastapuolen 

kritisoinnin kautta yhteisö taas erottui muista vastaavista ja korosti omaa sisäistä 

ryhmäidentiteettiään ja striimaajaan samaistumista. Käytänteeseen kuului siis vahvasti 

yhteisön jäsenten eroavaisuus, mutta erityisesti kritisoinnissa ja mentoroinnissa oli myös 

havaittavissa tiettyä yhteisöllisyyttä, sillä kritisoinnissa lähestulkoon kaikki jäsenet näyttivät 

olevan striimaajan puolella ja mentoroidessaan jäsenet ja striimaaja tekivät ilmapiiristä hyvin 

vastaanottavan ja interaktiivisen. Näin nämä tekijät vaikuttivat osaltaan myös jäsenten 

yhteisöön sitoutumiseen. 
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4.2 Löydösten yhteenveto 

 

Taulukko 3. Yhteenveto käytänteistä 

 

Taulukosta 3 nähdään yhteenveto aineistonkeruun tuloksista. Taulukkoon on koottu 

käytänteiden yhteyteen niiden ilmenemismuodot yhteisöissä. Näyttöä löytyi siis kaikista 

käytänteistä, mutta se jäi dokumentoinnin yhteydessä hieman puutteelliseksi. Tämän vuoksi 

dokumentointia ei käytänteenä pystytty yhdistämään muiden käytänteiden tapaan suoraan 

yhteisöön sitoutumiseen. 

 

  

Käytänne Ilmeneminen yhteisöissä 

Tervehtiminen Loi hyvästelyjen kanssa samalla tavalla myönteistä ja vastaanottavaa ilmapiiriä yhteisöissä. 

Myös striimaajat osallistuivat tähän ja loivat illuusiota henkilökohtaisesta suhteesta katsojiensa 

kanssa.   

Käyttäytyminen Painotti sääntöjen noudattamista ja moderaattorien roolia yhteisössä. Loi myös osaltaan 
myönteistä ilmapiiriä yhteisöissä ja samalla erotti jäseniä heidän sitoutumisensa suhteen, sillä 

sitoutuessaan osa heistä oli oppinut käyttäytymissäännöt paremmin. 

Dokumentointi Tarinallisuus liittyi enemmänkin pelattavaan peliin eikä teoriapohjan mukaisesti yhteisöön 

sitoutumiseen. Tämän vuoksi dokumentointi painotti sitoutumista peliin eikä itse yhteisöön. 

Empatia Kattoi koko yhteisön ja loi myönteistä ilmapiiriä. Striimaajien luoma empatia loi tervehtimisen 

tapaan illuusiota suhteesta katsojien kanssa. Käytänne kattoi erityisesti peliin liittyvät seikat, 

mutta henkilökohtaisissa asioissa se jäi vähemmälle. 

Sosialisointi ja 

ajatusten 

vaihtaminen 

Näkyi vahvasti yhteisöjen omien kielikuvien ja puhetapojen kautta. Keskusteluun kytkeytyi 
myös muiden viihdyttäminen ja se laajeni usein pelien ulkopuolelle. Ajatusten vaihtaminen 

ilmeni erityisesti reagointien toiston kautta. 

Merkinnät ja 

virstanpylväät 

Merkinnät olivat useimmiten yhteydessä nimenomaan yksilöllisiin virstanpylväisiin, jotka 
erottivat jäseniä toisistaan. Lisäksi havaittiin myös yhteisöllisiä virstanpylväitä, joita yhteisöt 

pyrkivät yhdessä saavuttamaan. 

Osallistuminen Painotti erityisesti jäsenten sitoutumisen eroavaisuuksia esimerkiksi eri roolien ja mentoroinnin 

muodossa, mutta loi vastapuolen kritisoinnin ja mentoroinnin kautta osittain myös 
yhteisöllisyyttä ja tietyn yhteisön sisäistä ryhmäidentiteettiä. 
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5 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida yhteisöön sitoutumista pienissä pelistriimeissä 

Twitch-alustalla. Tutkimuksen tulosten perusteella löydettiin paljon yhteneväisyyksiä 

teoriapohjan kanssa, mutta myös eroavaisuuksia oli havaittavissa. Tutkimus toi yhteisöön 

sitoutumisen käytänteet uudenlaiseen yhteisöön, jossa keskiössä oli henkilöbrändi ja 

vuorovaikutus tapahtui reaaliajassa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin 

tarkemmin pelistriimejä, joita tämä tutkimus nimenomaan koski. Tämän lisäksi viitekehykseen 

liitettiin erityisesti Hun ym. (2017) tutkimuksen pohjalta kuluttajien sosiaalinen identiteetti, 

sillä ilmiö kytkeytyy vahvasti yksilöiden sitoutumiseen eri yhteisöihin. Viitekehyksen 

keskiössä olivat kuitenkin Schaun ym. (2009), Hollebeekin ym. (2017) ja Holtin (1995) 

tutkimukset, joiden pohjalta koottiin kahdeksan eri yhteisöön sitoutumisen käytännettä, joiden 

kautta aineistoa lähdettiin tarkastelemaan. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti netnografian avulla havainnoiden kolmea eri 

livestriimiyhteisöä Twitch-alustalla. Näistä yhteisöistä poimittiin ensisijaisesti kommentteja ja 

striimaajien sitaatteja, joiden kautta analyysi tehtiin. Koska taustalla olivat yhteisöön 

sitoutumisen käytänteet, toteutettiin analyysi teoriaohjaavasti luokitellen aineistoa näiden 

käytänteiden mukaisesti.  

 

Näitä käytänteitä käytettiin apuna tutkimuskysymykseen vastaamiseen. Tutkimuskysymyksen 

avulla pyrittiin siis selvittämään, miten yhteisöön sitoutuminen ilmenee sitoutumisen 

käytänteiden kautta pienissä pelistriimeissä Twitch-alustalla. Yhteisöistä nousi esiin rikas 

aineisto jokaisen käytänteen kohdalla dokumentointia lukuun ottamatta. Kaikkien muiden 

käytänteiden kautta löytyi yhteys yhteisöön sitoutumiseen, mikä toi ilmiön esille uudenlaisessa 

kontekstissa. Käytänteet ja niiden esiintyminen vaihteli siis yhteisöissä jonkin verran, ja niiden 

yhteydessä oli myös huomattavissa erilaisia vaikutuksia yhteisöihin. Lisäksi yhteisössä 

vallitseva ryhmäidentiteetti ja striimaajaan samaistuminen esiintyivät useiden käytänteiden 

yhteydessä. 
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5.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen avulla saatiin uusi näkökulma sitoutumiskäytänteisiin virtuaalisissa 

brändiyhteisöissä. Koska livestriimiyhteisöjen jäsenet pääsivät läheiseen ja reaaliaikaiseen 

vuorovaikutukseen striimaajan ja muiden jäsenten kanssa, sitoutumisen yhteydessä korostui 

erityisesti alustan interaktiivisuus ja yhteisöllisyys. Tämä teki yhteisöistä erityisiä verrattuna 

normaaleihin brändiyhteisöihin, joissa yhteisöt ovat järjestyneet perinteisten brändien 

ympärille. Yhteisön jäsenet olivat kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen vuoksi hyvin 

henkilökohtaisella tasolla kiinni niin yhteisöissä kuin henkilöbrändeissäkin, mikä toi esiin 

myös sosiaalisen identiteetin tärkeyden sitoutumisen yhteydessä.  

 

Kollektiivinen ryhmäidentiteetti korostui empatian, tervehtimisen ja käyttäytymisen 

yhteydessä yhteisön luoman myönteisen ilmapiirin ja interaktion kautta. Aiempien tutkimusten 

mukaan tervehtiminen kohdistuu nimenomaan yhteisön uusiin jäseniin (Hollebeek ym. 2017, 

208; Schau ym. 2009, 35). Tutkimustulosten perusteella käytänne oli kuitenkin tätä paljon 

interaktiivisempi, ja se näkyi yhteisöissä alituisesti myös vanhempien jäsenten kesken, eikä 

siinä ilmennyt Schaun ym. (2009, 37) mainitsemaa mahdollista negatiivista vaikutusta. 

Myöskään empatiaan ei liittynyt näissä yhteisöissä konflikteja, jotka Schau ym. (2009, 43) 

totesivat mahdollisiksi. Tähän myönteiseen vaikutelmaan saattaa tosin vaikuttaa se, että 

tutkimuksessa tarkasteltiin vanhoja lähetyksiä, joissa esimerkiksi poistettuja kommentteja ei 

näy. Tämä on saattanut suodattaa osan vihamielisistä kommenteista pois antaen yhteisöistä 

hyvin myönteisen vaikutelman.  

 

Lisäksi tuloksista huomattiin, kuinka striimaajat tekivät empatiasta hyvin yksilöllisen ja 

vaikuttivat sanojensa ja eleidensä kautta eräänlaisen suhteen illuusion muodostumiseen, mikä 

edesauttoi jäsenten striimaajaan samaistumista ja yhteisöön sitoutumista. Hun ym. (2017, 596) 

mukaan striimaajat luovat illuusion kaksisuuntaisen suhteen olemassaolosta huomioimalla 

esimerkiksi jäsenten tunteita, mikä huomattiin siis myös tarkastelluissa yhteisöissä. Myönteistä 

ilmapiiriä loi myös käyttäytyminen, sillä säännöt ja yhteisön sisäiset sanomattomat tavat pitivät 

järjestystä yllä, mutta käytänne myös erotti osittain jäseniä toisistaan heidän sitoutumisensa 

voimakkuuden kautta. Aiempien tutkimusten mukaan yhteisöjen johtajat ja muut jäsenet 

pitävät usein huolta ystävällisen tunnelman ylläpidosta ja sääntöjen noudattamisesta (De Valck 

ym. 2009, 187). Tämä tuli osittain myös tutkimustuloksissa esille, sillä moderoiduissa 



38 

 

striimeissä yhteisö noudatti sääntöjä tarkemmin, mikä vaikutti niiden ilmapiiriin. Empatia, 

tervehtiminen ja käyttäytyminen siis loivat yhteisöihin myönteistä ja vastaanottavaa ilmapiiriä, 

mikä edesauttoi jäsenten sitoutumista. Brändiyhteisöissä tulisi siis pyrkiä luomaan ja 

ylläpitämään käytänteitä, joiden kautta myönteinen ilmapiiri ja jäsenten välinen vuorovaikutus 

pääsee kehittymään, sillä ne luovat ryhmäidentiteettiä ja vaikuttavat jäsenten sitoutumiseen 

merkittävästi. Tässä yhteydessä tulisi siis myös huomioida jonkinasteiset käyttäytymissäännöt, 

sillä ne pitävät yllä järjestystä ja vaikuttavat sitä kautta yhteisöissä syntyvään ilmapiiriin. 

 

Sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen tulivat käytänteistä eniten esiin, sillä jäsenet olivat 

alituisesti interaktiossa muun yhteisön kanssa. Erityisesti näkyivät yhteisön omat puhetavat ja 

erilaiset kielikuvat, jotka tekivät interaktiosta hyvin omalaatuisen. Aikaisemman tutkimuksen 

mukaan jäsenet saattavat puhua myös brändiyhteisön ulkopuolisista asioista (Hollebeek ym. 

2017, 210). Tällaista aihealueiden sekoittumista tapahtui jatkuvasti, mikä teki 

vuorovaikutuksesta hyvin rikasta. Ajatusten vaihtaminen toi esiin livestriimeissä vallitsevan 

ryhmäidentiteetin ja identiteettien kohtaamisen, sillä yhteisöjen jäsenet reagoivat eri 

tapahtumiin pitkälti samalla tavalla. Tässä yhteydessä näkyi siis erityisesti Holtin (1995, 9) 

mainitsema reaktioiden toisto. Reaktioiden toisto oli myös osoitus yhteisöön sitoutumisesta, 

sillä tieto siitä, miten mihinkin tulee reagoida, oli kehittynyt sitoutumisen kautta. Brodien ym. 

(2013, 110-112) mukaan jäsenten sitoutumisprosessi on hyvin interaktiivinen, minkä vuoksi 

sosialisointi ja ajatusten vaihtaminen interaktiivisina käytänteinä olivat vahvassa roolissa 

yhteisöön sitoutumisessa, ja ne toivat käytänteistä eniten esiin yhteisön sisäisen 

ryhmäidentiteetin. Näiden käytänteiden yhteydessä tuli siis erityisesti esiin se, kuinka yhteisöt 

loivat interaktion kautta omia tapojaan yhteisön sisällä. Brändiyhteisöissä tulisi siis antaa 

tietynlainen vapaus yhteisön jäsenille, sillä se voi kehittää niihin hyvin erityistä 

ryhmäidentiteettiä ja vaikuttaa sitä kautta myös yhteisöön sitoutumiseen. 

 

Sitoutuminen näkyi konkreettisimmin merkintöjen ja virstanpylväiden yhteydessä, sillä niiden 

avulla voitiin päätellä paljon jäsenten kontribuutioista yhteisöihin. Merkinnät olivat tässä 

tutkimuksessa vahvasti yhteydessä yksilöiden virstanpylväisiin, mikä teki niistä erottavan 

tekijän jäsenten välillä. Myös Muñizin ja Schaun (2011, 214) mukaan merkinnät liittyvät 

erityisesti virstapylväiden saavuttamiseen. Merkintöjen saavuttamisen pääasiallinen syy 

vaikutti kuitenkin olevan striimaajan tukeminen, ja symbolit olivat ikään kuin sen sivutuotteita. 

Merkinnät saattoivat kuitenkin toimia jonkinlaisena motivaattoreina sitoutumisen yhteydessä, 

mutta tätä ei voitu aineiston perusteella todistaa. Yhteiset virstanpylväät puolestaan korostivat 
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yhteisöjen ryhmäidentiteettejä, sillä jäsenet pyrkivät saavuttamaan tavoitteita yhdessä. 

Sitoutuneet jäsenet erottuivat siis merkintöjen avulla ja osallistuivat myös vahvasti 

yhteisöllisten virstanpylväiden saavuttamiseen, mikä korosti sitoutumista näiden käytänteiden 

yhteydessä. Brändiyhteisöihin tulisi siis lisätä mahdollisuus yksilöllisten ja yhteisöllisten 

virstanpylväiden saavuttamiseen, sillä ne edesauttavat jäsenten sitoutumista, luovat 

ryhmäidentiteettiä ja mahdollistavat jäsenten erottautumisen muista tehden myös 

yksilökohtaiset saavutukset mahdollisiksi. Ne kannattaa myös yhdistää merkintöihin, jotta 

virstanpylväiden saavuttamisesta seuraisi konkreettinen seuraus, joka voisi osaltaan motivoida 

jäseniä sitoutumaan yhteisöön. 

 

Osallistuminen korosti merkintöjen tapaan yksilöiden eroavaisuuksia yhteisöjen sisällä sen 

mukaan, kuinka sitoutuneita he niihin olivat. Tämä näkyi erityisesti Kozinetsin (2002, 64) 

määrittelemien eri online-yhteisöjen roolien kautta, sillä ne painottivat eroja yksilöiden 

sitoutumisessa yhteisöihin. Erot näkyivät lisäksi mentoroinnin ja vastapuolen kritisoinnin 

yhteydessä, sillä mentoroinnissa yhteisön sitoutuneimmat jäsenet ohjasivat uudempia, ja 

erimielisyyksien yhteydessä yhteisö erosi muista vastaavista luoden näin yhteisön sisäistä 

ryhmäidentiteettiä ja tuoden esille vahvasti myös striimaajaan samaistumisen. Toisaalta 

mentorointi vaikutti myös osittain myönteisen ilmapiirin luomiseen ja vastapuolen kritisointi 

toi esiin yhteisön vahvan ryhmäidentiteetin ja halun sitoutua juuri tiettyyn yhteisöön. 

Osallistumiseen vaikuttaminen voi olla brändiyhteisöissä vaikeaa, sillä se rakentuu vahvasti 

jäsenten eroavaisuuksien kautta. Jäseniä voi kuitenkin pyrkiä motivoimaan niin, että he 

haluaisivat saavuttaa paremman statuksen yhteisön sisällä ja siten sitoutua siihen vahvemmin. 

 

Dokumentointi kietoutui vahvasti pelattavaan peliin, eikä siinä siten oikeastaan ilmennyt 

Schaun ym. (2009, 48) mainitsemaa tarinankerrontaa brändiyhteisöön sitoutumiseen liittyen. 

Twitchissä tapahtuva interaktio oli sen reaaliaikaisuuden vuoksi hyvin hektistä ja verrattain 

itseohjautuvaa, eikä keskustelun luonne välttämättä sen vuoksi sallinut pitkien tarinoiden 

jakamista. Koska kyseessä oli henkilöbrändi, ei näissä yhteisöissä ollut myöskään konkreettisia 

tuotteita, joiden kautta dokumentointia olisi mahdollisesti pystynyt tekemään. Myös tämä 

saattoi vaikuttaa käytänteen puutteelliseen ilmenemiseen. Perinteisten brändiyhteisöjen 

yhteydessä dokumentointia saattaa siis ilmetä enemmän, ja sillä voi olla siksi niissä vahvempi 

yhteys sitoutumiseen. Dokumentointi loi kuitenkin ryhmäidentiteettiä siinä mielessä, että se 

kietoutui peliin, joka toimi striimeissä jäseniä yhdistävänä tekijänä.  
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Tutkimustulosten pohjalta voidaan siis huomata, kuinka yhteisöjen myönteinen ilmapiiri ja 

interaktiivisuus vaikuttivat jäsenten sitoutumiseen ja ryhmäidentiteetin muodostumiseen, ja ne 

loivat erityisiä brändiyhteisöjä, joissa jäsenet pääsivät kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen 

henkilöbrändin kanssa. Tässä huomattiin vahva yhteys myös tutkimuksen teoriapohjaan, jossa 

Brodien ym. (2013, 112) mukaan sitoutuminen brändiyhteisöihin on nimenomaan 

interaktiivinen ja kokemusperäinen prosessi, jossa yksilö sitoutuu brändiin ja/tai yhteisöin 

jäseniin. Wirtz ym. (2013, 229) painottivat sitä, kuinka sitoutuminen on yhteydessä jäsenten 

vuorovaikutuksen tarpeeseen ja siihen myönteiseen vaikutukseen, jonka yksilöt tuntevat 

yhteisöihin samaistuessaan. Myös De Valck ym. (2009, 186) mainitsivat, kuinka yksilöt 

liittyvät näihin yhteisöihin erityisesti myönteisten tunteiden toivossa ja niissä vallitsevan 

sosiaalisen identiteetin vuoksi. Livestriimit olivat siis sosiaalisena videosisältönä erinomainen 

esimerkki siitä, miten interaktio ja yhteisön luoma myönteinen vaikutus edesauttavat jäsenten 

sitoutumista. Toisaalta tuloksista huomattiin myös yksilöiden eroavaisuudet yhteisöihin 

sitoutumisessa. Jäsenillä oli siis myös mahdollisuus erottua muista sitoutumisensa kautta ja 

osoittaa oma kontribuutionsa yhteisöön esimerkiksi merkintöjen muodossa. Koska kaikki 

käytänteet dokumentointia lukuun ottamatta vaikuttivat sitoutumiseen, voidaan todeta, että 

käytänteitä lisäämällä voidaan edesauttaa jäsenten sitoutumista yhteisöön. Markkinoijien tulee 

siis pyrkiä lisäämään käytänteitä brändiyhteisöissään, jotta niiden jäsenet sitoutuisivat niihin 

voimakkaammin ja toisivat siten myönteisiä seurauksia brändille ja yhteisölle. 

 

Markkinoijien tulee myös ymmärtää, että näissä yhteisöissä toimitaan pitkälti nimenomaan 

yhteisön ehdoilla, eivätkä he pysty siksi kontrolloimaan niitä. Striimiyhteisöjen omat 

käyttäytymis- ja pelisäännöt vaikuttavat siihen, että jokainen yhteisö on yksilöllinen, ja täten 

niitä ei voi kohdella samalla tavalla. Markkinoinnille tämä luo haasteita, mutta samaan aikaan 

nämä yhteisöt luovat erinomaisia mahdollisuuksia erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin 

kontekstiin. Striimit tarjoavat hyvin sitoutuneita yhteisöjä, joissa jäsenten ja striimaajan välillä 

on usein hyvin vahva suhde, johon voi liittyä myös striimaajaan samaistumista. Yhteisöissä 

vallitsee myös usein hyvin vahva ryhmäidentiteetti, mikä viittaa niiden homogeenisyyteen. 

Markkinoijat tavoittaisivat siis pienten livestriimien yhteydessä hyvin homogeenisiä 

segmenttejä, joissa striimaajilla on paljon vaikutusvaltaa jäsenten mielipiteisiin. 
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5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tämä tutkimus sisältää myös jonkin verran rajoitteita, jotka täytyy ottaa huomioon. 

Tutkimuksessa perehdyttiin kolmeen pieneen striimiyhteisöön ja tarkasteltavana alustana toimi 

Twitch.tv. Tämän vuoksi ensimmäisenä tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää sitä, että 

tutkimus keskittyi verrattain pieneen ja tarkasti rajattuun osaan Twitchin yhteisöistä, eikä siinä 

otettu huomioon muita livestriimaukseen käytettäviä alustoja. Jatkotutkimuksessa voitaisiin 

huomioida useampia yhteisöjä ja tarkastella sitä, vaihteleeko käytänteiden esiintyvyys 

esimerkiksi pelattavan pelin tai katsojamäärän mukaan. Suuremmat striimit mahdollistavat 

myös useampien kaupallisten yhteistöiden tekemisen, joten jatkotutkimus voisi myös 

tarkastella yhteisön reagointia niihin ja analysoida siten uusia mahdollisuuksia markkinoinnin 

näkökulmasta. Lisäksi yhteisöön sitoutumista voitaisiin verrata eri striimausalustoilla ja tutkia 

niissä mahdollisesti havaittavia eroavaisuuksia.  

 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin myös ottaa paremmin huomioon Kozinetsin (2002, 64) 

esittelemät online-yhteisöjen roolit, sillä ne käytiin tämän tutkimuksen rajoitteiden vuoksi 

hyvin pintapuolisesti läpi. Ne kaikki kuitenkin tunnistettiin tarkastelluissa yhteisöissä, mikä 

kielii niiden olemassaolosta livestriimeissä. Jatkotutkimus voisi tarkastella siis laajemmin sitä, 

miten nämä roolit ilmenevät striimiyhteisöissä, ja miten ne eroavat toisistaan. 

 

Toisena rajoitteena voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa käytetyt käytänteet määriteltiin eri 

tutkimuksissa vaihtelevasti. Esimerkiksi Schau ym. (2009) erottelivat tervehtimisen, empatian 

ja käyttäytymisen käytänteet yhteisöön sitoutumisen käytänteistä sosiaalista verkostoitumista 

korostaviksi käytänteiksi, kun taas Hollebeek ym. (2017) kokivat niiden olevan osa 

nimenomaan sitoutumista. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella kyseisten käytänteiden 

yhteydessä sitä, miten ne mahdollisesti eroavat yhteisöön sitoutumisen käytänteistä. Lisäksi 

käytänteiden yhteydessä voitaisiin pohtia sitä, miten yhteisön eroavaisuudet ja 

samankaltaisuudet ilmenevät niiden kautta striimiyhteisöissä. Tässäkin tutkimuksessa tuli 

esille toisaalta yhteisön samankaltaisuus mutta myös mahdolliset yksilökohtaiset eroavaisuudet 

jäsenten välillä, mikä viittaa näiden teemojen esiintyvyyteen myös tässä kontekstissa. Samalla 

jatkotutkimuksessa voidaan ottaa huomioon myös sellaisia yhteisöön sitoutumisen käytänteitä, 

joita tässä tutkimuksessa ei huomioitu.  
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Kolmanneksi tutkimuksessa keskityttiin vahvasti nimenomaan yhteisöön sitoutumiseen, mutta 

siinä ei perehdytty syvemmin sitoutumisen seurauksiin brändille ja yhteisölle, mitä voidaan 

pitää yhtenä tutkimuksen rajoitteena. Jatkotutkimus voisi siis perehtyä sitoutumisen 

vaikutuksiin syvällisemmin. Lisäksi striimiyhteisöjä voitaisiin tarkastella sitoutumisen sijaan 

uudesta näkökulmasta ja ottaa analyysin keskiöön esimerkiksi yhteisöissä tapahtuvan 

kaksisuuntaisen interaktion ja jäsenten pyrkimyksen vaikuttaa striimien kulkuun.   

 

Tutkimuksen neljäntenä rajoitteena voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa tarkasteltiin vanhoja 

lähetyksiä livelähetysten sijaan. Näin osa striimeissä tapahtuvasta interaktiosta jäi 

huomioimatta, sillä esimerkiksi kanavapisteitä ja poistettuja kommentteja ei vanhoista 

lähetyksistä näkynyt. Tallenteista koostuva aineisto vaikutti osaltaan siihen, että tutkija käytti 

sitä kerätessään ainoastaan observointia eikä osallistunut itse tapahtumien kulkuun. Suuri 

heikkous tallenteissa oli myös se, että negatiivisten kommenttien mahdollinen poistaminen 

saattoi antaa yhteisöistä todellista myönteisemmän vaikutelman. Jatkotutkimuksessa voitaisiin 

siis tarkastella sen sijaan reaaliajassa tapahtuvia lähetyksiä, joissa interaktio tulisi 

kokonaisvaltaisemmin esille. Samalla tutkija pääsisi myös halutessaan vaikuttamaan 

tapahtumien kulkuun, mistä voisi mahdollisesti seurata rikkaampi aineisto ja uudet 

mielenkiintoiset näkökulmat esimerkiksi striimeissä tapahtuvasta interaktiosta. 

 

Koska kyseessä oli laadullinen analyysi, tulee ottaa huomioon viidentenä rajoitteena myös 

tutkijan oma näkemys ja kokemus alustasta, ja niiden mahdollinen vaikutus tutkimuksen 

tuloksiin. Alustan tunteminen ennalta kuitenkin helpotti osittain aineiston keruuta sekä 

vuorovaikutusta sen kanssa, ja tutkijan vaikutusta tuloksiin pyrittiin lievittämään valitsemalla 

tutkijalle ennalta tuntemattomia yhteisöjä.  

 

Tutkimuksesta voidaan huomata, kuinka yksilöiden katselukulutuksen painopiste on muuttunut 

vahvasti passiivisesta katsomisesta vuorovaikutteiseen kuluttamiseen livestriimien myötä, 

mikä tuo esiin aikaisempaa interaktiivisempia brändiyhteisöjä. Reaaliaikainen vuorovaikutus 

ja henkilöbrändin läsnäolo tuovat esille vahvat ryhmäidentiteetit ja striimaajaan 

samaistumisen, mikä tekee striimiyhteisöistä hyvin sitoutuneita. Näin ne muodostavat erityisiä 

brändiyhteisöjä, joissa vuorovaikutus muiden jäsenten kanssa on kaiken toiminnan keskiössä. 

 



43 

 

LÄHTEET 

 

 

Abercrombie, N. & Longhurst, B. (1998). Audiences: A Sociological Theory of Performance 

and Imagination. Lontoo: Sage. 

 

Algesheimer, R., Dholakia, U. & Herrmann, A. (2005). The Social Influence of Brand  

Community: Evidence from European Car Clubs. Journal of Marketing, 69(3), 19–34. 

 

Arnould, E. J. & Price, L. L. (1993). River Magic: Extraordinary Experience and the  

Extended Service Encounter. Journal of Consumer Research, 20(1), 24–45. 

 

Badrinarayanan, V. A., Sierra, J. J. & Martin, K. M. (2015). A dual identification framework  

of online multiplayer video games: The case of massively multiplayer online role 

playing games (MMORPGs). Journal of Business Research, 68(5), 1045–1052. 

 

Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B. & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual  

brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66(1),  

105–114.  

 

Chen, X., Nguyen, T. V., Shen, Z. & Kankanhalli, M. (2019). LiveSense: Contextual  

Advertising in Live Streaming Videos. Proceedings of the 27th ACM International 

Conference on Multimedia, 392–400. 

 

Cheung, G. & Huang, Jeff. (2011). Starcraft from the Stands: Understanding the Game  

Spectator. Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing 

systems, 763–772. 

 

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. & Nacke, L. (2011). From game design elements to  

gamefulness: Defining “gamification”. Proceedings of the 15th International Academic 

MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9–15. 

 

Dibble, J., Hartmann, T. & Rosaen, S. (2016). Parasocial Interaction and Parasocial  

Relationship: Conceptual Clarification and a Critical Assessment of Measures. Human 

Communication Research, 42(1), 21–44. 

 

FitzGerald, D. & Wakabayashi, D. (2014). Apple Quietly Builds New Networks. The Wall  

Street Journal.  

https://www.wsj.com/articles/apple-quietly-builds-new-networks1391474149?tesla=y 

14.2.2020. 

 

Friedländer, M. B. (2017). Streamer Motives and User-Generated Content on Social Live- 

Streaming Services. Journal of Information Science Theory and Practice, 5(1), 65–84. 

 

Gamezone. (2014). The rise of Twitch.tv - How this giant came to be. 

http://www.mweb.co.za/games/view/tabid/4210/Article/13210/The-rise-of-Twitchtv-

How-this-giant-came-to-be.aspx  

14.2.2020. 

 

https://www.wsj.com/articles/apple-quietly-builds-new-networks1391474149?tesla=y
http://www.mweb.co.za/games/view/tabid/4210/Article/13210/The-rise-of-Twitchtv-How-this-giant-came-to-be.aspx
http://www.mweb.co.za/games/view/tabid/4210/Article/13210/The-rise-of-Twitchtv-How-this-giant-came-to-be.aspx


44 

 

Gandolfi, E. (2016). To watch or to play, it is in the game: The game culture on Twitch.tv  

among performers, plays and audiences. Journal of Gaming and Virtual Worlds, 8(1), 

63–82.  

 

Helm, S. V., Renk, U. & Mishra, A. (2016). Exploring the impact of employees’ self-concept,  

brand identification and brand pride on brand citizenship behaviors. European Journal 

of Marketing, 50(1/2), 58–77.  

 

Hilvert-Bruce, Z., Neill, T. J., Sjöblom, M. & Hamari, J. (2018). Social motivations of live- 

streaming viewer engagement on Twitch. Computers in Human Behavior, 84(7),  

58–67. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

 

Hollebeek, L. D., Juric, B. & Tang, W. (2017). Virtual brand community engagement  

practices: a refined typology and model. Journal of Services Marketing, 31(3),  

204–217. 

 

Holt, D. B. (1995). How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices. 

Journal of Consumer Research, 22(1), 1–16. 

 

Hsu, L-C., Chih, W-H. & Liou, D-K. (2015). Understanding community citizenship behavior  

in social networking sites. Industrial Management & Data Systems, 115(9),  

1752–1772. 

 

Hu, M., Zhang, M. & Wang, Y. (2017). Why do audiences choose to keep watching on live  

video streaming platforms? An explanation of dual identification framework. 

Computers in Human Behavior, 75(6), 594–606. 

 

Jansz, J. (2005). The Emotional Appeal of Violent Video Games for Adolescent  

Males. Communication Theory, 15(3), 219–241.  

 

Jansz, J. (2006). Review of Playing video games: Motives, responses, and consequences ‐ by  

Peter Vorderer & Jennings Bryant. Journal of Communication, 56(4), 861–862. 

 

Kasapakis, V. & Damianos, G. (2017). User-Generated Content in Pervasive Games.  

Computers in Entertainment, 16(1), 1–23.  

 

Kaye, L. K., Carlisle, C-R. & Griffiths, R. W. (2017). A Contextual Account of the  

Psychological Impacts of Social Identity in a Sample of Digital Gamers. Psychology  

of Popular Media Culture, 8(3), 259–268.  

 

Kaytoue, M., Silva, A., Cerf, L., Meira, W. & Raïssi, C. (2012). Watch me playing, i am a  

professional: A first study on video game live streaming. Proceedings of the 21st 

Annual Conference on World Wide Web Companion, 1181–1188. 

 

Kim, J., Bae, K., Park, E. & Del Pobil, A. P. (2019). Who will subscribe to my streaming  

channel?: The case of Twitch. Proceedings of the ACM Conference on Computer 

Supported Cooperative Work, 247–251. 

 



45 

 

Kozinets, R. V. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing  

Research in Online Communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61–72. 

 

Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. Lontoo: Sage. 

 

Kozinets, R. V. (2012). Marketing Netnography: Prom/ot(Ulgat)ing a New Research Method.  

Methodological Innovations Online, 7(1), 37–45. 

 

Kozinets, R., de Valck, K., Wojnicki, A. C. & Wilner, S. (2010). Networked narratives:  

understanding word-of-mouth marketing in online communities. Journal of Marketing, 

74(2), 71–89. 

 

Krumm, J., Davies, N. & Narayanaswami, C. (2008). User-Generated Content.  IEEE  

Pervasive Computing, 7(4), 10–11. 

 

Lee, T. Y., Dugan, C., Geyer, W., Ratchford, T., Rasmussen, J., Shami, N. S. & Lupushor, S.  

(2013). Experiments on motivational feedback for crowdsourced workers. Proceedings 

of the 7th International Conference on Weblogs and Social Media, 341–350. 

 

Longmore, M. A. (1998). Symbolic interactionism and the study of sexuality. The Journal of  

Sex Research, 35(1), 44–57. 

 

McKay, B. (2018). The future of media buying: YouTube Versus Traditional TV. 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/01/16/the-future-of-media-

buying-youtube-versus-traditional-tv/#77eaea9e2675 

24.2.2020. 

 

Muñiz, A. & Schau, H. (2011). How to inspire value-laden collaborative consumer-generated  

content. Business Horizons, 54(3), 209–217.  

 

Neff, J. (2007). OMD proves the power of engagement. Advertising age, 78(27), 1–3. 

 

Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist  

Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243–263. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006a). KvaaliMOTV: Menetelmäopetuksen  

tietovaranto. https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3.html 

23.3.2020. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006b). KvaaliMOTV: Menetelmäopetuksen  

tietovaranto. https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_1.html 

23.3.2020. 

 

Schau, H. J., Muñiz, A. M. & Arnould, E. J. (2009). How Brand Community Practices Create  

Value. Journal of Marketing, 73(9), 30–51. 

 

Sherry, J. F. (1990). A Sociocultural Analysis of a Midwestern American Flea Market.  

Journal of Consumer Research, 17(1), 13–30. 

 

 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/01/16/the-future-of-media-buying-youtube-versus-traditional-tv/#77eaea9e2675
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/01/16/the-future-of-media-buying-youtube-versus-traditional-tv/#77eaea9e2675
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3.html
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_1.html


46 

 

Sjöblom, M. & Hamari, J. (2017a). Why do people watch others play video games? An  

empirical study on the motivations of Twitch users. Computers in Human Behavior, 75, 

985–996. 

 

Sjöblom, M., Törhönen, M., Hamari, J. & Macey, J. (2017b). Content structure is king: An  

empirical study on gratifications, game genres and content type of Twitch. Computers 

in Human Behavior, 73, 161–171. 

 

Sjöblom, M., Törhönen, M., Hamari, J. & Macey, J. (2019). The ingredients of Twitch  

streaming: Affordances of game streams. Computers in Human Behavior, 92, 20–28. 

 

Skalen, P. & Hackley, C. (2011). Marketing-as-practice: introduction to the special issue.  

Scandinavian Journal of Management, 27(2), 189–195. 

 

Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and  

Clinical Psychology, 18, 183–190. 

 

Tammy Lin, J-H., Bowman, N., Lin, S-F. & Chen, Y-S. (2019). Setting the digital stage:  

Defining game streaming as an entertainment experience. Entertainment Computing, 

31, 1–8. 

 

Tang, J. C., Venolia, G. & Inkpen, K. M. (2016). Meerkat and Periscope: I Stream, You  

Stream, Apps Stream for Live Streams. Proceedings of the 2016 CHI Conference on 

Human Factors in Computing Systems, 4770–4780. 

 

Tassi, P. (2018). Ninja’s New ’Fortnite’ Twitch Records: 5 Million Followers, 250,000 Subs,  

$875,000 A Month. 

https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2018/04/07/ninjas-new-fortnite-twitch-

records-5-million-followers-250000-subs-875000-a-month/#3a245e7c478f 

22.2.2020. 

 

Twitch (2020a). Press Center. 

https://www.twitch.tv/p/press-center/ 13.2.2020. 

 

Twitch (2020b). Joining the affiliate program. 

https://help.twitch.tv/s/article/joining-the-affiliate-program?language=en_US.  

14.2.2020. 

 

TwitchTracker (2020). https://twitchtracker.com/ 28.2.2020. 

 

Törhönen, M., Sjöblom, M. & Hamari, J. (2018). Likes and views: Investigating internet  

video content creators perceptions of popularity. GamiFIN, 108–114. 

 

De Valck, K., Van Bruggen, G. H. & Wierenga, B. (2009). Virtual communities: A  

marketing perspective. Decision Support Systems, 47(3), 185–203. 

 

Voyles, B. (2007). Beyond loyalty: Meeting the challenge of customer engagement.  

Economist Intelligence Unit, 1–15. 

 

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/2858036
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/2858036
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2018/04/07/ninjas-new-fortnite-twitch-records-5-million-followers-250000-subs-875000-a-month/#3a245e7c478f
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2018/04/07/ninjas-new-fortnite-twitch-records-5-million-followers-250000-subs-875000-a-month/#3a245e7c478f
https://www.twitch.tv/p/press-center/
https://help.twitch.tv/s/article/joining-the-affiliate-program?language=en_US
https://twitchtracker.com/


47 

 

Wirtz, J., Den Ambtman, A., Bloemer, J., Horváth, C., Ramaseshan, B., Van De Klundert, J.,  

Canli, Z. G. & Kandampully, J. (2013). Managing brands and customer engagement  

in online brand communities. Journal of Service Management, 24(3), 223–244. 

 

Wohn, D. Y., Jough, P., Eskander, P., Siri, J. S., Shimobayashi, M. & Desai, P. (2019).  

Understanding Digital Patronage: Why Do People Subscribe to Streamers on Twitch? 

Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play,  

99–110. 

 

Wohn, D. Y., Freeman, G. & McLaughlin, C. (2018). Explaining viewers’ emotional,  

instrumental, and financial support provision for live streamers. Proceedings of the  

2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–13. 

 

Yoshida, M., Gordon, B. & Heere, B. (2015). Predicting Behavioral Loyalty Through  

Community: Why Other Fans Are More Important Than Our Own Intentions, Our 

Satisfaction, and the Team Itself. Journal of Sport Management, 29(3), 318–333. 

 


