
 

1 

Julia Korpela 

EMOOTIOT OSANA 
MYYJÄKOKEMUSTA 

VERTAISVERKKOKAUPASSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtamisen ja talouden tiedekunta 
Pro gradu -tutkielma 

Toukokuu 2020 
Ohjaaja: Hannu Saarijärvi  



TIIVISTELMÄ 

Julia Korpela: Emootiot osana myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa 

Pro gradu -tutkielma 

Tampereen yliopisto 

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma 

Toukokuu 2020 

 

 

Kuluttajien välisestä kaupankäynnistä on noussut jatkuvasti suositumpi keino tarpeettomasta 
omaisuudesta eroon hankkiutumiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan kuluttajalta kuluttajalle 
verkossa tapahtuvaa kaupankäyntiä, vertaisverkkokauppaa, myyjän näkökulmasta. Tutkimuksen 
tavoitteena on tunnistaa millaisia emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta 
vertaisverkkokaupassa. Emootiot ovat ihmisen subjektiivisesti kokemia tietoisia vasteita 
kohdattuihin tilanteisiin ja tutkimuksessa emootioiden tarkastelu nähdään keinona ymmärtää 
myyjän kokemusta vertaisverkkokaupassa. 
 
Tutkimuksen teoriassa käsitellään käytetystä tavarasta luopumista, myyjänä toimimista 
vertaisverkkokaupassa sekä emootiota käsitteenä ja eri teorioita emootioiden tarkasteluun. 
Ymmärtääkseen tutkimuksen kontekstia, tutkimuksessa käsitellään myyjien keinoja, syitä ja 
motivaatiota luopua tuotteista ja osallistua vertaisverkkokauppaan. Myyjän rooli 
vertaisverkkokaupassa on poikkeuksellinen myyjän ollessa samanaikaisesti 
vertaisverkkokauppa-alustan asiakas mutta toisaalta myyjänä ostajana toimivalle kuluttajalle. 
Tutkimuksessa myyjäkokemuksen vertaisverkkokaupassa nähdään olevan subjektiivinen 
kokemus myyjänä toimimisesta myyjän ollessa kanssakäymisessä sekä alustan että ostajan 
kanssa. Emootioita käsittelevässä luvussa luodaan ero emootion ja sen lähikäsitteiden välille 
sekä tarkastellaan erilaisia teorioita emootioiden tutkimiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään 
hierarkiamallia, jossa emootiot jaetaan kolmelle tasolle perustuen koettujen emootioiden 
abstraktiuteen.  
 
Narratiivinen tutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, joka toimii tutkimuksessa 
metodologisena välineenä emootioiden tunnistamisessa. Emootiot ovat subjektiivisesti koettuja, 
ja narratiivisen haastattelun kautta kerätyt aidot kokemukset myyjänä toimimisesta mahdollistivat 
pääsyn myyjien kokemiin aitoihin emootioihin. Tutkimusaineisto analysointiin narratiivisia 
analysointimenetelmiä hyödyntämällä. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat emootioiden olevan kiistaton osa myyjäkokemusta 
vertaisverkkokaupassa. Myyjien kertomista tarinoista tunnistettiin yhteensä 25 emootioita. 
Tunnistetut emootiot jakautuivat myönteisesti, kielteisesti ja neutraalista latautuneisiin 
emootioihin, ja yhä tarkemmin kahdeksaan erilliseen kategoriaan. Emootioiden tunnistettiin 
seuraavan toinen toisiansa eri vaiheissa myyjäkokemuksen aikana. Läpi myyjäkokemusta 
koettuja emootioita kuvataan tutkimuksessa suuren narratiivin, fiktiivisen kertomuksen kautta. 
Tehtyjen havaintojen pohjalta emootioiden voidaan nähdä keskeisesti kiinnittyvän kolmeen 
tekijään, jotka ovat alusta, ostaja ja tuote. Myyjät arvioivat kokemusta koettujen emootioiden 
kautta viimeisen emootion jäädessä voimaan. Emootiot huomioimalla on mahdollista johtaa 
myyjälle syntyvää kokemusta, jonka voidaan yhä nähdä vaikuttavan myyjien myöhempään 
käyttäytymiseen, vertaisverkkokaupan suosioon ja kestävien kulutuskäytänteiden 
vakiintumiseen. 

 

Avainsanat: emootio, myyjäkokemus, vertaisverkkokauppa, narratiivinen tutkimus 
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1 JOHDANTO TUTKIMUSAIHEESEEN 

 

1.1 Vertaisverkkokauppa osana kulutuskulttuurin muutosta 

 

”Olemme menossa kohti kertakäyttöyhteiskuntaa”, totesi James Hanson jo 1980-luvulla 

(1988). Pitkäaikaisten hankintojen sijaan nopean ja lyhytaikaisen kuluttamisen suosio on 

kasvanut ja uusia tuotteita hankitaan herkästi vanhojen tilalle. Samanaikaisesti lisääntynyt 

tietoisuus kasvavan kulutuksen ympäristön kuormittavuudesta on luonut kuluttajille 

tarpeen tehdä vastuullisia kulutusratkaisuja omassa arjessaan. Kun kuluttajalle syntyy 

tarve hankkiutua vanhasta tuotteesta eroon, yhä useampi päätyy myymään tuotteen 

eteenpäin toiselle henkilölle. Kuluttajien välisen kaupankäynnin suosio kasvaa 5−10 

prosentin vuosivauhtia (Yle, 2019) sen ollessa yhä suositumpi keino hankkiutua eroon 

itselle tarpeettomista tuotteista. 

 

Perinteisesti käytetyn tavaran myynti on tapahtunut fyysisillä kirpputoreilla. 

Teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä käytetyn tavaran jälleenmyynti 

verkossa on noussut viimeisten vuosikymmenien aikana kasvokkain käytävän 

kaupankäynnin rinnalle suosituksi vaihdannan muodoksi. Verkossa myyminen on 

helpompaa kuin perinteisillä markkinoilla (Murphy & Liao 2013, 201) internetin poistaessa 

ajan ja paikan rajoitteita, jotka ovat olleet yksi keskeinen kuluttajien välistä kaupankäyntiä 

hankaloittava tekijä fyysisessä ympäristössä (Belk ym 1988, 462).  Kuluttajalta kuluttajalle 

verkossa tapahtuvan kaupankäynnin, vertaisverkkokaupan, ja sen mahdollistavien 

alustojen kautta kuluttajat voivat tarjota ”toisen elämän” heille tarpeettomille tuotteille, 

mikä kannustaa kuluttajia toimimaan vastuullisemmin (Parguel ym. 2017, 48). Vertaisten 

välinen kaupankäynti on kasvattanut suosiotaan verkossa olevien kirpputorialustojen 

kautta, joista on tullut yksi laajimmin levittäytynyt yhteisöllisen kuluttamisen käytänne 

(Parguel ym. 2017, 48). Ilmiö on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi niin 

Suomessa kuin maailmalla. Etsy:llä, vintage -tuotteisiin erikoistuneella 

vertaisverkkokauppa-alustalla, oli vuonna 2018 2,1 miljoonaa aktiivista myyjää ja määrä 

on kasvanut vuodesta 2012 lähes 40 prosenttia (Statista 2020). Suomalaisella 

vertaisverkkokauppa-alustalla Tori:fi:llä vierailee puolestaan kuukausittain 2,4 miljoonaa 

suomalaista (Tori.fi 2019).  
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Vertaisverkkokauppa voidaan nähdä uusien vuorovaikutustapojen valtakuntana (Leonard 

2012, 11). Vertaisverkkokaupassa alusta tarjoaa paikan ihmisten väliselle 

kanssakäymiselle – ihminen on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa alustan 

välityksellä. Verkossa käydyt keskustelut eroavat kasvokkain käytävästä 

kanssakäymisestä, kun sanattomat viestinnän keinot, kuten ilmeet, eleet ja äänenpainot, 

saattavat jäädä kokonaan pois. Viestinnässä voi olla viiveitä, eikä toista osapuolta 

tyypillisesti tunneta. Kanssakäymiseen ihmisten kanssa liittyy aina emootioita, ja 

emootioilla on tunnistettu olevan keskeinen rooli kaikessa mitä teemme niiden ohjatessa 

joka päiväistä arkeamme (Shaw 2007, 10). Ihmiset reagoivat kohtaamiinsa tilanteisiin 

emootioiden avulla, ja koettu emootio ilmenee esimerkiksi kasvoiltamme ilmeiden ja 

eleiden muodossa ja siihen miten toimimme jatkossa. Emootioita syntyy osana 

kanssakäymistä yhtä lailla verkossa kuin fyysisessä ympäristössä (Kuuru ym. 2020, 252), 

ja vaikka siirtyminen verkkoympäristöön vähentää ihmisten välisiä fyysisiä kohtaamisia, 

kanssakäyminen ja sitä seuraavat emootiot eivät ole poistuneet. 

 

Emootio on ihmisen subjektiivisesti kokema tietoinen vaste kohdattuun tilanteeseen, joka 

aiheuttaa fyysisen reaktion ja sisältää kokemuksellisia elementtejä (Plutchic 1980, 

Bagozzi 1999, Ihangard 1999, Izard 1999, Munezearo ym 2014). Emotionaalisuuden on 

laajasti määritelty olevan yksi asiakaskokemuksen viidestä ulottuvuudesta ja vaikuttavan 

siihen, millaiseksi kokemus myyjänä toimimisesta muodostuu (Tu 2004, Lemon & 

Verhoef 2016). Kuluttajien välinen verkkokauppa eroaa yritysten tai yrityksen ja 

kuluttajan välisestä kaupankäynnistä, ja vertaisten välinen kaupankäynti on osoittanut 

olevan oma tutkimusalueensa ja vaativansa omat toimintamallinsa (Jones & Leonard 

2008, 88). Näin ollen aikaisempi asiakaskokemuskirjallisuus ei ole suoraan 

sovellettavissa vertaisverkkokaupan kontekstiin. Verkkoympäristössä emootioiden on 

tunnistettu kohdistuvan kanssakäymisen toisen osapuolen lisäksi käytettävään sähköiseen 

palveluun (Kuuru ym. 2020, 257), minkä lisäksi kaupankäynnin osapuolien välinen 

kanssakäyminen vaikuttaa vertaisverkkokaupassa toimimisesta muodostuvaan 

kokemukseen (Yrjölä & Saarijärvi 2019, 4). Emootiot vaikuttavat syntyviin kokemuksiin, 

ja koetut kokemuksen syntyviin emootioihin (Kuuru ym. 2020, 260), mikä tekee 

emootioista keskeisen osan myyjänä toimimisen kokemusta. Emootiot ja kokemukset 

liittyvät toisiinsa, ja niistä on mahdotonta huomioida vain toista.  
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Myyjänä toimiminen voidaan nähdä matkana, jonka varrella myyjä kohtaa erilaisia 

tilanteina ja kokee jokaisessa kohtaamassaan tilanteessa emootioita. Myönteisen 

kokemuksen saamisen kannalta koetut emootiot voidaan nähdä ratkaisevana tekijänä. 

Yhtä lailla koetut emootiot vaikuttavat siihen, kuinka tyytyväinen myyjä on 

osallistuttuaan vertaisverkkokauppaan (Tu 2004, 163). Tyytyväinen myyjä jakaa 

myönteisiä kokemuksiaan todennäköisesti eteenpäin, ja usein vertaisverkkokauppaa 

hyödyntävät kuluttajat myyjät tarpeettomia tuotteitaan myös jatkossa sen sijaan, että 

heittäisivät ne pois (De Ferran ym. 2020, 8).   

 

1.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

 

Kuluttajien välistä kaupankäyntiä verkkoympäristössä on tutkittu siitä alkaen, kun 

internetin käyttö yleistyi. Tutkimus on kuitenkin keskittynyt suurilta osin 

vertaisverkkokauppaan ja prosessin eri vaiheisiin ostajan näkökulmasta. Tieteellisessä 

kirjallisuudessa myyjän rooli ja tuotteista luopuminen ovat jääneet vähäiselle huomiolle, 

vaikka kuluttajan osallistumiseen vertaisverkkokaupassa on tunnistettu vaikuttavan 

hänen roolinsa, ja käyttäytymisen on tunnistettu olevan erilaista riippuen siitä, toimiiko 

kuluttaja ostajana, myyjänä vai molemmissa rooleissa (Leonard 2012, Vicente 2015). 

Vertaisverkkokauppa markkinana ei toteudu ilman molempia osapuolia, myyjiä ja ostajia, 

minkä takia tutkimuksessa on välttämätöntä keskittää enemmän huomiota myös myyjän 

roolissa toimiviin kuluttajiin.   

 

Yksi ensimmäisistä aiheeseen perehtyneistä tutkimuksista on Belkin ym. (1988) 

klassikkoteos kuluttajan ja myyjän välisestä suhteesta ja erilaisten myyjä- ja 

ostajaprofiilien tunnistamisesta. Tämän lisäksi myyjän näkökulmasta 

vertaisverkkokauppaa on aikaisemmin tutkittu huutokauppojen näkökulmasta (Chu & 

Liao 2007), keskitytty myyjän motivaatioon (Chu, 2013; Chu &Liao 2007; Ertz ym. 

2015), myyjän kokemaan arvoon (Türe 2014) ja luottamukseen (Strader & Ramaswami 

2002, Sutanonpaiboon & Abuhamdieh 2008, Leonard 2012). Myyjänä toimisen 

kokemuksellinen ulottuvuus on kuitenkin jäänyt lähes huomiotta vertaisten välisen 

kaupankäynnin tutkimuksessa. Salesforcen (2019) maailmanlaajuisessa 

kuluttajatutkimuksessa 84 prosenttia kuluttajista pitivät kokemusta yhtä 
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merkityksellisenä kuin itse tuotetta tai palvelua, minkä lisäksi kokemuksellisuuteen 

panostaminen on yrityksille tärkeä erottautumisen keino ja väline kilpailuedun 

luomiselle. Myyjänä toimivan kuluttajan kokemuksen tarkastelulle voidaan nähdä olevan 

tarvetta niin teoreettisesta kuin liiketoiminnallisesta näkökulmasta arvioituna.     

 

Kuluttajan kokemuksen emotionaalisen ulottuvuuden vähäinen huomio on nostettu 

ongelmaksi tutkimuskirjallisuudessa (Havlena & Holbrook 1986), mitä osaltaan selittää 

hajanainen tutkimuskirjallisuus ja emootiokirjallisuudessa esiintyvät päällekkäiset 

käsitteet. Emotionaaliset kokemukset liittyvät usein kanssakäymiseen muiden kanssa. 

Tästä huolimatta emootioiden ymmärrys osana kokemuksia on puutteellista, vaikka 

elämme interaktiivisessa yhteiskunnassa (Kuuru ym. 2020, 248). Vertaisverkkokauppa 

tutkimuskontekstina on havainnollistava esimerkki interaktiivisesta kulutuskontekstista, 

sen sisältäessä kanssakäymistä sekä muiden kuluttajien että käytetyn myyntialustan 

kanssa.  

 

Yrjölä ym. (2017, 310) näkevät kuluttajien välisen sähköisessä ympäristössä tapahtuvan 

kaupankäynnin olevan dynaamisessa vaiheessa ja muokkaavan vähittäiskaupan 

rakennetta, rajoja ja sisältöä, minkä lisäksi sillä on potentiaalia luoda arvoa niin 

kuluttajalle kuin vähittäiskaupan toimijoille. Kuluttajien välinen kaupankäynti on yksi 

suosituimmista kiertotalouden muodoista (Statista 2018c) ja siihen liittyy jatkuvasti lisää 

kuluttajia. Kuluttajien emootioiden ymmärtäminen mahdollistaa vertaisverkkokaupan 

kehittämisen ja suosion kasvattamisen myös jatkossa. Lisääntynyt huoli roskaamisesta, 

vastuullisuudesta ja ylikuluttamisesta tekee tuotteista luopumisen tutkimisesta juuri nyt 

merkityksellisempää kuin koskaan aikaisemmin (Ture & Ger 2011, 32). 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kuluttajalle osana myyjäkokemusta syntyviä 

emootioita, kun hän myy tuotetta vertaisverkkokaupassa. Tutkimuksessa vastataan 

tutkimustehtävään seuraavan tutkimuskysymyksen avulla: 

 

Millaisia emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta 

vertaisverkkokaupassa? 
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Vastatakseen tutkimuskysymykseen tutkimuksessa syvennytään vertaisverkkokauppaan 

ilmiönä ja emootioita käsittelevään kirjallisuuteen, sekä kerätään aitoja kokemuksia 

myyjänä toimimisesta vertaisverkkokaupassa. Tutkimuksessa luodaan ymmärrystä ja 

vastaa tutkimuskysymykseen narratiivisen tutkimuksen ja narratiivisten 

analyysimenetelmien avulla. Tutkimuksen toteuttamisella luodaan uutta tietoa ja 

synnytetään ymmärrystä emootioista osana myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa.    

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myyjänä toimimista kokemuksellisesta näkökulmasta. 

Keiningham (2017) korostaa eri asiakaskokemuksien ulottuvuuksien erillistä tutkimusta, 

mikä auttaa muun muassa ymmärtämään, millainen vaikutus eri ulottuvuuksilla on 

kuluttajan sitoutumiseen yritystä tai brändiä kohtaan. Tutkimuksen on rajattu 

fokusoituvan myyjän kokemuksen emotionaaliseen ulottuvuuteen ja tarkemmin osana 

myyjäkokemusta koettuihin emootioihin. Emootiot vaikuttavat monin tavoin kuluttajalle 

syntyvään kokemukseen ja yhä siihen, kuinka uskollinen kuluttaja on palvelua kohtaan 

(Tu 2004, 163).  

Tutkimuksessa tarkastellaan käytetyn tavaran jälleenmyymistä toisille, vertaisille 

kuluttajille hyödyntäen verkossa olevia kaupankäynnin paikkoja. Fyysiset kirpputorit on 

näin ollen rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kaupankäyntiin voi silti liittyä 

fyysinen kohtaaminen osapuolien välillä. Vertaisverkkokaupassa voidaan myydä mitä 

tahansa aina autoista itse neulottuihin sukkiin ja erilaisiin palveluihin asti. Palveluiden ja 

tuotteiden keskeinen ero on palveluiden aineettomuus, mikä tekee niiden arvioinnista 

myös erilaista. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tuotteiden myymisestä 

vertaisverkkokaupassa, ja palvelut on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

Kuluttajien tavoitteellisuutta ja jälleenmyyntikäyttäytymistä tutkittaessa kuluttajilla on 

tunnistettu olevan erilaisia lähtökohtia myyntiin vertaisverkkokaupassa (Chu & Liao 

2007; Murphy & Liao 2013). Tämän tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kuluttajat, 

joiden jälleenmyyntikäyttäytyminen vertaisverkkokaupassa voidaan nähdä 

ammattimaisena. Ammattimaisesti toimivalla myyjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on 

hankkinut tuotteen alun perin tarkoituksenaan myydä tuote myöhemmässä vaiheessa 

eteenpäin tai vaihtoehtoisesti hankkinut tuotteen pelkästään jälleenmyyntitarkoituksessa 
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(Chu & Liao 2007).  Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niin sanotuista 

amatöörimyyjistä. Tutkimuksessa amatöörimyyjät määritellään henkilöiksi, jotka ovat 

saaneet tai hankkineet myytävän tuotteen alun perin omaan käyttöönsä, eivät 

jälleenmyyntitarkoituksessa. Syitä tuotteen myymiselle amatöörimyyjällä nähdään 

olevan esimerkiksi vaihtuneet elinolosuhteet tai muuttuneet henkilökohtaiset tarpeet. 

Rajaus ammattimaisten ja amatöörimyyjien välille on tärkeää tehdä, koska kuluttajien 

motivaatiot ja jälleenmyyntiaikeet vaihtelevat eri myyjätyyppien välillä, minkä voidaan 

nähdä vaikuttavan myös myyjälle syntyvään kokemukseen. Määritelmät amatööri- ja 

ammattimyyjän välillä nojautuvat Chun ja Liaon (2007) näkemykseen, jota käsitellään 

tarkemmin luvussa 2.2.1.  

  



11 

 

 

2 KATSAUS VERTAISVERKKOKAUPPAAN JA 

EMOOTIOKIRJALLISUUTEEN 

 

2.1 Käytetyistä tuotteista luopuminen 

 

Kuluttajien on tunnistettu hävittävän vanhoja, vielä toimivia tuotteita tuotteen 

vanhentumisen, muuttuneen ympäristön ja muuttuneiden mieltymisten seurauksena 

(Jacoby 1977, 26). Ajan kuluttajakäyttäytymiselle on tyypillistä tuotteiden lyhytaikainen 

omistaminen, jolloin ostohetkellä kuluttajalla ei ole aikomusta käyttää itse tuotetta 

loppuun asti. Denegri-Knott ym. (2009, 309) kuvaavat ilmiötä huolettomaksi 

kuluttajakäyttäytymiseksi (engl. promiscuous consumer behaviour), jonka mukaan 

kuluttajan käyttäytymiselle on tyypillistä omien tuotteiden myyminen ja uusien 

ostaminen yhä nopeammin ja useammin, tuotteiden varovainen käyttö niiden arvon 

säilyttämiseksi sekä tuotteisiin kiintymättömyys. Käyttäytyminen voidaankin nähdä 

vastakohtana kuluttajakäyttäytymiselle, jossa tuotteisiin luodaan pitkiä suhteita (Denegri-

Knott ym. 2009, 309). Huolettomassa kuluttajakäyttäytymisessä kuluttaja ostaa usein 

tuotteita sillä ajatuksella, että hän tulee myymään tuotteen jossain vaiheessa eteenpäin 

(Denegri-Knott ym. 2009, 309; Chu 2013) ja kuluttaja pystyy perustelemaan myös 

taloudellisen sijoituksen tuotteeseen hänen jälleenmyyntiaikeidensa kautta.  

 

Kun kuluttajalla on käsissään hänelle tarpeeton mutta käyttökelpoinen tuote, alkaa hän 

pohtia keinoja päästä tuotteesta eroon. Tuotteesta luopuminen (engl. product disposition) 

kuvaa tällaista, käyttökelpoisesta mutta itselle tarpeettomasta tavarasta eroon 

hankkiutumista (Paden & Stell 2005, 106). Kuluttajalla on tunnistettu olevan kolme 

keskeistä vaihtoehtoa tuotteesta luopumiselle: säilyttää tuote, hävittää se pysyvästi tai 

hävittää se väliaikaisesti esimerkiksi vuokraamalla se eteenpäin (Jacoby ym. 1977, 22). 

Mikäli kuluttaja päätyy luopumaan tuotteesta pysyvästi, hänellä on vaihtoehtoja heittää 

tuote pois, antaa se eteenpäin, myydä se tai vaihtaa toiseen tuotteeseen (Jacoby ym. 1977, 

22). Yhä useampi kuluttaja päätyy kuitenkin myymään tuotteen eteenpäin vertaiselle 

kuluttajalle.  
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Kuluttajan tuotteesta luopumisen prosessin (engl. disposition behaviour process) on 

tunnistettu muistuttavan perinteistä kuluttajan ostopäätöksentekoprosessia. Hanson 

(1980) ehdottaa luopumisprosessille lineaarista, neljä eri vaihetta sisältävää mallia: 

tarpeen tunnistaminen, tiedon etsintä, päätöksen tekeminen ja luopumisen jälkeinen 

vaihe. Myöhemmin Paden ja Stell (2005) päivittivät näkemystä, ja havainnollistavat 

tuotteesta luopumista kehänä, jota kuvaa kuvio 1. Kehämallissa tuote siirtyy osaksi 

kiertotaloutta, kun tuote luovutetaan uudelleen käyttöön vertaiselle kuluttajalle.  

 

Kuvio 1. Tuotteesta luopumisen malli, mukaillen Paden & Stell (2005) 

 

Nimetään kuviossa 1 esitetty talous X Virtasiksi ja talous Y Korhosiksi. Kuvio mallintaa 

tilannetta, jossa Virtaset ovat hankkineet tuotteen, joka on myöhemmin osoittautunut 

heille tarpeettomaksi. Riittävän motivaatiotason saavutettua Virtaset tekevät päätöksen 

tuotteesta eroon hankkiutumiselle. Luopumispäätökseen johtavat tekijät vaikuttavat 

siihen, mitä kanavaa Virtaset hyödyntävät tuotteesta eroon hankkiutumisessa. Tuotteen 

luovuttaminen uudelleenkäyttöön vaatii Virtasia valitsemaan kanavan, joka mahdollistaa 

muille talouksille Virtasten tarpeettoman tuotteen löytämisen ja sitä kautta hankkimisen. 

Korhoset huomaavat Virtasten myytävän tuotteen käytetyn tavaran markkinoilla ja 

päättävät hankkia sen heidän talouteensa. Luopumisen mallin ja kiertotalouden 

toteutumiseen vaaditaan talouksia, jotka luovuttavat tuotteita sekä talouksia, jotka ovat 

halukkaita hankkimaan kierrätettyjä tuotteita (Paden & Stell 2005, 109). 
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Paden ja Stell (2005) tunnistavat erilaisten yksilöllisten, tilannekohtaisten ja tuotteeseen 

liittyvien tekijöiden vaikuttavan luopumistavan ja -kanavan valinnassa. 

Henkilökohtaisiksi tekijöiksi tutkijat tunnistavat taloudelliset tarpeet, halun tehdä hyvää, 

tuotteen sopimattomuuden kuluttajan minäkuvaan ja tuotteen omistajan 

persoonallisuuspiirteet. Tilannekohtaisia, tuotteesta riippumattomia tekijöitä ovat 

tuotteen muuttuminen tarpeettomaksi sekä kuluttajan sosiaalinen sekä fyysinen 

ympäristö. Tuotekohtaisia tekijöitä on esimerkiksi tuotteen käyttöiän loppuminen 

esimerkiksi teknologian kehityksen seurauksena.  

2.2 Kuluttajien osallistuminen vertaisverkkokauppaan 

 

Kuluttajien välinen kanssakäyminen ja transaktiot ei ole uusi ilmiö, mutta se on saanut 

uusia muotoja digitalisaation myötä. Kuluttajien välisestä kanssakäynnistä käytetään 

termiä kuluttajalta kuluttajalle (engl. consumer-to-consumer, myöhemmin C2C). 

Puhuttaessa verkossa tapahtuvasta kaupankäynnistä, määritellään kuluttajalta kuluttajalle 

tapahtuva verkkokauppa (engl. C2C e-commerce) liiketoimintamalliksi, joka 

mahdollistaa kaupankäynnin yksityishenkilöiden välillä sähköisessä ympäristössä 

(Leonard 2012, 11; Rivera 2018). Limin (2019) määritelmän mukaan C2C-nimitystä 

käytetään markkinaympäristöstä, jossa kuluttaja hyödyntää kolmannen osapuolen 

tarjoamaa alustaa kaupankäynnin toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa nojataan edellä 

mainittuihin määritelmiin kuluttajien välisestä kaupankäynnistä ja vertaisverkkokauppa 

määritellään kuluttajalta kuluttajalle tapahtuvaksi kaupankäynniksi, jossa osapuolet 

voivat hyödyntää kolmannen osapuolen tarjoamaa markkinapaikkaa ja palveluita 

kaupankäynnin toteuttamiseen.  

 

Yhä useampi kuluttaja valitsee vertaisverkkokaupan välineeksi tarpeettomasta tuotteesta 

luopumiseen muun muassa sen helppouden vuoksi perinteisiin markkinoihin verrattuna 

(Murphy & Liao 2013, 201). Vertaisverkkokauppaa on mahdollista toteuttaa erityisesti 

kuluttajien väliseen kaupankäyntiin suunnitellulla alustalla tai hyödyntäen sosiaalisen 

median kaupankäyntiä varten luotuja ryhmiä. Tässä tutkimuksessa molemmat 

vaihtoehdot ovat tasavertaisia paikkoja kaupankäynnille. Kuten Chen ym. (2009) 

näkevät, vertaisverkkokauppa-alustan tehtävä on tarjota sen käyttäjille paikka vaihdannan 

suorittamiseen, ja tässä tutkimuksessa se on keskeinen arvioitava tekijä tarkasteltaessa 
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myyntialustaa. Tarkemmin määriteltynä vertaisverkkokauppa-alusta on kuluttajien 

käyttämä, kaupankäynnin mahdollistava paikka, jossa on mahdollisuus kohdata muita 

kuluttajia verkossa. 

2.2.1 Myyjänä toimiminen vertaisverkkokaupassa 

 

Myyjän roolissa vertaisverkkokauppaan osallistuvasta henkilöstä käytetään tässä 

tutkimuksessa termiä myyjä. Myyjien osallistumista vertaisverkkokauppaan ja sen 

suosiota ymmärtääkseen tulee huomiota kiinnittää myyjien motivaatioon myydä tuotteita 

(Paden & Stell 2005, Chu 2013, 1528). Ertz. ym (2015, 68) käyttävät myyntiin ajavista 

tekijöistä termiä verkkojälleenmyyntimotivaatio (engl. online resale motivation). 

Verkkojälleenmyyntimotivaatiot ovat myönteisiä odotuksia, jotka saavat myyjän 

näkemään vaivaa ja myymään tuotetta verkossa. Myyjä voi esimerkiksi kuulla ystävän 

onnistuneista kaupoista, tai nähdä vertaisverkkokauppa-alustan mainoksen mikä inspiroi 

häntä osallistumaan vertaisverkkokauppaan.  

 

Vertaisverkkokauppaan osallistuvilla myyjillä on tunnistettu olevan utilitaristisia sekä 

hedonistisia motivaatiota. Utilitaristiset motivaatiot ovat pääasiassa taloudellisia, jolloin 

myyjä tavoittelee myynnillä esimerkiksi tuottoja, pyrkii paikkaamaan aikaisempaa 

kulutusta tai aikaisempia taloudellisia menetyksiä (Chu 2013, Murphy & Liao 2013, Ertz 

ym. 2015). Myös tuotteesta eroon hankkiutuminen voidaan nähdä myyjän utilitaristisena 

motivaationa. Utilitaristia motivaatioita on tunnistettu olevan lähes kaikilla 

vertaisverkkokauppaan myyjänä osallistuvilla kuluttajilla (Murphy & Liao 2013, 199). 

Hedonististen motivaatioiden ohjaamana toimiva myyjä nauttii jälleenmyyntiprosessista, 

missä hän pystyy muuttamaan itselle tarpeettoman omaisuuden rahaksi. Hedonisena 

motivaationa voi olla myös tavoite luoda jotakin uutta jälleenmyynnin kautta, kuten 

vahvistaa kiertotalouden toimintaa (Ertz ym. 2015, 68). Toisaalta Chu (2013) havaitsee, 

että syyllisyyden tunne voi motivoida myyjää osallistumaan vertaisverkkokauppaan. 

Syyllisyyden tunteen voi laukaista esimerkiksi tilanne, jossa kuluttaja on tuotetta 

hankkiessaan toiminut vasten omia eettisiä tai moraalisia periaatteitaan. Myyjä on voinut 

esimerkiksi hankkia tuotteen, joka on tuotettu vastuuttomasti tai ylittää hänen budjettinsa, 

mikä aiheuttaa myyjälle huonon omatunnon. Näiden lisäksi sosiaalisten kontaktien tarve 

voi kannustaa myyjää myymään käytettyjä omaisuuttaan verkossa (Chu 2013). 
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Murphyn ja Liaon (2013) tutkimuksen pohjalta myyjien voidaan nähdä motivoituvan 

rahan ansaitsemisesta, myymisen helppoudesta, myymisen ilosta, markkinoiden 

tehokkuudesta, tuotteista eroon pääsemisestä ja vertaisverkkokaupan toimivuudesta 

muihin käytettyjen tuotteiden myymisen kanaviin verrattuna. Näiden lisäksi Ertz ym. 

(2015, 68) ovat havainneet perinteisen kuluttamisen vähentämisen, ns. generatiivisen 

tekijän, motivoivan myyjää. Generatiivisella tekijällä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

kuluttaja siirtää jälleenmyynnin kautta arvoja eteenpäin vertaisille kuluttajille. Chun ja 

Liaon (2007, 18) toteamus ”consumer online resale is multifaceted, with each type of 

consumer online resale formed by different motivations and resulting in various impacts 

on consumer purchase and resale decisions, both online and offline” tiivistää myyjänä 

toimimisen vertaisverkkokaupassa: se on moninaista ja jokaista myyjää ohjaa yksilölliset 

motivaatiot, mitkä vaikuttavat päätöksentekoon ja määrittävät myyjän käyttäytymistä niin 

verkossa kuin fyysisessäkin ympäristössä (Chu 2013, 1538). 

 

Vertaisverkkokaupassa voidaan myydä sekä käytettyjä että käyttämättömiä tuotteita. Chu 

ja Liao (2007) määrittelevät käytetyn tuotteen sellaiseksi, jota myyjä on itse käyttänyt 

ennen sen laittamista myyntiin. Merkitystä ei ole sillä, onko tuotetta myyvä kuluttaja 

ostanut sen alun perin uutena vai käytettynä (Chu & Liao 2007, 7). Tutkijoiden 

näkemyksen mukaan myöskään tuotteen alkuperäisen ostajan ja myyjän ei tarvitse olla 

sama henkilö, vaan esimerkiksi perheen poika voi auttaa isäänsä myymään tuotetta 

verkossa. Tässä tutkimuksessa käytetty tuote määritellään nojaten Chun ja Liaon (2007) 

tutkimukseen tuotteeksi, joka on ollut omassa tai lähipiiriin kuuluvan henkilön käytössä 

ennen myyntihetkeä.  

 

Myyjän osallistuminen vertaisverkkokauppaan voi olla suunniteltua tai 

suunnittelematonta. Taloudellisen arvon hankkimisen ollessa keskeinen myyjää 

motivoiva tekijä, on hänen osallistumisensa vertaisverkkokauppaan usein suunniteltua. 

Suunnitellussa myynnissä myyjä on tuotetta ostaessaan tiennyt sen jälleenmyynnin olevan 

mahdollista, ja myyjällä on jo tuotteen ostotilanteessa ollut aie myydä tuote eteenpäin 

tietyn ajanjakson jälkeen (Chu & Liao 2007, 7). Tutkijoiden mukaan myyjä voi nähdä 

omistamansa tuotteet hänen likvidinä eli helposti rahaksi muutettavana omaisuutenaan. 

Myös Denegri-Knottin ym. tukevat näkemystä, jonka mukaan vertaisverkkokauppa on 

myyjille tapa muuttaa omistamansa, itselle tarpeettomat tuotteet arvokkaaksi ”varastoksi” 
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(2009, 306). Suunnitellussa, käyttämättömän tuotteen myynnissä myyjä on jo 

ostotilanteessa tiennyt tuotteen olevan hänelle tarpeeton tai ostanut kaksi tuotetta, joista 

toinen on ostettu omaan käyttöön ja toinen myymistä varten. Lisäansioiden hankkimisen 

lisäksi syynä käyttäytymiselle voi olla myynnistä myyjälle syntyvä ilo (Chu & Liao 2007, 

7). Käyttäytyminen on yleistä esimerkiksi tilanteissa, joissa kuluttaja matkustaa 

ulkomaille kohteeseen, jossa jotakin tiettyä tuotetta myydään halvemmalla kuin hänen 

kotimaassaan. Puolestaan myyjä, joka myy tuotetta hetkellisen käytön jälkeen on usein 

kokenut toimija vertaisverkkokaupassa ja tietää, mitkä tuotteet käyvät 

vertaisverkkokaupassa kaupaksi (Chu & Liao 2007, 8).  

 

Suunnitellun myynnin vastakohtana on suunnittelematon myynti. Suunnittelemattomassa 

myynnissä myyjä päätyy myymään hänelle tarpeettoman tuotteen vertaisverkkokaupassa, 

vaikka se ei ollut myyjän tavoitteena tuotteen hankintatilanteessa (Chu & Liao 2007, 10).  

Tarkoitukseton myynti kuvaa tilannetta, jossa myyjä myy käyttämätöntä, itselle 

tarpeetonta tuotetta. Myyjä on voinut esimerkiksi tehdä alennusmyynnissä heräteostoksia, 

ja lopulta ostetuille tuotteille ei ole ollut tarvetta. Tarpeen tarkoituksettomalle myynnille 

voi laukaista tilanne, jota kuluttaja ei ollut ottanut huomioon tuotetta hankittaessa. 

Tuotteesta eroon hankkiutuminen on nimensä mukaisesti käyttäytymistä, jossa myyjä 

myy esimerkiksi varastoon jääneitä vanhoja urheilutarvikkeita, joille ei enää ole tarvetta. 

Chun ja Liaon (2007) näkemyksen mukaan molemmissa suunnittelemattoman myynnin 

muodoissa tarve tarpeettomasta tuotteesta eroon hankkiutumiselle on ensisijainen syy 

verkkokauppaan osallistumiselle, mutta myyjä voi silti tiedostaa mahdollisuutensa 

paikata tuotteen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia myynnistä saatavilla tuloilla.  

 

Perustuen myynnin suunnitelmallisuuteen ja tuotteen käyttöasteeseen, voidaan myyjän 

jälleenmyyntikäyttäytyminen vertaisverkkokaupassa jakaa neljään eri luokkaan. 
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 KÄYTTÄMÄTTÖMÄT 
TUOTTEET 

KÄYTETYT TUOTTEET 

SUUNNITELTU 
MYYNTI 

Ylimääräiseksi ostetun 
tuotteen myynti 

Myynti hetkellisen 
omistuksen jälkeen 

SUUNNITTELEMATON 
MYYNTI 

Tarkoitukseton myynti Eroon hankkiutuminen 

Kuvio 2. Jälleenmyyntikäyttäytyminen vertaisverkkokaupassa, mukaillen Chu & Liao 

(2007) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suunnittelematonta myyntiä, jonka muotoja ovat 

kuviossa 2 korostetut tarkoitukseton myynti sekä eroon hankkiutuminen. Tutkimuksen 

kannalta merkitystä ei ole sillä, onko myytävä tuote käytetty vai käyttämätön. Keskeistä 

on, että myyjän ainoana tavoitteena tuotetta hankittaessa ei ole ollut taloudellisten 

ansioiden saaminen, vaan tuote on ostettaessa hankittu myyjän itsensä tai hänen 

lähipiiriinsä kuuluvan henkilön käyttöön. 

 

Alustalla, jossa myyjät myyvät tarpeetonta omaisuuttaan, on merkitystä myyjänä 

toimimisen tapoihin. Myyntialusta toimii myyjän työkaluna myyntiin, minkä lisäksi se 

voi auttaa myyjää määrittämään tuotteen arvon sekä synnyttämään linkkejä 

myyntikäytänteiden ja myyntiympäristön välille (Denegri-Knott ym. 2009, 307). 

Denegri-Knott ym. (2009) jakavat myyntiprosessin tuotteen arvon määrittämiseen, 

tuotteen valmisteluun myyntiä varten ja tuotteen markkinointiin. Tuotteen arvon 

määrittämisen on tunnistettu olevan erityisen haastavaa myyjille. Mikäli myyjä 

epäonnistuu hinnoittelussa, tuottaa se herkästi pettymyksen (Denegri-Knott ym. 2009, 

310). Toisaalta Chu ja Liao (2007, 6) tunnistavat tavallisten kuluttajien kärsivän 

ammattimaisia myyjiä vähemmän epäonnistuneista kaupoista. Myyjällä on aina 

mahdollisuus palauttaa tuote omaan käyttöönsä, mikäli hän ei esimerkiksi onnistu 

myyjään tuotetta haluamallaan hinnalla. Myyjien keinoja hinnan määrittelyyn ovat 

tarjonnan seuranta myyntialustalla sekä markkinahintoihin ja muiden myyjien 

toimintatapoihin tutustuminen (Chu & Liao 2007, 6; Murphy & Liao 2013, 212). Murphy 

& Liao (2013, 212) havaitsevat, että myyjät eivät halua käyttää kovin paljoa aikaa 

markkinatutkimuksen tekemiseen. Vertaisverkkokaupassa erityisesti edullisia tuotteita 

myytäessä tämä on luonnollista – markkinoiden arviointiin käytettävä aika voidaan 
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suhteuttaa myynnistä saataviin tuloihin. Myyjälle keskeinen tieto on, millä keinoilla ja 

toimenpiteillä tuote menee kaupaksi, eikä tarkempiin yksityiskohtiin ole välttämättä 

tarpeellista syventyä. Hinnan asetannassa myyjälle on todettu olevan tärkeää se, että hän 

saa riittävät tulot myynnistä (Myrphy & Liao 2013, 2011), mutta mahdollisimman suuren 

voiton tavoittelu ei ole myyjille keskeistä.  

 

Tuotteen myymisen työvaiheita ovat esimerkiksi myytävän tuotteen kuvaaminen ja 

hinnoittelu, ostajaehdokkaiden kanssa käytävät keskustelut, kauppojen sopiminen ja 

tuotteen toimitus sen uudelle omistajalle. Prosessi on monivaiheinen ja myyjältä 

edellytetään rutkasti motivaatiota ja halua nähdä vaadittava vaiva tuotteen myymiseksi. 

Myyjät pyrkivät palauttamaan tuotteiden alkuperäisen arvon muun muassa kunnostamalla 

ja putsaamalla tuotteita sekä pakkaamalla tuotteet niiden alkuperäisiin pakkauksiinsa, 

jolloin tuotteet näyttävät samalta kuin kaupasta ostettaessa (Denergi-Knott ym 2009, 

311). Myyjän panostaessa myynti-ilmoituksen visuaalisuuteen, korostuu tuotteista 

otettujen kuvien laatu (Murphy & Liao 2013, 210). Mitä arvokkaampana myyjä pitää 

myytävää tuotetta, sitä enemmän hän on valmis näkemään vaivaa tuotteen valmisteluun, 

kuvaamiseen, hinnoitteluun ja muihin myynnin kannalta keskeisiin toimenpiteisiin 

(Denegri-Knott ym. 2009, 313). 

 

Vertaisverkkokaupassa toiminnan voidaan tunnistaa olevan tiettyjen normien mukaista, 

mikä heijastuu tapaan tehdä myynti-ilmoituksia. Denegri-Knott ym. (2009, 312) 

tunnistavat normeja olevan esimerkiksi tuotteiden jaottelu tiettyihin kategorioihin, 

keskeisten hakusanojen käyttäminen ja tuotteen esittelyn kannalta olennaisten 

ominaisuuksien, kuten kunnon ja materiaalin, esiin tuominen myynti-ilmoituksessa. 

Denergi-Knott ym. (2009, 312) näkevät normien noudattamisen synnyttävän myyjälle 

varmuutta siitä, että ostajat löytävät hänen tarjoamansa. Myyntialustalla on merkitystä 

siihen, millaisia markkinointitoimenpiteitä myyjä toteuttaa saavuttaakseen tavoitteensa 

myynnin suhteen (Denergi-Knott ym. 2009, 312). Alustan tarjotessa myyjälle 

mahdollisuuden tarkastella muita myynti-ilmoituksia ja nähdä millaisia myyntitaktiikoita 

muut myyjät käyttävät, myyjät pystyvät oppimaan ja omaksumaan tekniikoita sekä 

soveltamaan niitä omiin myynti- ja markkinointitoimenpiteisiinsä. Myyjien verbaaliset 

strategiat myynti-ilmoituksen tekemisessä liittyvät tuotteen kuvaamiseen sanallisesti. 

Murphyn ja Liaon (2013) näkemyksen mukaan myyjät pyrkivät kirjoittamaan rehellistä, 
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tuotetta kuvaavaa ja oleellista tietoa sisältäviä kuvauksia myytävästä omaisuudestaan 

(2013, 209). Denegri-Knott ym. (2009, 312) puolestaan tunnistavat myyjien tekevän 

kahden tyyppisiä myynti-ilmoituksia: toisaalta ilmoituksessa keskitytään tuotteiden 

ominaisuuksien kuvaamiseen persoonattomasti, mutta arvokkaampia tuotteita myydessä 

myyjien nähdään käyttävän enemmän kuvaavaa retoriikkaa ja viittaavan esimerkiksi 

tuotteeseen liittyvään elämäntyyliin.  

2.2.2 Myyjäkokemus vertaisverkkokaupassa  

Edellä esitetyt luvat kuvaavat, kuinka kuluttajat päätyvät myymään käytettyjä tuotteita 

vertaisverkkokaupassa lukuisista, henkilökohtaisesti vaihtelevista syistä, ja miten myyjiä 

motivoi monet erilaiset asiat. Yksi ja jatkuvasti enemmän hyödynnettävä tapa ymmärtää 

kuluttajien käyttäytymistä on sen tarkastelu asiakaskokemuksen näkökulmasta. 

Palveluita tarjoaville yritykselle asiakaskokemuksen on tunnistettu olevan keskeinen 

strateginen tavoite (Klaus & Maklan 2013, 237) ja samalla keino ymmärtää mikä palvelun 

käytössä on merkityksellistä kuluttajille. Onnistunut asiakaskokemus tuo yritykselle 

tuottoja sekä alentaa kustannuksia (Shaw & Ivens 2002, 52), minkä takia yhä useampi 

yritys kiinnittää asiakaskokemukseen ja sen kehittämiseen huomiota.  

Asiakaskokemuksen teoria on saanut kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana 

jatkuvasti enemmän huomiota tutkimuskirjallisuudessa, ja käsite on määritelty useiden 

tutkijoiden toimesta. Asiakaskokemus on perinteisesti nähty asiakkaan sisäiseksi ja 

subjektiiviseksi kokemukseksi, joka syntyy suorassa tai epäsuorassa kanssakäymisessä 

yrityksen kanssa ennen ostoa, oston aikana ja sen jälkeen (Meyer & Schwager 2007, 2; 

Rawson ym. 2013, 2). Asiakaskokemukselle ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä ja käytettyä 

määritelmää, minkä seurauksena useat tutkijat ovat tuoneet kirjallisuuteen oman 

tulkintansa asiakaskokemuksen luonteesta. Maklan ja Klaus (2013, 228) määrittelevät 

asiakaskokemuksen kaikiksi asiakkaan kognitiivisiksi ja affektiivisiksi arvioiksi 

yrityksen kanssa käydystä suorasta ja epäsuorasta kanssakäymisestä ostoon liittyen. 

Lemon ja Verhoef (2016, 74) ovat puolestaan tehneet määritelmän, jossa asiakaskokemus 

nähdään moniulotteisena eri kosketuspisteiden läpi kulkevana dynaamisena 

kokonaisuutena, joka käsittää asiakkaan kognitiiviset, emotionaaliset, behavioraaliset, 

sensoriset ja sosiaaliset reaktiot yrityksen tarjoamaan asiakaspolun (engl. customer 

journey) aikana. Tutkijat nostavat esiin Schmittin ym. (2015) näkemyksen siitä, että 
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riippumatta palvelun tyypistä tai muodosta asiakaskokemus muodostuu jokaisessa 

vaihdannan tilanteessa. Schmitt (1999) tunnistaa kokemuksen muodostuvan sensorisista 

(aistit), affektiivisista (tunteet), kognitiivisista (tietoisuus), fyysisistä, käyttäytymiseen ja 

elämäntyyliin liittyvistä ja kulttuurisia vaikutuksia ottaneesta sosiaaliseen identiteettiin 

liittyvistä kokemuksista. Jokaisesta edellä esitetystä määritelmästä löytyy keskeisenä 

osana asiakaskokemuksen tunteellinen tai emotionaalinen ulottuvuus, mikä perustelee 

asiakaskokemuksen teorian hyödyntämistä tarkasteltaessa myyjien emotionaalisia 

kokemuksia vertaisverkkokaupassa. 

Asiakaskokemuksesta tehdyt määritelmät rakentuvat perinteisen myyjä – ostaja -suhteen 

päälle, minkä takia se ei sovi suoraan vertaisverkkokaupan kontekstiin. Perinteisestä 

kaupan kontekstista tarkasteltuna tuotetta tarjoava yritys toimii myyjänä ja kuluttaja 

kokemusta muodostavana asiakkaana. Vertaisverkkokaupassa tilanne on kuitenkin 

erilainen: alustan tarjoajan eli yrityksen asiakkaana on kuluttaja, joka myy omia 

käytettyjä tavaroita muille vertaisille kuluttajille. Myyjänä toimivalla henkilöllä nähdään 

olevan samanaikaisesti kaksi eri roolia: hän toimii alustan tarjoavan yrityksen asiakkaana 

sekä myyjänä ostajana toimivalle kuluttajalle. Vertaisverkkokaupassa on näin ollen 

kolme keskeistä toimijaa: alusta, myyjä(t) ja ostaja(t). Alustalla ja ostajalla on 

molemmilla aktiivinen rooli myyjän kokemuksen muodostajana. Myyjän roolia 

vertaisverkkokaupan kontekstissa havainnollistaa kuvio 3.   

 

Kuvio 3. Myyjäkokemus vertaisverkkokaupassa 
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Myyjän asiakaskokemus, myyjäkokemus, muodostuu kun myyjä toimii sekä alustan että 

ostajan kanssa osana myyntiprosessia. Perustuen aikaisemmassa kirjallisuudessa 

esiteltyihin asiakaskokemuksen määritelmiin ja myyjän roolin erityispiireet huomioiden 

on tutkimuksen kannalta keskeistä luoda käsitemääritelmä myyjäkokemukselle 

vertaisverkkokaupassa. Tässä tutkimuksessa myyjäkokemus vertaisverkkokaupassa 

nähdään myyjän subjektiiviseksi arvioksi myyjänä toimimisesta koko myyntiprosessin läpi 

myyjän ollessa kanssakäymisessä sekä alustan että ostajan kanssa. Kuten perinteisessä 

asiakaskokemuksen määritelmässä, myös myyjäkokemuksen nähdään olevan 

dynaaminen prosessi, joka käsittää myyjän kognitiiviset, emotionaaliset, behavioraaliset, 

sensoriset ja sosiaaliset reaktiot myyntipolun eri vaiheissa. Tässä tutkimuksessa tarkastelu 

rajataan myyjäkokemuksen emotionaaliseen ulottuvuuteen. 

Vertaisverkkokaupassa myyjän toimiessa keskeisesti alustan ja ostajan kanssa, ei se sulje 

pois muita kokemukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat muun muassa 

ympäristö, jossa myyjä toimii. Myyjän matkan läpi myyntiprosessin voidaan nähdä 

muodostuvan eri kosketuspisteistä (engl. touch points). Asiakaskokemuskirjallisuudessa 

kosketuspisteet nähdään tilanteina, joissa kuluttaja kohtaa tai on jollain muilla tavoin 

tekemisissä yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun kanssa joko suoraan yrityksen 

toimesta tai kolmannen osapuolen välityksellä (Meyer & Schwager 2007, 3). 

Kosketuspisteet on jaettu Lemonin ja Verhoefin (2016, 76) toimesta neljään eri 

kategoriaan: 1) brändin omistamat, 2) kumppanin omistamat, 3) asiakkaan omistamat, ja 

4) sosiaaliset tai ulkoiset kosketuspisteet. Näistä ainoastaan brändin omistamat 

kosketuspisteet ovat täysin yrityksen, vertaisverkkokaupan kontekstissa myyntialustan 

tarjoajan, hallittavissa. Muissa kosketuspisteissä eri sidosryhmillä ja ulkoisilla tekijöillä 

on keskeinen rooli (Lemon & Verhoef 2016). Palvelua tarjoavan yrityksen 

hallitsemattomissa olevia elementtejä ovat esimerkiksi muut palvelun käyttäjät ja laite, 

jolla kuluttaja palvelua käyttää (Lemon & Verhoef 2016, 78; McColl-Kennedy ym. 

2015a, 431). Vertaisverkkokaupassa myyjäkokemuksen muodostuessa kanssakäymisessä 

sekä alustan että ostajan kanssa, sijoittuu suuri osa kosketuspisteistä myyjän ja ostajan 

väliseen kanssakäymiseen. Myyjäkokemuksen tarkastelu ainoastaan myyjän ja alustan 

välisiä kosketuspisteet huomioiden antaisi puutteellisen käsityksen myyjälle 

muodostuvasta kokemusta, ja myyjän ja ostajan välinen kanssakäyminen nähdään tämän 

tutkimuksen kannalta välttämätöntä sisällyttää osaksi kokemuksen tarkastelua muiden 

hallitsemattomien kosketuspisteiden ohella.  
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2.3 Emootiot osana kuluttajakäyttäytymistä 

 

Emootiolla on vaikutusta kuluttajien toimintaan ja niiden merkitys osana 

kuluttajakäyttäytymistä on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten (Richins 1997, 127). Eikä 

mikään ihme, sillä emootiolla on ensisijainen rooli motivaation muodostumisessa, ja ne 

ohjaavat meidän päivittäistä elämäämme (Shaw 2007, 10; Izard 2013, 3). Emootioiden 

rooli keskeisenä osana käyttäytymistieteitä ei ole aina ollut itsestään selvä, ja emootioita 

on pidetty jopa tarpeettomana osana käyttäytymisen tutkimusta (Izard 2013, 1). 

Emootioiden luonnosta ja esiintymisestä ollaan tieteellisessä kirjallisuudessa yhä montaa 

eri mieltä. Yhtä mieltä voidaan kuitenkin olla siitä, että emootiot ovat löytäneet viimeisen 

25 vuoden aikana paikkansa osana niin psykologian kuin kuluttajakäyttäytymisen 

keskustelua.  

2.3.1 Emootio ja sen lähikäsitteet 

 

Emootioiden rooli osana kuluttajakäyttäytymistä on tunnistettu, mutta emootiolle ei ole 

olemassa tieteessä yleisesti hyväksyttyä ja käytettyä määritelmää, mikä tekee niiden 

tutkimisesta haasteellista. Yksi käytetyimmistä olemassa olevista määritelmistä on 

Plutchicin (1980) luoma määritelmä, jossa hän näkee emootion subjektiivisena 

tunteellisena kokemuksena jostakin tietystä tilanteesta, joka näyttäytyy esimerkiksi 

vihana, inhona tai kauhuna. Bagozzi ym. (1999, 185) puolestaan määrittelevät emootion 

ihmisen henkiseksi valmiustilaksi. Emootion nähdään syntyvän jonkin tilanteen tai 

ajatuksen kognitiivisen arvioinnin seurauksena, olevan fenomenologinen, ilmenevän 

fyysisesti esimerkiksi ihmisen kasvoilta ja johtavan toimenpiteisiin, joilla ihminen 

käsittelee kokemaansa tunnetta (Bagozzi ym. 1999, 184; Izard 1999, 54). Merriam-

Webster -sanakirjassa (2020) on määritelty emootio subjektiivisesti koetuksi henkiseksi 

reaktioksi johonkin tiettyyn asiaan liittyen, minkä seurauksena voidaan kokea fyysisiä tai 

käyttäytymiseen vaikuttavia muutoksia kehossa. Emootio voidaankin nähdä henkilön 

vasteena jollekin tapahtumalle tai tilanteelle. Koettu emootio vaikuttaa parhaimmillaan 

koko ihmiskehoon ja jokaisen koetun emootion on tunnistettu koskettavan yksilöllisesti 

(Izard 2013, 18). Tehdyille määritelmille on yhteistä emootioiden kokemisen 

subjektiivisuus ja emootion syntyminen jossakin tietyssä tilanteessa aiheuttaen ihmisessä 



23 

 

 

reaktion. Taulukossa 1 esitetään käsitemäärittely emootiolle aikaisempaan kirjallisuuteen 

perustuen sekä määritelmät emootion lähikäsitteille.  

 

 

Taulukko 1. Emootio ja sen lähikäsitteitä 

 

Emootio on käsitteenä monimerkityksellinen ja se sekoitetaan herkästi pidempiaikaisia 

tunnetiloja kuvaaviin termeihin. Emootion lähikäsitteitä ovat muun muassa affektio (engl. 

affect), tunne (engl. feeling), mieliala (engl. mood) ja asenne (engl. attitude), ja ne 

sekoittuvat erityisesti puhutussa kielessä helposti toisiinsa. Emootio voidaan nähdä 

käsitteistä moniulotteisimpana, ja sillä tunnistetaan olevan ihmisluontoon perustuvia ja 

kokemuksellisia osatekijöitä (Izard 1999, 54). Erityisesti kuluttajakäyttäytymisen 

tutkimuksessa ero emootion, sen lähikäsitteiden ja muiden olotilojen välille on keskeistä 

tehdä (Richins 1997, 127), jotta voidaan luoda yhteinen ymmärrys sille, mistä 

tunteellisesta reaktiosta missäkin tilanteessa puhutaan.  

 

Shaw ja Ivens (2002, 57-58) jakavat kuluttajille syntyvät tunteelliset reaktiot kolmelle eri 

tasolle: kuluttajan temperamenttiin, mielialaan ja emootioihin. Käsitteiden suhdetta on 

havainnollistettu kuviossa 4. Uloimmalla kehällä on temperamentti, joka on yksilön 

Käsite Määritelmä  

Emootio Subjektiivisesti koettu tietoinen intensiivinen vaste johonkin 

tilanteeseen, joka aiheuttaa henkilössä fyysisen reaktion ja 

sisältää kokemuksellisia sekä kulttuuriin sidonnaisia 

elementtejä (Plutchic 1980, Bagozzi ym. 1999, Izard 1999, 

Shaw & Ivens 2002, Izard 2013, Muzenero 2014). 

Tunne Nopeasti syntyvä tietoinen emotionaalinen henkilökohtainen 

tila (Munezero 2014). 

Mieliala Pidempiaikainen ja tasainen mielentila (Bagozzi ym. 1999, 

Shaw & Ivens 2002). 

Affektio Usein tiedostamaton ja vaikeasti kuvailtava emotionaalinen 

tila. Kattokäsite eri emotionaalisille tiloille (Bagozzi ym. 

1999, Izard 1999, Munzenero 2014). 

Asenne Harkittu tapa ilmaista koettu mieliala (Bagozzi ym. 1999). 
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synnynnäinen piirre ja osa persoonallisuutta, eikä esimerkiksi palvelua tarjoavalla 

organisaatiolla ole mahdollisuutta vaikuttaa sen ilmenemiseen. Yksilöllisen 

temperamentin merkitys on kuitenkin tärkeä ymmärtää, koska se määrittää kuinka 

kuluttaja reagoi yrityksen viesteihin tai muihin asiakaskokemusta määrittäviin tilanteisiin 

(Shaw & Ivens 2002, 58). Sisemmällä kehällä on mieliala, jonka tutkijat määrittelevät 

pidempiaikaisemmaksi ja tasaisemmaksi tilaksi. Mieliala voi säilyä tunnista päiviin, ja 

mieliala ei ole yhtä intensiivinen kuin emootio (Bagozzi ym. 1999, 184).  Mieliala 

kuitenkin vaikuttaa emootioiden esiintymiseen: jos kuluttaja on valmiiksi huonolla 

tuulella, voi hän pahoittaa mielensä herkemmin kuin hyväntuulinen kuluttaja (Shaw & 

Ivens 2002, 57; Tu 2004, 163). Mielialaan verrattuna emootiot syntyvät hetkessä ja ovat 

lyhytaikaisempia reaktioita johonkin tiettyyn tilanteeseen (Shaw ja Ivens, 2002). 

Intensiivisyys voidaan nähdä keskeisenä erona emootion ja pidempiaikaisten tunnetilojen 

välillä. Emootioiden ja niitä kuvaavien sanojen, kuten ilo tai alakuloisuus, tutkiminen on 

haastavaa, koska samalla sanalla on mahdollista kuvata eri tason tunnereaktioita. Tämä 

vaatii tutkijalta tarkkaavaisuutta ja kykyä ymmärtää mistä milläkin hetkellä on kyse 

(Plutchic 1980, 19).  

 

Kuvio 4. Temperamentin, mielialan ja emootion suhde, mukaillen Shaw & Ivens (2002) 

 

Keskenään sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä herkästi toisiinsa sekoittuvia 

käsitteitä ovat myös affektio, tunne ja emootio. Affektio voidaan nähdä kattokäsitteenä, 

jonka alle kuuluvat emootio, tunne ja asenne (Bagozzi ym. 1999, 184). Affektio sisältää 

Tempera-
mentti

Mieliala

Emootiot
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kaikki henkilön motivaatiot ja käynnissä olevat prosessit (Izard 1999, 55), ja affektiot 

ovat usein tiedostamattomia minkä takia niitä on vaikea kuvailla (Munezero ym. 2014). 

Ero tunteen ja emootion välillä on vaikeimmin selvitettävä. Tunne on nopeasti syntyvä, 

tietoinen ja henkilökohtainen tila, kun taas emootio voidaan nähdä sosiaalisena tai 

kulttuuriin sidonnaisena tapana ilmaista syntynyt tunne (Munezaro ym. 2014). Tunne 

sijoittuu affektion ja emootion väliin, emootion omatessa laajemman yhteyden myös sitä 

kokevan kuluttajan ympäristöön. Kuviossa 5 on esitetty affektion, tunteen ja emootion 

suhde toisiinsa nähden.  

 

 

Kuvio 5. Affektio, tunne ja emootio, mukaillen Munezaro ym. (2014) 

 

Asenne on harkittu ilmentymä ihmisen mielialasta, joka nähdään vähemmän 

intensiivisenä kuin emootio. (Bagozzi ym. 1999, 185). Osa tutkijoista näkee asenteen 

kapeammin ainoastaan henkilön arviona jostakin tietystä tilanteesta, eivätkä liitä siihen 

emotionaalista ulottuvuutta (Bagozzi ym. 1999, 185). Niin tai näin, emootio aiheuttaa 

suuremman fyysisen reaktion ja subjektiivisen kokemuksen kuin asenne tai mieliala 

(Bagozzi ym. 1999, 185). Käyttökelpoinen keino tehdä ero emootion ja asenteen välillä 

on tarkastella tapaa, jolla mielentila saa alkunsa.  

  



26 

 

2.3.2 Teorioita emootioiden tarkasteluun   

 

Emootioiden tutkimus on yhtä laajaa ja moninaista kuin olemassa olevat emootiot 

itsessään (Cacioppo & Gardner 1999).  Tutkimuskenttä on hajanainen, ja sisältää 

lukemattomia eri tapoja tarkastella emootioita. Samalla, kun useat eri tutkimusvirrat 

saavat aikaan rikkaan ja monipuolisen tutkimuskentän, tekee se haastavaksi yhtenäisen 

kokonaiskuvan luomisen aikaisemmasta kirjallisuudesta. Emootioiden tutkimisesta ja 

mittaamisesta tekee vaikeaa emootioiden epämääräinen muodostuminen (Shaw & Ivens 

2002, 44), mikä osaltaan selittää erilaisten mallien olemassaoloa.  

Henkilön yksilöllisten ominaisuuksien sekä hänen ympäristönsä on tunnistettu selittävän 

emootioiden syntymistä (Bagozzi 1999). Arviointiteoriassa emootioiden nähdään 

syntyvän tilanteiden tai tapahtumien arvioinnin seurauksena (Roseman & Smith 2001, 3), 

jossa kognitiivisilla prosesseilla on keskeinen rooli. Arviointiteorian keskeinen ero 

muihin emootioita tutkiviin teorioihin onkin tapa nähdä emootio: arviointiteoriassa 

emootiot nähdään ennemmin prosessina kuin henkilön kokemana tilana (Moors ym. 

2013, 119). Jokainen koettu emootio on kuluttajan yksilöllinen ja subjektiivinen 

kokemus, ja eri kuluttajat voivat kokea erilaisia emootiota samanlaisessa 

kulutustilanteessa, tai olla kokematta emootiota lainkaan (Bagozzi 1999, 185).  

Arviointiteoriassa emootiot muodostuvat teorian nimen mukaisesti arviointiprosessin 

lopputuloksena ja erot emootioiden välillä syntyvät perustuen tapaan arvioida tilannetta. 

Arviointiprosessin avulla henkilö jäsentelee käytettävissä olevaa tietoa: eri osatekijöiden 

arvioinnin lopputuloksena syntyy useita tekijöitä sisältävä vastausmalli, jota kutsutaan 

emootioksi. Arviointiteoria toimii keinona tunnistaa, miksi tietyssä kontekstissa syntyy 

ja koetaan tietynlaisia emootioita (Roseman & Smith 2001, 6; Smith ym. 2014; 13).  

Teorian ytimessä on, että emotionaalisten reaktioiden syntymiseen ei vaikuta ainoastaan 

ulkoiset olosuhteet, vaan myös henkilön sisäiset tavoitteet ja kyvykkyydet selviytyä 

tilanteesta (Roseman & Smith 2001, 8; Moors ym. 2013, 119). Henkilön tekemä arviointi 

voidaan nähdä havainnoinnin lopputuloksena ja teorian kannattajat omaavat yhteisen 

ymmärryksen siitä, että henkilö arvioi tapahtumia suhteessa hänen tavoitteisiinsa tai 

tarpeisiinsa (Roseman & Smith 2001, 9).  

Useat tutkijat ovat luoneet malleja kuvastamaan arviointiteoriaa, ja paikoittainen mallien 

ristiriitaisuus on herättänyt kiivasta keskustelua tieteellisessä kirjallisuudessa (ks. esim. 
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Lazarus 1999). Watson ja Spence (2007) toivat keskeisesti psykologian kirjallisuudessa 

käytetyn teorian osaksi markkinoinnin tutkimusta, ja käyttivät arviointiteoriaa 

selittämään kuluttajakäyttäytymistä ja kuluttajan päätöksentekoa. Tutkijat loivat neljän 

muuttujan kognitiivisen arviointiteorian, jonka muuttujat ovat lopputuloksen 

miellyttävyys, toimijuus, tilanteen oikeudenmukaisuus ja tilanteen todennäköisyys. 

Näiden muuttujien kautta syntyvien emootioiden kautta on mahdollista selittää kuluttajan 

päätöksentekoa eri tilanteissa. Arviointiteoria voidaan nähdä linssinä, jonka läpi 

katsottuna pystytään tekemään eroja eri emootioiden välille ja ymmärtämään niiden 

ajallisia, yksilöllisiä ja kulttuurisia eroavaisuuksia (Bagozzi ym. 1999, 186; Roseman & 

Smith 2001, 18). Watson ja Spence (2007, 488) argumentoivat kognitiivisen arvioinnin 

tarjoavan kokonaisvaltaisen selityksen sille, miksi kuluttajalle syntyy tietynlaisia 

emootioita.  

Arviointiteoriaa on kuitenkin kritisoitu siitä, ovatko emootiot arviointien seurausta, vai 

arvioiko henkilö tilannetta vasta emootion syntymisen jälkeen (Roseman & Smith 2001). 

Tilanteet, joissa esiintyy useita eri emootioita tai emootiot sekoittuvat toisiinsa, ei 

välttämättä pystytä erittelemään tiettyä arviointikriteeristöä, joka kuvaa toisiinsa 

sekoittuneiden emootioiden syntyä (Ruth ym. 2002, 46). Tällaisessa tilanteessa 

voimakkaammin esiintyvä emootio havaitaan, ja hillitymmin koettu emootio voi jäädä 

huomioimatta (Ruth ym. 2002, 46). Toisiinsa herkästi sekoittuvia emootioita voivat olla 

esimerkiksi ilo ja tyytyväisyys. Ruth ym. (2002) näkemyksen mukaan arviointiteoria on 

käyttökelpoinen, kun tutkimuksen kohteena on yksittäisiä emootioita. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on tarkastella millaisia emootioita myyjät kokevat osana 

myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa, jolloin tarkastelussa on useat, mahdollisesti 

toistensa kanssa samankaltaiset emootiot. Arviointiteoria tarjoaa tavan selittää 

emootioiden syntymistä, mutta sitä ei nähdä toimivana työkaluna emootioiden 

tunnistamisessa.  

Keskusteltaessa yksittäisten emootioiden suhteesta toisiinsa on kirjallisuudesta 

löydettävissä kaksi keskeistä tutkimusvirtaa; emootioiden luokittelu ja emootioiden 

kategorisointi. Molemmat tavat toimivat keinona jaotella emootiota suhteessa toisiinsa, 

minkä takia niiden voidaan nähdä olevan arviointiteoriaa toimivampi työkalu 

emootioiden tunnistamiseen. Puhuttaessa emootioiden luokittelusta, jako myönteisiin ja 

kielteisiin emootioihin on kulutustutkimuksessa yleisin luokittelun tapa (Laros & 

Steenkamp 2005, 1444) ja lukuisten tutkijoiden on nähty käyttävän jakoa myönteisiin ja 
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kielteisiin emootioihin omissa tutkimuksissaan (ks. esim. Watson & Tellegen 1985, 

Watson ym. 1988, Derbaix 1995). Watson ja Tellegen näkevät luokittelutavan etuna sen, 

että tutkittavat usein kertovat kokemistaan emootioista kuvailemalla niitä joko 

myönteisiksi tai kielteisiksi (Watson & Tellegen 1985). Myönteisyyttä kuvaavia sanoja 

on esimerkiksi innokkuus, aktiivisuus, ja myönteisesti latautunut henkilö on täynnä 

energiaa, keskittynyt ja sitoutunut käsillä olevaan tilanteeseen (Watson ym. 1988, 1063). 

Vastaavasti kielteisyyttä kuvaavia sanoja ovat muun muassa viha, halveksunta, syyllisyys 

ja pelko, ja kuluttajalle on tyypillistä levoton mielentila.    

Muita merkittäviä luokittelua hyödyntäviä malleja on Mehrabianin ja Russelin (1974) ja 

Russelin (1980) malli. Mehrabianin ja Russelin (1974) mallissa tutkijat jakavat emootiot 

kolmeen eri luokkaan: miellyttävyys (pleasant), kiihottuminen (arousal) ja hallinta 

(dominance). Luokat muodostavat PAD-mallin. Russellin (1980) näkökulmasta keskeiset 

ja eniten esiintyvät ulottuvuudet ovat kiihottuminen (arousal) ja mielihyvä (pleasure). 

Luokittelumalleissa emootioita arvioidaan kulloinkin käytössä olevan mallin luokkien 

mukaisesti, esimerkiksi kuinka miellyttäväksi tunnettu emootio koetaan. Esimerkiksi 

tyytyväisyys voidaan nähdä miellyttävämpänä emootiona kuin pelko. Luokittelun kautta 

tehdyn arvioinnin avulla emootioita voidaan tarkastella ja vertailla suhteessa toisiinsa. 

Emootioiden tarkasteleminen luokkien kautta mahdollistaa myös yhtäläisyyksien ja 

erojen havainnoinnin eri emootioiden välillä (Ruth ym. 2002, 45). Luokkien 

hyödyntämisen etuna nähdään myös niiden pysyvyys ja kestävyys (Watson & Tellegen 

(1985). 

Emootioiden kategorisointi on toinen jaotteleva tapa tarkastella emootioita. Plutchic 

(1980) mallintaa tunteita psyko-evolutionäärisen teorian kautta, ja esittelee kahdeksan 

kategoriaa, joiden on myöhemmin tunnustettu muodostavan kahdeksan ihmisen 

perusemootiota: hyväksyminen, pelko, yllätys, suru, inho, viha, odotus ja ilo. 

Perusemootiot ovat yleisiä emootioita, joita jokainen ihminen pystyy tunnistamaan. 

Shaver ym. (1987) haastavat Plutchickin näkemyksen, ja havaitsevat ihmisten jakavan 

kokemansa emootiot vain viiteen peruskategoriaan: ilo, rakkaus, pelko, viha ja suru. 

Havlena, Holbrook ja Lehmann (1989) vertasivat tutkimuksessaan Plutchickin (1980) 

kategorisoivaa ja Mehrabianin ja Russellin (1974) luokittelevaa mallia. Vertailun 

lopputuloksena tutkijat tunnistivat 28 keskeistä emootioita kuvaavaa adjektiivia, jotka 

jakautuivat seitsemään eri kategoriaan: iloinen, tyytyväinen, odottava, surullinen, 

aktiivinen, vihainen ja pelokas. Tunnistetut emootiot ovat linjassa Plutchickin 
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esittelemien perustunteiden kanssa, mikä kannustaa emootioiden jaotteluun 

kategorisointia hyödyntämällä. Toisaalta emootioiden mallintamista kategorisoinnin 

keinoin on kritisoitu siitä, että siinä ei yritetä ymmärtää, mikä aiheuttaa 

samankaltaisuuksia samaan kategoriaan kuuluvien emootioiden välillä eikä se selitä, 

miksi kuluttaja kokee jotakin tiettyä emootioita (Watson & Spence 2005, 489). 

Luokittelun vahvuutena nähdään samankaltaisten emootioiden tunnistaminen, ja 

kategorisointi puolestaan auttaa eri emootioiden esiin tuomisessa ja jäsentelyssä. 

Richins (1997) kritisoi aikaisempaa tutkimusta emootioista ja nostaa esiin emootioita 

mittaavien mittareiden luomisen ja hyödyntämisen haasteena olevan joidenkin tunteiden 

jäämisen mittariston ulkopuolelle, kuluttajalle vieraiden termien sisällyttämisen 

mittaristoon, ja toisaalta kontekstisidonnaisuuden huomioimattomuus. Vastatakseen 

haasteeseen Richins (1997) muodosti Consumption Emotion Set-mallin (myöhemmin 

CES-malli).  Malli on kehitetty palvelemaan nimen omaisesti kuluttajakäyttäytymisen 

tutkimusta, ja se kuvaa yleisimmin kulutustilanteissa koettuja emootioita sekä kuluttajien 

tapoja ilmaista kokemiansa emootioita. CES-mallissa tunnistetut emootiot on esitelty 

taulukossa 2. Richinsin esittämä kategorisointi on yleisesti hyväksytty käytettäväksi 

kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa, ja sen nähdään tarjoavan käyttökelpoinen reitti 

emootioiden ymmärtämiseen osana asiakaskokemusta (Keiningham ym. 2017, 151). 

Taulukko 2. Emootiot CES-mallin mukaisesti, mukaillen Richins (1997) 

Emootio Emootiota kuvaavat ilmaisut  

Viha turhautunut, vihainen, ärtynyt 

Tyytymättömyys toteutumaton, tyytymätön 

Huoli hermostunut, huolestunut, jännittynyt 

Suru masentunut, surullinen, onneton 

Pelko pelokas, kauhuissaan, hätääntynyt 

Häpeä nolostunut, häpeissään, nöyryytetty 

Kateus mustasukkainen, kateellinen 

Yksinäisyys yksinäinen, koti-ikävä 
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Romanttinen rakkaus seksikäs, romanttinen, intohimoinen 

Rakkaus rakastavainen, tunteellinen, 

lämminsydäminen 

Tyyneys rauhallinen, levollinen 

Tyytyväisyys tyytyväinen, onnistunut 

Optimismi optimistinen, rohkeus, toiveikas 

Ilo iloinen, mielissään, riemuissaan 

Jännitys innostunut, jännittynyt, tohkeissaan 

Yllätys yllättynyt, hämmästynyt, ällistynyt 

Muut luokittelemattomat ilmaisut syyllisyys, ylpeys, kiihkeä, helpottunut 

 

Laros ja Steenkamp (2005, 1440) ottivat osaa keskusteluun ja tunnistivat, että erilaisten 

tutkimusvirtojen ei tarvitse kilpailla toisiaan vasten, vaan ne voivat toimia toisiaan 

tukevina. Storm ja Storm (1987) toivat jo paljon varhaisemmin eri tutkimusvirrat yhteen 

muodostaen ensimmäisenä tunnistetuista emootioista ryhmiä asettaen muodostetut 

ryhmät hierarkkiseen järjestykseen. Hierarkkinen järjestys perustui emootioiden 

abstraktiuteen. Tutkijoiden tunnistamat ryhmät ovat kielteiset emootiot, myönteiset 

emootiot ja neutraalit emootiot. 

Myöhemmin Laros ja Steenkamp (2005) rikastuttivat kirjallisuutta omalla 

näkemyksellään tuoden oman ehdotuksensa kolmitasoisesta, hierarkkisesta mallista 

kuvastamaan kuluttajakäyttäytymisessä esiintyviä emootioita. Tutkijat jakoivat emootiot 

eri tasoihin perustuen niiden yleisyyteen ja esiintymiseen. Hierarkiamallin kielteiset ja 

myönteiset emootiot esitetään kuvioissa 6 ja 7. 
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Kuvio 6. Emootioiden hierarkiamallin kielteiset emootiot, mukaillen Laros & Steenkamp 

(2005) 

 

Kuvio 7. Emootioiden hierarkiamallin myönteiset emootiot, mukaillen Laros & 

Steenkamp (2005) 

Ensimmäisellä tasolla tutkijat jakavat tunteet myönteisiin ja kielteisiin affektioihin, ja se 

voidaan nähdä kaikkein abstraktimpana tasona ja luokittelevana tapana tarkastella 

emootioita. Tutkijat näkevät abstraktin luokittelutavan etuna sen yksinkertaisuuden 

(Laros & Steenkamp 2005, 1440). Hierarkkisen luokittelun toiselle tasolle tutkijat 

asettavat kahdeksan perustunnetta, joista puolet asemoituvat kielteisten ja puolet 

myönteisten affektioiden alle. Kolmannelle, hierarkian matalimmalle tasolle tutkijat 
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sijoittavat yhteensä 42 erilaista tarkemmin täsmennettyä tunnetta, jotka perustuvat 

Richinsin (1997) esittämään CES-malliin.  

Tässä tutkimuksessa hierarkiamallia hyödynnetään työkaluna emootioiden 

tunnistamisessa. Hierarkiamallin vahvuutena nähdään sen monitasoisuus, joka alkaa 

hyvin abstraktista näkemyksestä siirtyen kohti tarkempaa emootioiden kuvausta. 

Hierarkian mukainen tarkastelu on toimiva tapa yleisyyden ja tarkkuuden 

havainnollistamiseen (Storm & Storm 1987, 806), mikä nähdään hyödylliseksi 

emootioiden tarkastelussa vähän tutkitussa kontekstissa. Shaver ym. (1987) ovat 

havainneet kuluttajille olevan helppoa tunnistaa ja kuvata pääemootioita, mutta niiden 

alle sijoittuvien alaemootioiden tunnistaminen ei ole yhtä selkeää. Tutkijan haastavaksi 

muttei mahdottomaksi tehtäväksi jää kuluttajien kuvaamien emootioiden tulkinta ja 

jäsentely.  

2.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Kuluttajat päätyvät myymään käytettyä omaisuuttaan vertaisille kuluttajille verkossa 

useista eri syistä. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myyjän kokemista 

emootioista suunnittelemattomissa myyntitilanteissa. Suunnittelemattomassa myynnissä 

myyjälle syntyy tarve tuotteen myymiseen vasta tuotteen omistamisen jälkeen (Chu ja 

Liao 2007). Suunnittelematon myynti käsittää sekä käyttämättömien että käytettyjen 

tuotteiden myynnin. Jokaisella myyjällä on omat syynsä ja motivaationsa myymiselle, 

minkä lisäksi myös myyjänä toimimisen tapojen on tunnistettu vaihtelevan.  

 

Asiakaskokemuksen teoria tarjoaa työkalun kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämiseen. 

Lemon ja Verhoef (2016, 7) näkevät kokemuksen muodostuvan läpi kosketuspisteiden 

kulkevana dynaamisena kokonaisuutena, joka käsittää kuluttajan kognitiiviset, 

emotionaaliset, behavioraaliset, sensoriset ja sosiaaliset reaktiot. Asiakaskokemuksesta 

lähes puolet ovat tunteita (Shaw 2007, 4), emotionaalisen ulottuvuuden tarkastelu toimii 

tutkijalle työkaluna ymmärtää myyjälle syntyviä emotionaalisia kokemuksia.  Olemassa 

oleva asiakaskokemuskirjallisuus käsittelee asiakaskokemusta pääasiassa yrityksen ja 

kuluttajan välille muodostuvana kokemuksena, jossa kuluttajalla on yksi rooli: toimia 

asiakkaana. Vertaisverkkokaupassa myyjänä toimiva kuluttaja on saman aikaisesti 

vertaisverkkokauppa-alustan asiakas, ja myyjä vertaiselle kuluttajalle. 

Vertaisverkkokaupassa keskeiset toimijat ovat alusta, myyjä(t) ja ostaja(t), ja tässä 



33 

 

 

tutkimuksessa asiakaskokemuksesta johdettu myyjäkokemus vertaisverkkokaupassa 

nähdään myyjän subjektiiviseksi arvioksi myyjänä toimisesta koko myyntiprosessin läpi 

myyjän ollessa kanssakäymisessä sekä alustan että ostajan kanssa.  Käsitteenmäärittely 

tuo asiakaskokemuskirjallisuuden vertaisverkkokaupan kontekstiin ja luo ymmärrystä 

myyjän poikkeukselliselle roolille.  

 

Osana myyjäkokemusta koetut emootiot ovat keskeinen myyjäkokemuksen luoja ja 

vaikuttavat kuinka myyjä suhtautuu ja toimii jatkossa tilanteessa, jossa hänen on päästävä 

tarpeettomasta omaisuudestaan eroon. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaisia 

emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa. Emootioiden 

mittaamisen onnistumiseksi tutkimuksen on tärkeää kiinnittyä johonkin olemassa olevaan 

teoriaan (Bagozzi ym. 1999, 188). Tässä tutkimuksessa emootioita tarkastellaan 

hyödyntämällä emootiokirjallisuudessa esiin tuotua ja tutkimustehtävän kannalta 

toimivaksi todettua emootioiden jaottelua hierarkkisesti. Tarkemmin tutkimuksen 

tukeudutaan Larosin & Steenkampin (2005) esittämään hierarkiamalliin, jossa kuluttajien 

kokemat emootiot jaotellaan kolmelle eri tasolle. Jaottelussa hyödynnetään emootioiden 

luokittelua ja kategorisointia alkaen abstrakteimmista emootioista kohti tarkempia ja 

täsmällisemmin määriteltyjä emootioita. Kahden jaottelutavan synteesin valintaa puoltaa 

sen monitasoisuus, mikä helpottaa emootioiden tunnistamista toistaiskesi vähän 

tutkitussa kontekstissa.  
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Kuvio 8. Teoreettinen viitekehys 

Kuviossa 8 esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoreettinen viitekehys tuo 

yhteen ymmärryksen myyjän uniikista roolista ja myyjäkokemuksen muodostumisesta 

vertaisverkkokaupan kontekstissa. Emootiot ovat yksi myyjäkokemuksen ulottuvuuksista 

ja ne syntyvät myyjäkokemuksen aikana myyjän ollessa kanssakäymisessä alustan ja 

ostajan kanssa, minkä johdosta emootiot on sijoitettu myyjäkokemuksen sisälle. Osana 

myyjäkokemusta esitetyt emootiot esitetään hierarkkisesti abstrakteimmista emootioista 

kohti tarkemmin määriteltyjä emootioita Larosin ja Steenkampin (2005) mallia 

mukaillen. Teoreettisessa viitekehyksessä ei ole kuvattu hierarkiamallin kolmannen tason 

emootioita, jotka on esitelty aikaisemmin tässä tutkimuksessa kuvioissa 6 ja 7.   

 

 

  



35 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tieteenfilosofiset lähtökohdat  

 

Valittu tutkimusfilosofia määrittää sitä, kuinka tutkija näkee ympärillä olevan maailman 

(Saunders ym. 2009, 107). Yksikään tieteenfilosofinen valinta ei ole toistaan parempi, 

vaan keskeistä on se, kuinka valittu filosofinen lähtökohta auttaa vastaamaan 

määritettyihin tutkimuskysymyksiin (Eriksson & Kovalainen 2008, 3; Saunders ym. 

2009). Tutkimuksen kannalta keskeistä on tuoda esiin käsitys olemassaolosta (ontologia), 

tiedonluonteesta (epistemologia), sekä millaisin metodologisin valinnoin 

tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan.  

 

Tutkimuksen ontologia, käsitys olemassaolosta, määrittää kuinka ympäröivä maailma 

nähdään tutkimuksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa maailma nähdään 

subjektiivisena: sosiaalisten ilmiöiden nähdään rakentuvan ja olevan sosiaalisen 

kanssakäymisen seurausta (Saunders ym. 2009, Campbell & Hammersley 2012). 

Subjektiivinen maailmankuva on tyypillinen ontologinen lähtökohta kvalitatiivisille 

tutkimuksille, kvantitatiivisten tutkimusten nähdessä sosiaalinen maailma erillisenä 

objektiivisena todellisuutena (Eriksson & Kovalainen 2008, 5). Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan myyjien kokemia emootioita osana myyjäkokemusta, ja ymmärretään 

jokaisen kokevan ja havainnoivan maailmaa omasta näkökulmastaan. Koetut emootiot 

ovat yksilöllisiä ja subjektiivisia, minkä vuoksi käsitys tiedon olemassaolosta on 

subjektiivinen – vain emootioita kokeva henkilö voi tietää millaisia emootioita hän kokee. 

Käsitys tiedon luonteesta eli tutkimuksen epistemologia määrittää sitä, kuinka 

tutkimuksessa tiedon nähdään syntyvän ja millainen rooli tutkijalla on tiedon luonnissa 

(Eriksson & Kovalainen 2008). Maailman ollessa jokaisen subjektiivisesti koettu 

todellisuus, voidaan koettua todellisuutta tarkastella yksilön tuottaman tiedon kautta 

(Järvensivu & Törnroos 2010, 101). Tutkimuksessa tiedon nähdään syntyvän emootioita 

kokevien henkilöiden itsereflektoinnin kautta ja tutkijan olevan osa tiedon 

muodostamista.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta 

vertaisverkkokaupassa. Vertaisverkkokaupalle on keskeistä sosiaalinen kanssakäyminen 
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muiden vertaisverkkokauppaan osallistuvien kuluttajien kanssa. Konstruktionismissa 

lähtökohtana on, että dynaamista, yksilöiden muodostamaa sosiaalista todellisuutta 

voidaan tarkastella sosiaalisten elementtien avulla (Eriksson & Kovalainen 2008, 11). 

Sosiaalisena elementtinä voidaan nähdä esimerkiksi puhuttu kieli. Esitettyjen näkemysten 

pohjalta tutkimus perustuu ontologisilta ja epistemologisilta lähtökohdiltaan sosiaaliseen 

konstruktionismiin, jonka mukaan ihmiset muodostavat yhdessä jaetun maailman 

(Campbell & Hammersley 2012, 36). Sosiaalisessa konstruktionismissa ihmisten 

kokemukset erilaisista tilanteista ovat yksilöllisiä. Tässä tutkimuksessa tilanteilla 

tarkoitetaan myyjäkokemuksen eri vaiheiden tapahtumia. Sosiaalisen kanssakäymisen ja 

yksilöllisten kokemusten nähdään vaikuttavan syntyvään kokemukseen ja siihen, kuinka 

henkilö toimii jatkossa (Saunders ym. 2009, 111). Vertaisverkkokauppa on 

interaktiivinen ympäristö ja sisältää paljon kanssakäymistä, ja juuri kanssakäymisten 

nähdään olevan merkityksellisessä roolissa emootioiden syntymisessä.  Sosiaalinen 

konstruktionismi on myös työkalu, joka auttaa ymmärtämään kuinka helposti 

objektiiviset elementit, kuten organisaatio tai teknologia, saavat subjektiivisia 

merkityksiä ja johtavat intersubjektiiviseen, sosiaalisia ja kognitiivisia prosesseja 

sisältävään subjektiivisten kokemusten jakamiseen (Eriksson & Kovalainen 2008, 12).  

 

Tutkimuksessa tiedon nähdään muodostuvan abduktiivisen päättelyn, teorian ja empirian 

luontaisen vuoropuhelun lopputuloksena. Abduktiivisessa lähestymistavassa tutkimus ei 

rakennu selkeästi teoria tai empiria edellä, vaan ne kulkevat käsi kädessä tukien toinen 

toistansa (Eriksson & Kovalainen 2008, 14). Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ja olemassa 

olevat teoriat antavat tutkijalle tukea ja riittävän taustaymmärryksen tutkimusilmiöön 

kannalta keskeisistä käsitteistä ja teorioista tutkimuksen toteuttamiseksi. Tutkimuksen 

kannalta ei kuitenkaan ole mielekästä lukkiutua tiettyihin teorioihin tai jo luotuihin 

malleihin, vaan antaa tilaa uusien tutkimusilmiötä käsittelevien mallinnusten 

syntymiselle. Aikaisempaan teoriaan tukeutuminen ja sen kehittäminen uudessa 

tutkimuskontekstissa perustelee abduktiivisen lähestymistavan käyttöä. Abduktiivisuus 

näkyy myös aineiston analysoinnissa. Abduktiivisessa aineiston analysoinnissa 

aineistosta tehdyt havainnot ohjasivat tutkimuksen etenemistä. Tutkimuksen 

metodologisena valintana on narratiivinen tutkimus, jossa kerätään tutkimukseen 

valittujen kuluttajien aitoja tarinoita ja subjektiivisia kokemuksia osana myyjäkokemusta 

koetuista emootioista. Tutkimuksessa lähdettiin hyvin varhaisessa vaiheessa keräämään 
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tutkimusaineistoa, joka auttoi löytämään tutkimuksen kärjen ja ohjasi tarkastelemaan 

myyjäkokemuksen emootioita.  

 

3.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Tieteen tekemisen metodit toimivat tapoina päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Niiniluoto 1980, 60). Kvalitatiivisia metodeja pidetään arvokkaina, koska niiden avulla 

voidaan kiinnittää huomiota ilmiöihin, joista on entuudestaan vain vähän tietoa (Squire 

ym. 2014, 75). Laadullisen tutkimusmenetelmän käyttö on perusteltua, kun otetaan 

huomioon tutkimusilmiön tuoreus ja tarkastelun alla olevien emootioiden kokemisen 

subjektiivisuus. Laadullisen tutkimuksen vahvuutena on myös tutkimuksen 

kontekstisidonnaisuuden huomioiminen (Silverman 2014, 18). Kokemus 

vertaisverkkokaupassa ei muodostu perinteisesti kahden toimijan välille, ja laadullinen 

tutkimus auttaa tutkijaa ymmärtämään myyjän uniikissa roolissa koettuja emootioita.  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kerätyn aineiston analysoinnin kautta 

ymmärtämään, tulkitsemaan ja samaan holistinen eli kokonaisvaltainen käsitys 

tutkittavana olevasta ilmiöstä ennalta asetettujen hypoteesien testaamisen sijaan 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 3; Campbell & Hammersley 2012, 12). Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat verrattain strukturoimattomien datalähteiden 

käyttö, subjektiivisuus, tutkimuksen toteuttaminen luontaisessa ympäristössä, 

määrällisesti pienen aineiston hyödyntäminen ja verbaalisen analysoinnin tekeminen 

tilastollisen analysoinnin sijasta (Campbell & Hammersley 2012). Laadullisessa 

tutkimuksessa voidaan käyttää useita datan analysoinnin tapoja (Silverman 2014, 7), mikä 

tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden hyödyntää useampaa kuin vain yhtä analyysitapaa 

tutkimustehtävään vastaamisessa. Laadullisen tutkimusmetodin valitseminen oli 

luontainen ja perusteltu valinta tutkimuksen tavoitteen ollessa ymmärtää millaisia 

emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta. 

3.3 Narratiivinen tutkimus  

 

Tutkimus toteutettiin narratiivisena tutkimuksena. Ihmiset ovat luonnostaan tarinoiden 

kertojia ja sanoittavat sekä mallintavat omaa ja muiden elämää narratiivien kautta 

(Czarniawska-Joerges 2004, 7; Eriksson & Kovalainen 2008, 2). Narratiivinen tutkimus 
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on työkalu, jonka avulla tutkija voi saada yksityiskohtaisen kuvan ja syvän ymmärryksen 

ihmisten elämästä (Squire ym. 2014, 77). Narratiivinen tutkimus on herättänyt paljon 

mielenkiintoa metodina laadullisen tutkimuksen tekemiseen, sillä narratiivinen 

tutkimuksen kautta ihmisen olemassaoloa tietyssä tilanteessa voidaan mallintaa kielellisin 

keinoin (Polkinghorne 1995, 5). Tutkimusmenetelmän valintaa puoltaa Habermasin 

(2019, 9) näkemys, jonka mukaan tunteelliset reaktiot syntyvät sosiaalisissa ja 

kommunikaatiota sisältävissä tilanteissa, ja syntyvien emootioiden ymmärtäminen vaatii 

narratiivisen formaatin. 

Puhekielessä narratiivilla voidaan tarkoittaa kaikkea luonnollisen keskustelun tai puheen 

kautta syntyvää aineistoa (Polkinghorne 1995, 6). Polkinghorne (1995, 6) kuitenkin 

täsmentää, että tutkimuskäytössä sanalla narratiivi kuvataan tietyn muotoista, 

analysointitarkoitukseen kerättyä dataa. Narratiivinen tutkimus on paljon käytetty 

tutkimusmetodi erityisesti sosiaalitieteissä (Squire ym. 2014, 1), mutta se sopii 

monipuolisesti eri tieteenalojen tutkimukseen ja on hyvä tapa ihmisten kokemusten 

mallintamiseen (Connelyn & Clandinin, 1990, 2). Narratiivisen tutkimuksen tavoitteena 

ei ole määrittää objektiivista totuutta tutkittavasta ilmiöstä, vaan ennemmin esittää yksi 

versio siitä, joka on syntynyt tietystä näkökulmasta (Eriksson & Kovalainen 2008, 15). 

Tässä tutkimuksessa näkökulmana on emootioiden tarkastelu myyjän näkökulmasta 

vertaisverkkokaupan kontekstissa. 

Narratiivisen tutkimuksen toteuttamisen kannalta on tärkeää ymmärtää ero kahden 

keskeisen käsitteen, tarinan ja narratiivin, välillä (Eriksson & Kovalainen 2008, 3). 

Käsitteet ovat osittain päällekkäisiä ja niitä käytetään paljon ristikkäin puhuttaessa 

narratiivisesta tutkimuksesta. Tarina (engl. story) on osa kuvitelmaa, joka kertoo jostakin 

tapahtumaketjusta, ja johon liittyy tiettyjä ominaispiirteitä, jotka ovat yhä edelleen 

muodostettu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Polkinghorne 1995, 7). Erikssonin ja 

Kovalaisen (2008, 3) määritelmän mukaan tarinat voivat olla joko yksityisiä, jonkun 

henkilön omalle lähipiirille kertomia tai vaihtoehtoisesti laajasti kerrottuja olemalla osa 

kulttuuria. Narratiivi (engl. narrative) on laajempi käsite, ja se muodostuu yhdistelmästä 

erilaisia ilmaisutapoja, joita voivat olla esimerkiksi kirjoittaminen, suullinen ilmaisu, 

äänet, näytteleminen tai muu vastaava tapa ilmaista itseään ja kertoa tarina tietylle 

yleisölle tietyssä hetkessä (Elliott 2005, 4; Eriksson & Kovalainen 2008, 3; Riessman 

2008, 4; Squire ym. 2014, 5). Narratiiville on tyypillistä ennalta määritelty kronologinen 

rakenne, juoni minkä lisäksi narratiivista pystytään tunnistamaan alku, keskikohta ja 
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loppu (Elliott 2005, 4; Eriksson & Kovalainen 2008, 3; Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006).  Tyypillistä on myös, että narratiivi kerrotaan jostakin tietystä 

näkökulmasta (Eriksson & Kovalainen 2008, 3). Narratiivi ei ainoastaan selitä tilannetta, 

vaan myös kuvailee sitä (Squire ym. 2014, 5).  

Laadullisen tutkimuksen tekijöille narratiivin näkeminen tarinana (engl. narrative as 

story) on keino ymmärtää ihmisen olemassaoloa ja siihen liittyviä erityispiirteitä 

(Polkinghorne 1995, 8). Olemassaolon ja sen erityispiirteiden ymmärtäminen erottaa 

ihmisten olemassaolon muista olemassa olemisen muodoista (Polkinghorne 1995, 8). 

Polkinghornen (1995, 8) näkemyksen mukaan tarinoiden kautta ihmiset voivat ilmaista 

heidän kokemuksiaan, joissa eri tapahtumat vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti 

tilanteiden kulkuun, päämäärien saavuttamiseen ja tavoitteiden täyttymiseen. 

Czarniawska-Joergesin mukaan narratiivi voidaan nähdä tietämisen tapana (engl. mode 

of knowing) jolloin ihminen järjestelee kokemuksia narratiivin avuin perustuen hänen 

tavoitteisiinsa. Henkilön voidaan nähdä muodostavan tapahtuneesta tilanteesta juonen, 

jonka hän kertoo tarinallisessa muodossa. Toinen tutkijoiden esittämä näkökulma on 

narratiivi kommunikointitapana (engl. narrative as a mode of communication), jolloin 

ihminen käyttää narratiivia esimerkiksi viihdytys- tai opetustarkoituksessa. Tässä 

tutkimuksessa nojataan ensimmäiseen Czarniawska-Joergesin esittämään näkökulmaan, 

jolloin narratiivi nähdään narratiivia kertovan henkilön tapana tietää ja kuvata aiemmin 

tapahtunutta, tutkimuksen tapauksessa myyjän kokemia emootioita osana 

myyjäkokemusta. Ihmisten kanssa keskusteltassa tarina ja narratiivi voidaan nähdä 

toistensa synonyymeina, ja tässä tutkimuksessa termejä käytetään osittain ristikkäin, 

kuitenkin sisäistäen niiden käsitteellinen ero. 

Narratiivista tutkimusta suositellaan käytettävän kokemuksien tutkimisessa Helkkulan 

ym. (2012, 69) toimesta, kun tavoitteena on saada jotakin palvelua käyttävältä asiakkaalta 

kokonaisvaltainen kuvaus ja ymmärrys tietystä tilanteesta. Connellyn ja Clandinin ovat 

todenneet, että ”narratiivinen tutkimus kertoo sen, kuinka ihmiset kokevat maailman” 

(1990, 2), mikä vahvistaa narratiivisen tutkimuksen mahdollistavan pääsyn ihmisten 

aitoihin, koettuihin emootioihin. Narratiivisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös 

ymmärtää haastateltaville muodostuneita yhteyksiä eri tapahtumien välillä (Bell ym. 

2019, 490).  Narratiivista tutkimusta pidetään eettisestä näkökulmasta merkityksellisenä 

sen tarjotessa informantille mahdollisuuden kertoa valitsemansa tarina hänen omalla 

äänellään ja omin sanoin (Laine 2018).  
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3.4 Aineiston kerääminen ja kuvaus 

3.4.1 Narratiivinen haastattelu  

 

Ihmisillä on kyky muodostaa kokemistaan tunteista tarinoita, ja näiden tarinoiden kautta 

on mahdollisuus saada syvällisempi käsitys tapahtuneesta ja siihen liittyvistä asioista, 

kuten ihmisen menneisyydestä ja historiasta (Habermas 2019, 9). Tämän tutkimuksen 

aineison keruu toteutettiin narratiivisena haastatteluna, joka on käytetyin tapa kerätä 

kertomuksia narratiiviseen tutkimukseen (Polkinghorne 1995, 12). Narratiivisessa 

haastattelussa tutkija pyytää haastateltavaa kertomaan tarinan tutkittavasta ilmiöstä 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 7; Squire ym. 2014, 7).  

Aineiston keruussa on keskeistä kannustaa haastateltavaa kertomaan tarinansa avoimesti 

ja hänen omasta näkökulmastaan omin sanoin ilman, että haastattelurunko tai ennalta 

asetetut kysymykset määrittävät haastattelun kulkua (Eriksson & Kovalainen 2008, 8).  

Narratiivisen haastattelun toteuttamisessa on tärkeää, että tutkija kuuntelee haastateltavaa 

ja antaa hänen kertoa tarinansa valitsemallaan tavalla (Connelyn & Clandinnin 1990, 4). 

Narratiivisessa haastattelussa tutkija voi myös halutessaan jakaa oman tarinansa 

tutkimusaiheesta (Eriksson & Kovalainen 2008, 8). Oman tarinan jakamisen avulla tutkija 

voi lisätä luottamusta ja rentoutta haastattelutilanteeseen. Narratiivisen haastattelun 

oletuksena on, että menetelmän kautta haastateltava kuvaa sekä hänen tietoista 

suhtautumistaan asiaan että myös suhteellisen tiedostamattomia kulttuurisia, sosiaalisia 

sekä henkilökohtaisia prosesseja aiheeseen liittyen (Eriksson & Kovalainen 2008, 8). 

Narratiivisen haastattelun kautta kerätty data on diakronista eli historiallista sen kuvatessa 

aikaisempia tapahtumia ja niiden etenemistä (Polkinghorne 1995, 12). Tärkeää 

narratiivisen haastattelun onnistumisen kannalta on tutkijan kyky luoda haastateltavalle 

turvallinen paikka kokemuksien jakamiselle (Gabriel & Ulus 2015, 42). 

3.4.2 Aineiston hankinta 

 

Aineistonkeruu aloitettiin toteuttamalla kaksi pilottihaastattelua loppuvuoden 2019 

aikana. Pilottihaastatteluun valitut henkilöt rajattiin seuraavin perustein: molemmat olivat 

myyneet jonkun itsellä ensin käytössä olleen tavaran hyödyntäen jotakin 

vertaisverkkokauppa-alustaa. Ensimmäinen pilottihaastattelu toteutettiin kasvotusten 
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yliopiston kahvilassa ja toinen pilottihaastattelu toteutettiin puhelimitse. Molempia 

haastateltavia pyydettiin kertomaan vapaasti omin sanoin myyntiprosessista tai 

myyntiprosesseista kokonaisuutena alusta loppuun asti. Tämän jälkeen molemmilta 

haastateltavilta kysyttiin, tuleeko heille jotain myönteistä tai kielteistä mieleen 

kertomastaan myyntikokemuksesta. Ensimmäiseltä haastateltavalta kysyttiin myös, 

kokiko haastateltava kaupat onnistuneeksi ja mikä hänelle oli tärkeää onnistumisen 

kannalta. Toiselta haastateltavalta puolestaan kysyttiin lopuksi mikä juuri hänelle oli 

tärkeää myymisen kannalta tai mikä hänelle on jäänyt erityisesti mieleen.  

Pilottihaastatteluiden pohjalta saatiin arvokasta tietoa vertaisverkkokaupassa 

myymisestä, ja emootioiden ymmärrettiin olevan keskeisessä roolissa myyjien 

kertomissa tarinoissa. Saadun informaation pohjalta tutkimustehtävää ja -kysymystä 

tarkennettiin käsittelemään osana myyjäkokemusta koettuja emootioita. Haastattelua 

myös yksinkertaistettiin poistamalla sieltä ennalta suunnitellut lisäkysymykset. Ennalta 

suunniteltujen lisäkysymysten sijaan pilottihaastatteluiden kautta saatiin rohkeutta 

hyödyntää varsinaisissa haastatteluissa jatko- ja reflektoivia kysymyksiä, joita 

mahdollisesti syntyi haastattelun edetessä. Varsinaiset haastattelut päätettiin toteuttaa 

kasvotusten rauhallisessa ja haastateltavalle rennossa ympäristössä. Kasvotusten 

toteutettavat haastattelut mahdollistivat paremman elekielen ja äänenpainojen tulkinnan. 

Varsinaiset haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 joko haastateltavan tai 

tutkijan kotona. Viimeinen haastattelu jouduttiin toteuttamaan etäyhteyden välityksellä 

Suomen hallituksen määräämien liikkumista ja kohtaamisia koskevien rajoitustoimien 

seurauksena. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin lupa haastattelun äänitykseen ja kerrottiin 

haastatteluiden olevan anonyymejä. 

Narratiivisesta haastattelusta saadaan paras lopputulos, kun, haastattelija pyytää 

haastateltavaa kertomaan tarinan tutkimuksen alla olevasta aiheesta (Hänninen 2018). 

Pilotti että varsinaisia haastatteluita kehystettiin pyytämällä haastateltavia miettimään 

jonkun kokemuksen myyjänä toimimisesta vertaisverkkokaupassa. Varsinaisissa 

haastatteluissa haastateltaville kerrottiin myös, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

erityisesti vertaisverkkokaupassa myymiseen liittyvistä emootioista. Näin pystyttiin 

varmistumaan, että haastattelun aikana syntyy aineistoa, jolla pystytään vastaamaan 

asetettuun tutkimuskysymykseen. Haastattelutilanteen kehystämisen jälkeen haastattelut 

aloitettiin pyytämällä haastateltavaa kertomaan omin sanoin valitsemastaan 

myyntitilanteesta. Haastattelujen aikana esitettiin tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä, 
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mikä syvensi aineistoa ja nosti esiin eri tapahtumiin kiinnittyviä emotionaalisia 

ulottuvuuksia, mikä on tyypillinen keino päästä narratiivisessa haastattelussa käsiksi 

emootioihin (Gabriel & Ulus 2015). Haastattelujen kulkua ei kuitenkaan pyritty 

ohjaamaan, vaan haastateltavien annettiin kertoa kokemuksestaan valitsemallaan tavalla 

narratiiviselle haastattelulle tyypillisesti. Haastattelutilanteet olivat hyvin 

keskustelunomaisia, ja tutkittavat päätyivät kertomaan muistakin kuin ennalta valitusta ja 

tutkimukseen sopivista kokemuksesta vertaisverkkokaupassa. Haastateltavia ei pyritty 

estämään tai rajoittamaan tutkijan toimesta. Rikas ja monipuolinen aineisto koettiin 

eduksi, kun tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä on olemassa vain rajoitetusti 

kirjoitettua tietoa.  

3.4.3 Aineiston kuvaus 

Vertaisverkkokauppa ei kosketa vain tietyn ikäisiä kuluttajia, vaan voidaan nähdä koko 

kansan ilmiönä. 23−44 -vuotiaista suomalaisista lähes puolet käyttivät internetiä 

myydäkseen heille tarpeetonta omaisuuttaan (Statista, 2018a), ja tähän tutkimukseen 

haastatellut kuluttajat edustivat esitettyä ikäryhmää. Tutkimusta varten valitut 

haastateltavat myyjänä toimineet kuluttajat löytyivät tutkijan oman verkoston ja tutkijan 

verkoston jäsenien ehdottamien haastateltavien kautta. Oman verkoston kartoittamiseen 

hyödynnettiin sosiaalisen median sovellusta Instagramia. Instagramiin jätetyn 

ilmoituksen jälkeen saatiin lukuisia yhteydenottoja haastatteluun vapaaehtoisilta 

kuluttajilta, mikä perustelee tutkimusilmiön ajankohtaisuutta ja merkitystä. 

Haastateltavien kerääminen tutkijan omasta verkostosta oli perusteltua 

tutkimusmenetelmän vaatiman luottamuksellisen ja rennon keskusteluilmapiirin 

luomisen varmistamiseksi. Yhteensä tutkimusta varten toteutettiin kahdeksan 

haastattelua, joiden kestot vaihtelivat reilusta 14 minuutista vajaaseen tuntiin. 

Haastatellut kuluttajat on kuvattu taulukossa 3. Taulukossa haastateltavat Maria ja Sofia 

edustavat pilottihaastatteluita. Viimeisten haastatteluiden kohdalla aineiston havaittiin 

alkavan saturoitua, ja eikä tutkimuksen toteutuksen kannalta nähty tarpeelliseksi toteuttaa 

enempää haastatteluja.  
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Taulukko 3. Kuvaus haastatteluista 

Haastattelun alussa haastateltavaa pyydettiin kertomaan valitsemastaan 

myyntikokemuksesta vertaisverkkokaupassa, mutta useampi haastateltava päätyi 

kertomaan useammasta kuin yhdestä myyntikokemuksesta. Tutkimukseen on sisällytetty 

kaikki tutkimusilmiön kannalta merkitykselliset ja tutkimuksen rajauksiin sopivat tarinat. 

Haastatellut kuluttajat olivat käyttäneet neljää eri vertaisverkkokauppa-alustaa: Tori.fi:tä, 

Zadaata, Facebook Marketplacea ja Facebook-ryhmiä. Näistä Tori.fi, Zadaa ja Facebook 

Marketplace ovat pelkästään vertaisverkkokauppaan tarkoitettuja alustoja. Facebook-

ryhmät ovat sosiaalisen median alustalle luotuja kokoontumispaikkoja, jotka ovat 

tarkoitettu nimenomaisesti vertaisten väliseen kaupankäyntiin. Vaikka tuotetta myytiin ja 

kaupat sovittiin ilman fyysistä kohtaamista, yhtä lukuun ottamatta (rannekello) kaikissa 

kaupoissa tuote vaihtoi omistajaa myyjän ja ostajan kohdatessa kasvotusten. 

 Sukupuoli  Ikä Aika ja kesto Myyntialusta Myydyt tuotteet 

Maria 

(pilotti) 

Nainen 23 19.11.2019 

18min 17sek 

Tori.fi työkengät, 

talvikengät, 

rannekello 

Sofia 

(pilotti) 

Nainen 24 19.11.2019 

14 min 44sek 

Tori.fi lipasto 

Emilia Nainen 24 13.2.2020 

38 min 44sek 

Zadaa, Tori.fi syystakki, valaisin 

Olivia Nainen 24 19.2.2020 

40 min 39sek 

Tori.fi ruokapöytä  

Juhani Mies 26 20.2.2020 

39min 30sek 

Tori.fi ruokapöytä, 

puhelin 

Aurora Nainen 28 28.2.2020 

41min 32sek 

Facebook 

Marketplace 

sohva  

Mikael Mies 26 11.3.2020 

35min 27sek 

Facebook-

kirpputori-

ryhmä 

crossipyörä 

(rikkinäinen, 

osina) 

Ilona Nainen 24 17.3.2020 

58min 7sek 

Facebook-

kirpputori-

ryhmä 

sänky, vaatteita 
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Vertaisverkkokaupassa suosituimpia tuotekategorioita ovat pukeutumisen tuotteet, 

kodintavarat ja huonekalut (Statista 2018b), jotka kaikki ovat edustettuna 

tutkimusaineistossa. Tämän lisäksi aineistoon lukeutui rikkinäinen crossipyörä. 

Tutkimusaineiston nähdään kuvaavan erinomaisesti vertaisverkkokaupassa eniten 

myytyjä tuotteita ja sitä kautta tuottavan paremmin yleistettävää tietoa osana 

myyjäkokemusta koetuista emootioista. 

 

3.5 Aineiston analysointi  

 

Tutkimusta varten kerätty aineisto analysoitiin narratiivisilla analyysimenetelmillä. 

Narratiivisen tutkimuksen analysoinnissa on tyypillistä keskittyä peräkkäisten 

tapahtumien kuvaamiseen (Riessman 2008, 11), joka tämän tutkimuksen kontekstissa 

tarkoittaa myyjäkokemuksen eri elementtien ja niihin kiinnittyvien emootioiden 

tunnistamista. Polkinghorne (1995, 12) esittelee kaksijakoisen luokittelun narratiivisen 

tutkimuksen aineiston analysoinnille. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kahta 

analyysimenetelmää: narratiivien analysointia ja narratiivista analysointia. Keskeinen ero 

analyysitapojen välillä on, että narratiivien analyysissä eri elementeistä muodostetaan 

tarinoita, kun puolestaan narratiivisessa analyysissä tarinoista tunnistetaan elementtejä 

(Polkinghorne 1995). Ensimmäisenä käytetty analysointimenetelmä, narratiivien 

analysointi, toimi keinona tunnistaa myyjien osana myyjäkokemusta koetut emootiot. 

Tuodakseen yhteen eri tilanteissa koetut emootiot eheäksi kuvaukseksi 

myyjäkokemuksesta, tutkija toteutti aineiston narratiivisen analyysin. Analysointi 

toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin narratiivien 

analysointi, ja emootioiden tunnistamisen jälkeen aineisto analysoitiin narratiivisesti.  

3.5.1 Narratiivien analysointi  

 

Narratiivien analyysissä (engl. analysis of narrative) tutkija analysoi keräämiensä 

tarinoiden juonta, rakennetta tai tarinan tyyppiä pragmaattisesti (Polkinghorne 1995, 

Eriksson & Kovalainen 2008). Pragmaattisen analyysin avulla pystytään löytämään 

kuvauksia erilaisista teemoista, jotka esiintyvät kerätyissä narratiiveissa. Nämä teemat 

pystytään yhä edelleen luokittelemaan esimerkiksi tunnistetuiksi erityispiirteiksi tai 

kokonaisuuksiksi (Polkinghorne 1995, 12). Pragmaattinen analyysitapa on yleisesti 
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käytetty laadullisissa tutkimuksissa. Narratiivien analyysissä paradigmaattisuus näkyy 

niin, että narratiiveista pyritään tunnistamaan yleisiä teemoja tai konseptuaalisia 

ilmentymiä (Polkinghorne 1995, 13). Polkinghorne (1995, 13) nostaa esiin kaksi tapaa 

tutkia aineistoa: 1) aineistosta pyritään löytämään tai datan kautta pyritään selittämään 

aikaisemmin tunnistettuja teorioita, tai 2) induktiivisen datan analysoinnin kautta 

muodostetaan uusia konsepteja aikaisemmin muodostettujen vahvistamisen sijaan. 

Tutkimuksen analyysitavan ollessa abduktiivinen, tutkimuksessa toteutettu analysointi 

sijoittuu näiden kahden väliin, teorian ja empirian väliseen vuorotteluun.  

Vastatakseen siihen, millaisia emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta 

vertaisverkkokaupassa, aineiston analyysissä tavoitteena oli tunnistaa haastateltavien 

kertomissa tarinoissa esiintyviä emootiota. Emootioita voidaan tarkastella kolmella eri 

tavalla: tarkastella kerrottuja emootioita, arvioimalla käyttäytymistä tai tunnistamalla 

kerrotuista tarinoista niissä epäsuorasti kuvattuja emootioita (Gabriel & Ulus 2015, 36). 

Tutkimuksessa emootioiden tunnistamisessa pystyttiin hyödyntämään kaikkia kolmesta 

keinosta. Haastateltavat kuvasivat kertomissaan tarinoissa täsmällisesti sanoin 

kokemiansa emootioita, heidän puheensa saattoi kiihtyä emootioita herättävästä 

tilanteesta kerrottaessa ja osana analysointia pystyttiin tunnistamaan myös epäsuoraan 

ilmaistuja emootioita.  

Aineiston analysointi aloitettiin jo haastatteluiden aikana, jolloin tehtiin ensimmäisiä 

havaintoja haastateltavien kertomuksista. Jokainen haastattelu litteroitiin 

mahdollisimman pian haastattelun toteutuksen jälkeen ja litteroinnin jälkeen jokainen 

teksti luettiin läpi samalla korjaten mahdolliset kirjoitusvirheet tai epäselvät kohdat. 

Haastatteluiden toteutuessa noin kuukauden aikana, aloitettiin aineiston tarkempi 

analysointi jo ennen viimeisten haastatteluiden toteutumista. Aluksi aineistoa koodattiin 

eri värejä hyödyntämällä poimimalla aineistosta täsmällisiä emootiokuvauksia tai kohtia, 

joissa haastateltava kertoo emootiosta tietyssä tilanteessa. Koodaaminen on oivallinen 

keino käydä läpi kerätyn aineiston sisältöä ja tunnistaa, mitä tutkimuksen kannalta 

merkityksellistä se sisältää (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämän lisäksi se 

helpottaa työtä myöhemmissä aineiston analysoinnin vaiheissa. Koodaamisessa 

hyödynnettiin lämpimiä sävyjä kielteisten, viileitä sävyjä myönteisten ja harmaita sävyjä 

neutraaleiden emootioiden koodaamiseen.  
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Värikoodausta seuraavana vaiheena oli aineiston tyypittely. Tyypittelyssä narratiivisesta 

haastattelusta saatu aineisto analysoidaan jakamalla informaatiota erilaisiin esiin 

nousseisiin ryhmiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2019), tässä tapauksessa 

myyjäkokemuksista tunnistettuihin emootioluokkiin ja -kategorioihin. Tyypittelyn 

lopputuloksena tunnistettiin emootioita hierarkkisesti kolmella eri tasolla, ja koodauksen 

kautta tunnistetut emootiot jaettiin niiden abstraktiuteen perustuen eri tasoille. 

Emootioiden jaottelun jälkeen jatkettiin aineiston tyypittelyä kahdella tavalla: perustuen 

myyntiprosessin vaiheisiin, joissa emootiot esiintyivät sekä perustuen siihen, mihin 

tekijöihin emootiot kiinnittyvät. Analysoinnin aikana havaittiin emootioiden kuvaamisen 

perustuen tekijään olevan hedelmällinen tapa kuvata hierarkiamallin alimman tason 

yksityiskohtaisia emootioita ja niiden kokemusta.  

Aineiston analysoinnissa kiinnitettiin huomiota hermeneuttisen kehän ongelmaan (Laine 

2018), ja useiden aineiston tulkintakierroksien ja kriittisen reflektion kautta pyrittiin 

tunnistamaan todellisia myyjäkokemukseen liittyviä emootioita. Myyjänä toimivat 

kuluttajat voivat kuvailla samaa emootiota eri termein (Jussila ym. 2020, 278), mikä vaatii 

erityistä tarkkaavaisuutta emootioiden tunnistamisessa. Tavoitetta tuki analysoinnin 

abduktiivisuus, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden lukemisen ja empiirisen aineiston 

tarkastelun vuorottelu.  

3.5.2 Narratiivinen analyysi 

 

Narratiivisessa analyysissä tutkija organisoi ja tulkitsee jostakin tapahtumasta tai 

tilanteesta kerättyjä kuvauksia muodostaen niistä yhden tai useamman tarinan 

(Polkinghorne 1995, Eriksson & Kovalainen 2008). Narratiivisen analyysin tekemiseksi 

tutkimusdatan on oltava diakronisessa muodossa (Polkinghorne 1995, 15). Tällä 

tarkoitetaan, että datan tulee käsitellä ajanjaksoa, jolloin joku tietty tapahtuma tai tilanne 

on tapahtunut. Polkinghorne (1995, 15) näkee narratiivisen analyysin tekemisen datan 

yhdistelemiseksi ja eheän kokonaisuuden luomiseksi eri osioihin tai luokkiin 

jaottelemisen sijaan.  

Narratiivisen analyysin kautta voidaan muodostaa malleja, jotka ennustavat jonkin 

tilanteen keskimääräistä kulkua. Tyypillistä on, että narratiivisen analyysin kautta 

muodostettuun tarinaan kuuluu vaiheita, jotka vievät sekä kohti asetettua tavoitetta, että 

myös kauemmas siitä (Polkinghorne 1995, 16). Narratiivisen analyysin lopputuloksena 
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tutkija muodostaa tarinan kerätyn aineiston pohjalta. Muodostettu tarina voidaan nähdä 

Erikssonin ja Kovalaisen (2008,4) kuvaamana suurena narratiivina, joka on kattava 

kuvaus tapahtumien etenemisestä. Suuri narratiivi havainnollistaa yksilön tai pienen 

joukon kokemuksia ja mahdollistaa niiden käsittelyn (Eriksson & Kovalainen 2008, 4). 

Tutkijan muodostamassa tarinassa on juoni, joka syntyy lopputuloksena eri datassa 

esiintyneiden elementtien välisten linkkien yhdistelemisestä (Polkinghorne 1995, 15). 

Tässä tutkimuksessa suuri narratiivi nähdään tapana luoda synteesi myyjien tarinoista ja 

kuvata myyjäkokemukselle keskeisiä emootioita herättäviä vaiheita. 

Suuren narratiivin ongelmaksi on nostettu kokemuksien yksilöllisyys ja vaihtelevuus 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 4). Kaikki aineistoon kuuluvat tapahtumat eivät 

kuitenkaan välttämättä ole keskeisiä narratiivisen analysoinnin lopputuloksena syntyvälle 

tarinalle. Polkinghorne (1995, 16) tuo esiin Spencen (1986) näkemyksen, että kaikkia 

aineistossa esiintyviä elementtejä ei ole välttämätöntä sisällyttää narratiivisen 

analysoinnin lopputuloksena syntyvään tarinaan. Elementtien ulos jättämistä 

kokonaistarinasta kutsutaan narratiivin silottamiseksi. Keskeistä on, että analysoinnin 

lopputuloksena syntynyt tarina kuvaa aineistoa kokonaisuutena. Polkinghorne (1995, 21) 

korostaa Du Preezin (1991) näkemystä narratiivisen analyysin tarkoituksesta. 

Narratiivisen analyysin tavoitteena ei ole uudelleen jäsentää havaintoja, vaan ennemmin 

saada aikaan dynaaminen malli, jossa toisistaan erillään olevat datasta tunnistetut 

elementit tuodaan yhteen johdonmukaisesti kiinnostavalla ja selittävällä tavalla.  

Tutkimuksessa toteutettiin ensin luvussa 3.3.1 esitellyn aineiston narratiivien analysointi. 

Narratiivien analysointia toteuttaessa kiinnitettiin huomiota kahteen asiaan: 1) 

emootioiden yhtenäisyys ja esiintyminen eri myyjäkokemuksen vaiheissa ja elementeissä 

ei tule esiin pelkän emootioiden hierarkkisen kategorisoinnin avulla ja 2) heterogeenisistä 

narratiiveista huolimatta niissä tunnistettiin olevan yhteisiä ominaisuuksia. 

Tutkimuksessa päätettiin toteuttaa myös aineiston narratiivinen analysointi. Analysoinnin 

lopputuloksena havaittiin, että haastateltavien kertomat tarinat piirsivät omien 

erityispiirteiden kautta yhtenäistä tarinaa tutkimusilmiöstä, emootioista osana 

myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa. Narratiivisen analyysin toteuttamiseksi koottiin 

yhteen elementtejä ja toistuvia teemoja aineiston eri narratiiveista, jonka seurauksena 

fiktiivinen kertomus alkoi muodostua. Narratiivinen analyysi toteutui ja aineiston kautta 

ilmiötä kuvaava suuri narratiivi syntyi yhtäaikaisen narratiivien lukemisen ja tarinan 

kirjoittamisen lopputuloksena. Joitakin elementtejä jätettiin tietoisesti muodostetun 
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fiktiivisen kertomuksen ulkopuolelle ja silottamisen lopputuloksena muodostui eheä 

kertomus myyjäkokemuksesta vertaisverkkokaupassa. Kirjoitettu suuri narratiivi 

poikkeaa akateemisesta kirjoitustavasta. Akateeminen kirjoitustapa nähdään 

puutteellisena tapana kuvaamaan ymmärrystämme todellisesta maailmasta (Moisander & 

Valtonen 2006, 7). Myös tässä tutkimuksessa nähtiin suuren narratiivin dramatisoidun 

kertomistavan kuvaavan onnistuneemmin tarkastelun alla olevaa ilmiötä.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Emootiot erottamattomana osana myyjäkokemusta 

 

Myyjäkokemuksen vertaisverkkokaupassa nähdään koostuvan viidestä eri 

ulottuvuudesta, joista yksi on emootionaalinen ulottuvuus. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin myyjien kokemia emootioita osana myyjäkokemusta, ja myyjien kertomista 

tarinoista tunnistettiin yhteensä 25 erilaista emootiota, jotka jaettiin kolmeen luokkaan ja 

yhä kahdeksaan kategoriaan. Suurin osa aineiston narratiivien analyysin lopputuloksena 

tunnistetuista emootiosta jakautui luontaisesti kahteen luokkaan, myönteisesti ja 

kielteisesti latautuneisiin emootioihin. Luokittelu mukailee tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen sisällytettyä Larosin ja Steenkampin (2005) esittämää hierarkiamallia. 

Kaikki tunnistetut emootiot eivät kuitenkaan asettuneet myönteisen tai kielteisen luokan 

alle, minä kannusti kolmannen, neutraalisti latautuneiden emootioiden, luokan luomiseen. 

Tunnistetut emootiot on esitetty myöhemmin taulukoissa 4 ja 5. Emootioiden tunnistettiin 

kohdistuvan keskeisesti kolmeen eri tekijään: alustaan, ostajaan ja tuotteeseen. 

Seuraavissa alaluvuissa on esitelty ja kuvattu millaisia kielteisiä, myönteisiä ja 

neutraaleita emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta ja mihin mainituista 

tekijöistä tunnistetut emootiot kiinnittyvät. Tunnistetut kategoriat nimettiin perustuen 

eniten esiintyneeseen ja kategoriaa parhaiten kuvaamaan emootioon.  

4.1.1 Kielteiset emootiot osana myyjäkokemusta 

 

Myyjänä toimiminen vertaiskaupassa ei suju aina helposti ja toivotulla tavalla, mikä 

herättää joukon kielteisesti latautuneita emootioita myyjissä. Tunnistetut kielteiset 

emootiot jaettiin kolmen eri pääkategorian alle: turhautuminen, jännitys ja epätoivo. 

Tutkimuksessa tunnistetut kielteiset emootiot on esitelty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Osana myyjäkokemusta koetut kielteiset emootiot 

TURHAUTUMINEN JÄNNITYS EPÄTOIVO 

turhautuminen 

vaivalloisuus 

suuttuminen 

raivostuminen 

ärsyyntyminen 

viha 

jännitys 

pelko 

turvattomuus 

epätoivo 

pettymys 

epäusko 

uupumus 

Turhautuminen on sijoitettu Larosin ja Steenkampin (2005) emootioiden 

hierarkiamallissa pääemootio vihan alapuolelle. Tämän tutkimuksen kontekstissa 

tilanteen tunnistettiin olevan päinvastainen, ja turhautuminen kategoriaa parhaiten 

kuvaavana emootiona vihan jäädessä pienempään rooliin. Viha nähdään hyvin 

voimakkaana kielteisenä emootiona, minkä ei tunnistettu olevan johtavana osana 

myyjäkokemusta koetussa emootiokirjossa, vaikka emootio esiintyikin osassa myyjien 

kertomista tarinoista. Sen sijaan turhautuminen nousi selkeästi yleisimmäksi kielteiseksi 

emootioksi. Turhautumisen alle sijoitettiin vihan lisäksi tunnistetut emootiot 

vaivalloisuus, suuttuminen, raivostuminen ja ärsyyntyminen.  

Tunnistetuista turhautumisen alle sijoitetuista emootioista vaivalloisuutta lukuun 

ottamatta kaikki kuvatut emootiot esiintyivät myyjän kertoessa kanssakäymisestä ostajan 

kanssa. Ostaja on vertaisverkkokaupassa kaupankäynnin toinen osapuoli, ja ostajan 

merkitys kokemuksen muodostajana korostui myyjien kertomissa tarinoissa. Tarkemmin 

ostajan käytöksen tunnistettiin herättävän kielteisiä emootioita myyjissä. Turhautumisen 

tunnistettiin olevan yleisin ostajien käytöksen herättämä emootio, ja se näyttäytyi 

erityisesti vaiheessa, jossa ostaja osoitti kiinnostustaan tuotetta kohtaan ja kaupanteosta 

yksityiskohdista alettiin sopia ostajan kanssa.  

”Just ihminen turhautuu siihen, ku ei niinku, tai en pysty ymmärtämään semmosta että 

miten ne ei ees nää sitä vaivaa että laittaa viestin että ’hei mä muutinkin mun mieleni 

ja en haluakkaan tätä tuotetta’.” (Maria) 

”--, mua turhauttaa toi, että ei niinku, vähän niinku tyhmästi ihmiset, tai törkeesti 

ihmiset käyttäytyy sua kohtaan ja sillee. Et siin menee ihan turhaa aikaa ja sä oot 



51 

 

 

nähnyt siihen vaivaa ja sit sä et ees pääse lopulta siitä eroon ja sit joudut tekee kaiken 

uudestaan.” (Olivia) 

Haastatellut myyjät kuvasivat turhautuvansa ostajien epäkohteliaaseen, jopa törkeäksi 

kuvattuun käyttäytymiseen. Myyjät kokivat, että tavalliset käyttäytymisnormit eivät päde 

vertaisverkkokaupassa, ja viesteihin vastaamattomuus, epäkohteliaat viestit ja toisen 

odotuttaminen ovat yleisesti kohdattuja ostajien toimintatapoja. Turhautumisen lisäksi 

ärsytys, suuttuminen, raivostuminen ja viha olivat termejä, joilla myyjät kuvasivat 

emootioitaan ostajaa kohtaan. Myyjien tunnistettiin käyttävän voimakkaampia 

emootioita kuvaavia termejä kertoessaan tilanteista, joissa he olivat kerenneet nähdä 

enemmän vaivaa myyntiä tai kaupan tekoa varten. Mitä suurempaa vääryyttä myyjä koki 

kohtaavansa, sitä voimakkaampia voitiin hänen emootioidensa nähdä olevan.  

”Ja sit sovittiin, et jos se maksaa mulle niistä just etukäteen koska mua ärsytti siinä 

ihan suunnattomasti se että mä oon mennyt niiden kenkien kaa johki ja sit se feidaa 

ja sieltä tulee joku selitys että lapsi oli sairaalassa ja jotain tän tyyppistä.”(Maria) 

” --, se oli kans tosi ärsyttävää, jos sillee just lupaa että tulee hakemaan ja sit niinku 

peruukin eikä niil ollu mun mielestä mitään syytä tai ei ne sanout mitään syytä oli vaan 

että en ostakkaan nii sit oli vähän sillei että jaahas.” (Emilia) 

”Mut se tota et mä vihaan sitä säätämistä mitä on ihmisten kanssa. Välillä ihmiset 

ei tuu aikanaan tai välillä joku niinku tulee paikan päälle ja sanookin että en mä 

otakkaan tätä."”(Olivia) 

Useammasta myyjän kertomasta tarinasta nousi esiin tilanteita, joissa ostaja ei ilmestynyt 

sovitusti paikalle tai perui sovitun tapaamisen viime hetkellä. Ostajat saattoivat myös 

perua jo sovitut kaupat tapaamisen yhteydessä. Vertaisverkkokaupassa kanssakäyminen 

ostajan kanssa tapahtuu suurilta osin digitaalisessa ympäristössä erilaisia 

viestintävälineitä ja -sovelluksia hyödyntämällä, minkä voidaan nähdä madaltavan 

ostajien kynnystä toimia epäkohteliaasti tai -kunnioittavasti myyjää kohtaan.  

Turhautuminen ja ärsytys nousivat esiin kuluttajien kertoessa heidän käyttämistään 

myyntialustoista. Osa haastatelluista myyjistä koki kuvattuja kielteisiä emootioita osana 

myynti-ilmoituksen julkaisemista. 



52 

 

”Tai itse asiassa Torissa just se ilmoituksen laitto ei oo helppoa. Mun mielestä se 

on siellä ärsyttävää koska siin on miljoona sellasta mitä pitää raksia et tällänen ja 

tällänen ja tällänen.” (Emilia) 

”Tuntuu välillä ehkä vähän pitkältä, kun ottaa kuvia ja kirjoittelee puhelimella 

jotain kuvausta sinne ja lisäilee niitä kategorioita, on sit huonekalu tai mitä vaan. 

Tuntuu et se veis paljon aikaa mut loppujen lopuksi se on pari minuuttia, vaikka se 

siinä hetkessä aina vähän turhauttaa” (Juhani) 

”Ja sitten jos kännykkäsovellus ei jotenkin, se ei oo niin kätevä mun mielestä 

myynti-ilmoituksen tekemiseen nii sit sekin on vähän raskasta. Kyl se on niinku 

enemmän semmonen nihkee se julkaisuprosessi kun kiva, että se on sellanen niinku 

ei mitään kamalaa tuskaa mutta vähän sellasta turhauttavaa.” (Ilona) 

Myynti-ilmoituksen julkaisemisessa ärsytystä ja turhautumista herätti ilmoituksen 

tekemisen haastavuus ja useiden eri vaiheiden läpikäyminen. Myös myyntialustan 

toimiminen ja käytettävyys herättivät kielteisiä emootioita. Haastatellut myyjät kuvasivat, 

kuinka heränneet kielteiset emootiot nousivat esiin myynti-ilmoituksen tekohetkellä, 

mutta jälkikäteen arvioituna tilannetta ei nähty yhtä ongelmallisena, kuin hetkessä 

syntynyt emootio antoi ymmärtää.  

Tilanteissa, joissa myyjä myy itselle tarpeetonta tuotetta, on hänelle keskeistä päästä 

myynnissä olevasta tuotteesta eroon mahdollisimman helposti. Myytävällä tuotteella on 

kuitenkin merkitystä siihen, kuinka sujuvaa eroon pääseminen lopulta on. Isompien 

tuotteiden, kuten huonekalujen, myyminen ei ole yhtä vaivatonta kuin vaatteiden niiden 

kuljetuksen vaatiessa suuremman kulkuneuvon. Osa haastatelluista myyjistä koki 

myymisen vaivalloisena ja paikoin turhauttavana.  

”Et kyl se on niinku sellanen mitä pitää suunnitella ja vie se niinku aikaa ja on se 

vähän sellasta vaivalloista.” (Ilona)  

”Sä haluat päästä eroon ja tota, ja sitten jos siinä niinku se yksikin turhautuminen 

tuntuu ylitsepääsemättömältä.” (Olivia) 

Myyjät kokivat, että myymistä täytyy suunnitella ja se vie aikaa heidän arjestaan, mikä 

saa myyjänä toimimisen tuntumaan vaivalloiselta. Osan haastatelluista myyjistä 
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tunnistettiin odottavan myymisen olevan helppoa, nopeaa ja sen uskottiin soljuvan 

sujuvasti osana sen hetkistä arkea. Todellisuus kuitenkin harvoin vastasi myyjän 

odotuksia, mikä purkautui myyjien kokemana turhautumisena.  

Jännitys on toinen tässä tutkimuksessa tunnistetuista kolmesta kielteisten emootioiden 

pääkategorioista. Useampi tutkimukseen haastateltu kuluttaja koki jännitystä, pelkoa ja 

turvattomuutta osana vertaisverkkokaupassa myymistä. Pelkoa on tunnistettu herättävän 

tilannekohtaiset tekijät, kuten itselle vieras tilanne tai yksin oleminen (Shaver ym. 1987), 

mikä näyttäytyi myös tähän tutkimukseen kerätyissä myyjien kertomissa tarinoissa. Myyjät 

kuvasivat mainittujen emootioiden kiinnittyvän ostajana toimivaan henkilöön. Tilanteita, 

joissa emootioita koettiin, oli hetket ennen ostajan kohtaamista ja hetket, kun myyjä ymmärsi 

antaneensa hänen henkilökohtaisia tietojaan vieraille ihmisille.   

”Täällä hetkellä semmonen jännittyneempi, tai semmonen stressaavampi tilanne, 

koska se on just kuluttajien välistä ja ei voi koskaan tietää kuka se toinen on.” 

(Olivia) 

”Sitten oli jo vähän turvaton olo sen suhteen et mä olin sitä meiän osoitetta jakanut 

useammalle ihmiselle kuitenkin, ja niinku ilmoituksella et hei tääl on nyt sohva ja 

kaikkee muutakin tarjolla tyyliin ja jotenkin oliks mä maininnut suurinpiirtein että 

uuden alta pois. Et sit tulee vähä semmonen pieni huoli siitä, että kuka tulee 

ryöstämään meidät seuraavaksi.” (Aurora) 

”Tilanne ku se henkilö tulisi mun kotiin ja mä en oo löytänyt mitään tietoa, niin se 

pelottaa mua ihan liikaa.”(Olivia) 

Vertaisverkkokaupassa kaupan osapuolet harvoin tuntevat toisiaan, tai heillä ei ole 

mahdollisuutta varmistua toisen henkilöllisyydestä. Anonymiteetti tai nimimerkin takaa 

toimiminen ovat tyypillisiä ominaisuuksia vertaisverkkokauppa-alustoilla.  

Tutkimukseen haastatellut naispuoliset myyjät kokivat tämän asettavan heidät 

turvattomaan asemaan. Tarinoissa, joissa tuote vaihtoi omistajaa kasvotusten, kaupanteon 

toteutumisen kannalta on välttämätöntä jakaa yhteystietoja tuntemattomien henkilöiden 

kanssa. Anonymiteetistä johtuen myyjä ei voi olla varma, onko toinen osapuoli rehellinen 

ja se henkilö, joksi hän on itsensä esitellyt. Paikoin koetut emootiot olivat niin 

voimakkaita, että myyjä ei pystynyt suoriutumaan kaupanteosta itsenäisesti.   
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Viimeinen kolmesta kielteisten emootioiden pääkategoriasta on epätoivo, jonka alle 

sijoittuu epätoivon lisäksi emootiot epäusko, uupumus ja pettymys. Emootiot olivat 

aikaisempia harvemmin kuvattuna tutkimusaineistossa, mutta tunnistettiin olevan tästä 

huolimatta keskeisessä osassa myyjien kokemuksia. Kuvatuista emootioista myyjät 

kokivat ostajan herättävän heissä epäuskoa.  

”Et ei olla oikeesti olla valmiita tulemaan hakemaan sitä nii semmonen niinku 

käytös kummastuttaa ihmisissä aika paljon.” (Aurora) 

Jo aikaisemmin kuvattu ostajien käyttäytymisen nähtiin herättävän turhautumisen lisäksi 

myös epäuskoa myyjissä. Epäuskon erottaa turhautumisen emootiosta aggression 

puuttuminen, mikä näyttäytyi osana turhautumista ja sen alle sijoittuvia emootioita. 

Myyjät kuvasivat ihmettelevänsä myyjien käytöstä, eivätkä ymmärtäneet miksi henkilö 

toimii tietyllä tavalla.  

Valitun myyntialustan käyttö ei aina palvellut myyjän tavoitteita ja toiveita parhaalla 

mahdollisella tavalla. Suosituimmille myyntialustoille julkaistaan päivittäin lukuisia 

ilmoituksia, ja kuluttajan tekemä ilmoitus hukkuu herkästi suuren ilmoitusjoukon sekaan, 

mikä nostatti myyjissä epätoivoa.  

”Niinku ku mä myin sohvaa 50e vähän jo epätoivossa niinku pois, ku mun ainoa 

ajatus oli se että mä haluan tästä eroon ja sit se kierränysnäkökulma on aika 

merkittävä ittellä et se menisi jollekin käyttöön koska se on hyvä käyttöesine ja 

hyvässä kunnossa. Niin jotenkin sitte se ei oo niinku kiva et se heittää sen sinne, tai 

nii sinne sinne sivulle 36 ja sit sä joudut maksaa siitä et jos se pistää sen tai et 

haluaa sit pistää sen sinne öö etusivulle uudestaan.” (Aurora) 

Osa myyjistä koki olevansa epätoivoinen, kun myyntialusta ei ollut tehokas ja toimiva 

myynnin kannalta erityisesti tilanteissa, joissa tuotteista oli kiire päästä eroon. Myyjät 

kokivat myymisen vaativan aktiivista ilmoituksen uusimista tai vaihtoehtoisesti 

rahallisten panosten käyttöä ilmoituksen tehostamiseen. Erityisesti tuotteiden kohdalla, 

joista pyydetty hinta oli matala, kokivat myyjät itsensä epätoivoiseksi myynnin aikana. 

Osa haastateltavista kuvasi myyntialustan käyttöä jopa uuvuttavaksi.  
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”Toi on kyllä kuvaa hyvin sitä just jossain Torissa myymistä, että se vie voimia ja 

energiaa ihan älyttömästi, vaikka luulis että ei se nyt oo sillei, et se menee tossa 

sivulla.” (Emilia) 

Uupuminen kohdistuu käytettyyn alustaan, minkä lisäksi sen voidaan nähdä koskettavan 

koko myyntiprosessia. Myyjät kokevat uupuvansa, kun myynnistä tulee odotettua 

suurempi osa heidän arkeansa ja sen vievän odotettua enemmän myyjän resursseja.  

Myyjien kertomissa tarinoissa myynnin kiireellisyydellä oli rooli osana myyntiä koettuja 

emootioita. Myyjät tunsivat itsensä epätoivoisiksi, kun heillä oli kiireinen aikataulu tai 

tietty määräaika kaupan suorittamiseen.  

”Mä postasin sen ja sit sen jälkeen niin ei tullut pariin päivään kyllä yhtään mitään 

ja mä olin jo ihan epätoivoinen sen kanssa.” (Ilona)  

Tutkimuksessa käytetyssä aineistossa myyjät myivät tarpeettomia tuotteita esimerkiksi 

muuton yhteydessä tai uuden tuotteen tieltä, jolloin myymiseen liittyi aikapaine. Ilonan 

kertomassa tarinassa myyjällä oli kiire saada myytävä sänky pois uuden tieltä. Hänellä 

oli aikaisempaa kokemusta vaatteiden myynnistä, jossa myytävistä tuotteista 

kiinnostutaan hänen kokemuksensa mukaan nopeasti ja kaupat tapahtuvat lyhyessä 

ajassa. Sänkyä myydessä myyjän odotukset yhtä nopeasta kaupan syntymisestä eivät 

toteutuneet, mikä sai myyjän epätoivoiseksi.  

Pettymys on tuotteeseen kohdistuva emootio, jota myyjät kokevat tuotteeseen liittyen, 

kun tuote ei meinannut mennä kaupaksi. Emootion tunnistetaan kiinnittyvän siihen, kun 

myyjä ei onnistu tavoitteessaan tuotteen myymisen suhteen. Haastatellut myyjät 

kuvasivat myös olevansa pettyneitä itseensä epäonnistuttuaan myynnissä.  

”--, että jotenkin pettynyt siihen, että se nyt ei mennytkään niin helposti ku oli just 

valmistautunut, ettei tarvitsisi tehdä enempää.” (Olivia) 

”Sellanen pettymys että en nyt saanutkaan tätä myytyä et tää jää vieläki pyörimään 

tänne nurkkaan.” (Emilia) 

Tarkemmin myyjät kuvasivat pettymystä tilanteiden jälkeen, kun olivat saaneet sovittua 

kaupan ostajan kanssa. Useassa tarinassa sovittu kauppa peruuntui myyjään 

liittymättömästä syystä, minkä seurauksena pettymyksen emootio nousi pintaan. Myyjät 
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eivät kuitenkaan kuvailleet emootion kohdistuvan ostajaan, vaan myytävään tuotteeseen 

tai heidän omaan suoriutumiseensa myyjänä.   

4.1.2 Myönteiset emootiot osana myyjäkokemusta 

 

Myyjäkokemukseen liittyy myös hetkiä, jotka painuvat kuluttajien mieleen hyvällä 

tavalla herättäen myönteisiä emootioita. Aineiston pohjalta tunnistettiin kymmenen osana 

myyjäkokemusta koettua myönteisesti latautunutta emootiota. Samoin kuin kielteisten 

emootioiden kohdalla, myyjien kokemat myönteiset emootiot jakautuivat kolmen eri 

pääkategoriaan, jotka ovat tyytyväisyys, ilo ja ylpeys. Myyjien kokemat myönteiset 

emootiot on esitelty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Osana myyjäkokemusta koetut myönteiset emootiot 

TYYTYVÄISYYS ILO YLPEYS 

tyytyväisyys 

helpotus 

vapautuneisuus 

huojentunut 

ilo 

optimistisuus 

toivo 

innostus 

onnistuminen 

ylpeys 

 

Tyytyväisyyttä ja sen alle kategorisoituja emootioita koettiin ostajaan ja tuotteeseen 

liittyen. Oikean, tai oikeaksi uskotun, ostajan löydyttyä herättää ostajan kanssa käytävä 

kanssakäyminen ja ostajan kohtaaminen tyytyväisyyden, helpotuksen ja 

huojentuneisuuden emootioita myyjissä. Myyjät kuvailivat näitä emootioita erityisesti 

saatuaan sovittua kaupanteon ostajaehdokkaan kanssa.  
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”Siitä tuli sit lopulta just sit hyvä fiilis et tai sellanen helpottunut et vihdoin tää on 

loppu, mun ei tarvi enää nyt stressata tätä että milloin mä nyt saan sen takin 

vietyä.” (Emilia) 

”Et kyl se, mä uskon et sil on iso merkitys siihen et lopulta tuntu tosi huojentavalta 

ja hyvältä et se sohva ja pöytä ja kaikki meni just niille.” (Aurora) 

”Kummassakin mä sain tavallaan tuotteen myytyä ja kummassakin mä sain sen 

summan minkä mä pyysin, mut toisessa oli huomattavasti pienempi summa mutta 

siitä jäi huomattavasti parempi kokemus sen niinku kanssakäymisen ja sen 

kohtaamisen takia.” (Mikael) 

 

Myyjät, jotka olivat kokeneet vastoinkäymisiä, kuten peruutuksia tai viivästyksiä ostajan 

kanssa, kuvasivat erityisesti kuvattuja emootioita. Myyjät kokivat, että kaiken heidän 

näkemänsä vaivan jälkeen projekti pääsee vihdoin päätökseen oikean ostajan löytyessä, 

eikä myytävä tuote aiheuta enää päänvaivaa.  

Myyjät kuvasivat kokevansa itsensä tyytyväisiksi, vaikka sama ostaja olisi aikaisemmin 

herättänyt hänessä kielteisiä emootioita. Kuvattujen emootioiden syntymisen kannalta 

ostajalla henkilönä on merkitystä. Keskusteltaessa esimerkiksi viestien välityksellä 

väärinymmärrysten ja epäselvyyksien syntyminen on todennäköisempää, ja myyjän 

käsitys ostajasta muodostuu muutaman vaihdetun viestin perusteella. Kasvotusten 

kohdatessa käsitys henkilöstä voi muuttua, ja näin ollen kielteinen mielikuva henkilöstä 

tyypillisesti muuttuu myönteisemmäksi herättäen samalla myönteisiä tunteita.   

Tuotteesta eroon pääseminen on keskeinen tavoite myyjille. Ei ole ihme, että tavoitteessa 

onnistuttaessa nousi myyjälle tyytyväisyyden, helpotuksen ja vapautuneisuuden 

emootioita.  

”Tollanen joku täysin itelle ihan turha tavara, et ku siit pääsee eroon ja sit jos joku 

siitä vielä jotain maksaakin niin onhan se jees.” (Juhani) 

"Toki ehkä se helpottuneisuus liittyy myös siihen, että on päässyt siitä itse tavarasta 

eroon.” (Olivia) 

”Se on kyllä niinku, on semmonen tosi vapautunut olo koska siinä niinku jos 

varsinkin se prosessi on kestänyt pitkään niin siinä tulee heti sellanen olo että kyllä 
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meni hyvin ja siinä jää ehkä se niinku se paras kokemus jää ehkä myöskin niinkun 

päällimmäiseksi.” (Olivia) 

Myyjät kokivat itsensä tyytyväisiksi, kun olivat päässeet tarpeettomasta tuotteesta eroon, 

ja emootioita vahvisti vaihdannasta saatu rahallinen korvaus. Vaikka taloudellisten 

tulojen hankinta ei ole myyjälle keskeinen tavoite, kokevat myyjät sen toivotuksi osaksi 

myynnin lopputulosta ja myönteisten emootioiden herättäjänä. Helpottuneisuuden 

emootion tunnistettiin heräävän herkemmin myyjille, joiden myyntiprosessi oli kestänyt 

kauan, tai tuotteesta oli tarve päästä nopeasti eroon. Helpotusta herättää yhtä lailla 

tuotteesta eroon pääseminen sekä itse myyntiprosessin päättyminen. Vapautuneisuuden 

emootion tunnistettiin olevan osa myynnin päättymistä, kun myynti ei enää sitouta 

myyjän arkea itseensä.  

Myyjät kuvasivat myös erilaisia ilon pilkahduksia osana kokemuksiaan myyjänä 

toimimista. Tutkimuksessa tunnistettiin ja sijoitettiin kategoriaan emootiot ilo, toivo, 

innostus ja onnistuminen. Ostajan herättämiä ilon tunteita myyjät kuvailivat termein ilo 

ja onnistuminen.  

”Nii, varsinkin ku on just kuullu et mihin tarkoitukseen se on menossa nii siit tulee 

sellainen iloinen ja tyytyväinen olo että okei täähän meni nyt lopulta niinku ihan 

hyvään käyttöön.” (Olivia)  

”Et se on aina niinku kiva koska siinä toisaalta on se, että jee saa itteltään turhan 

tavaran pois ja rahaa tilalle. Mut sit siinä on niinku mulle paljon kokemus tavallaan 

siitä, että pystyy olee avuksi jollekin toiselle. --. Että se on niinku aina tosi sellanen 

onnistunut tunne.” (Ilona) 

Myyjät kuvailivat tarinoissaan, kuinka ostajien kanssa kasvotusten käydyt keskustelut 

kaupanteon yhteydessä loivat henkilöiden välille suhteen, jolla oli merkitystä myönteisten 

emootioiden synnyttäjänä. Iloa herätti ostajien itsestään jakamat henkilökohtaiset tiedot 

ja tarinat tarpeen takana. Tällaista tietoa oli esimerkiksi se, mihin käyttöön he hankkivat 

tuotteen myyjältä. Myyjät kuvasivat kokevansa, että pystyvät auttamaan toista henkilöä 

ja oman toimintansa olevan merkityksellistä ja tärkeää.   

Toivo, innostuminen sekä ilo ovat emootioita, joita kuluttajat kiinnittivät heidän 

käyttämäänsä myyntialustaan. Myyjien henkilökohtaiset tai muiden jakamat kokemukset 



59 

 

 

vertaisverkkokauppa-alustasta synnyttivät kuluttajilla toivoa onnistumisesta sekä 

innostivat myyjiä osallistumaan vertaisverkkokauppaan.  

”Mun treenikaveri sano et sen kaikki tavarat mitkä on mennyt, on mennyt sitä 

kautta. Sit mä olin että aijaa! en mä ollut tällaista aikaisemmin käyttänyt et se oli 

sillai uus tuttavuus. Ihan aluksi siinä on ihan toiveikas olo.” (Aurora) 

”Mulle tuli sellanen et wau että tää sovellut toimii näin hyvin tääl vaa ostetaan heti 

kun laittaa myyntiin.” (Emilia) 

Myyjät kertoivat tarinoissaan toiveikkuuden myyntialustan toimivuudesta heräävän 

kuultuaan myönteisiä kokemuksia sen käytöstä. Kokemuksia jakoivat esimerkiksi 

myyjien ystävät tai muut heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Myönteinen mielikuva ja 

myyntialustan hyvä maine vaikuttavat myyjille herääviin emootioihin. Myyjällä, jolla on 

aikaisempaa kokemusta tai hän on kuullut myönteisiä kokemuksia myymisestä tietyllä 

alustalla, odotukset muokkautuivat näiden kokemusten mukaisiksi. Alustan toimiessa 

olemassa olevien odotusten mukaisesti tai odotettua paremmin, herätti se myyjässä 

innostusta.  

Osa haastatelluista myyjistä kuvaili myös myynti-ilmoituksen tekemisen, tarkemmin 

hetken sen jälkeen, herättävän iloa. Epämiellyttävältä tuntuvan tehtävän toteutettuaan 

myyjä kokee iloa omasta suoriutumisestaan.  

”Et niinki joku [tavara] vaikka tavallaan odottaa sitä, että miettii et toi nyt pitäis 

laittaa sinne et pääsisi tostakin eroon. Sit sä laitat sen, sit sä oot aika iloinen, että 

nyt se tuli tehtyä.” (Juhani) 

Tarkasteltaessa tuotteeseen liittyviä myönteisiä emootioita, myyjät kokivat iloa, toivoa ja 

onnistumista. Tarinoissa, joissa tuote ei mennyt heti kaupaksi, myyjät kuvasivat aluksi 

olevansa toiveikkaita myynnin suhteen, eivätkä olleet valmiita luovuttamaan. Toivoa 

esiintyi myös myyjien ottaessa kokemiensa takaiskujen jälkeen yhteyttä uusiin 

ostajaehdokkaisiin.  

”Puoliso oli aluksi kauhean ärsyyntynyt ja mä olin sillei et kyl tää tästä menee ja 

mä olin toiveikas.” (Aurora) 

”Ja sitten se ensimmäinen ei tullut niin mä olin oikeestaan aika turhautunut, ehkä 

siinä kohtaa se oli enemmän semmonen lievä turhautumistilanne. Ja sitten kun tota 
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oli hetken rauhoittunut ja sitten uudella toivolla niinku otti yhteyttä toiseen. ” 

(Olivia) 

Ilon emootioiden kohdistuessa tuotteeseen, myyjät kuvasivat emootioitaan tuotteesta 

luopumisen yhteydessä. Haastatelluille myyjille merkityksellistä oli tuotteen saaminen 

kiertoon ja käyttöön toiselle, tuotetta tarvitsevalle henkilölle. 

”Kyl siitä herää vähän sellainen ilo, että pääseekö tästä tavarasta nyt eroon.” 

(Juhani) 

”Se oli niin hyvä tuote, että se oli ihan hienoakin nähdä se ja semmonen tulee hyvä 

fiilis, että se menee jonkun käyttöön eikä sitä vaan heitetä roskikseen jonnekkin 

turhaan.” (Olivia) 

”Se on aina niinku kiva koska siinä toisaalta on se, että jee saa itteltään turhan 

tavaran pois ja rahaa tilalle. Mut sit siinä on niinku mulle paljon kokemus tavallaan 

siitä, että pystyy olee avuksi jollekin toiselle. Että joku toinen saa niinku jotain mitä 

se on kovasti tarvinnut tai halunnut ja saa sen niinku tällei just toiselta ihmiseltä, 

ettei tarvi ostaa uutena, niin ne säästää rahaa ja luonto säästyy. Että se on niinku 

aina tosi sellanen onnistunut tunne, kun saa myytyä jotain toiselle ihmiselle. Ja 

sitten jos se on niinku kiva tyyppi nii sitten siitä yleensä niinku jää vaa viel tosi 

paljon parempi fiilis, että on niinku voinut itte olla toiselle avuksi.” (Ilona) 

Myyjät kertoivat kuinka tuotteen vieminen kaatopaikalle olisi sääli, koska myytävä tuote 

on hyväkuntoinen ja edelleen täysin käyttökelpoinen. Iloa herättikin, kun myyjät 

pystyivät toimimaan ekologisesti ja myymään tuotteen eteenpäin sitä tarvitsevalle 

henkilölle. Muiden auttamisen on tunnistettu tuottavan iloa myyjälle jo aikaisemmin 

Murphyn ja Liaon (2013, 202) toimesta, ja tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä 

näkemystä. Sen lisäksi, että tuotteen myymisessä onnistuttiin, nähtiin tällainen 

kiertotalouden tukeminen ilon synnyttäjänä useilla myyjillä.  

Yllä mainituissa tilanteissa myyjät kokivat myös ylpeyttä onnistuessaan toimimaan 

arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Myyjille vastuullinen kuluttaminen, 
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kiertotalouden tukeminen ja muiden auttaminen ovat ylpeyttä herättäviä asioita. Ylpeys 

nähdään iloa voimakkaampana ja enemmän myyjän arvoihin liittyvänä emootiona. 

"Mä nykyään mietin kaikki ympäristöjututkin niin ne vaatteet on käytettyjä nii se on 

niinku, kaikin puolin parempi." (Emilia) 

”On se usein siis vielä mun mielestä, jos nyt on jotain mitä antaa pois niin ihan 

kiva, että menee kiertoon, jos on semmonen mitä pystyy ihan oikeasti vielä käyttää 

ja muuta. Niin ihan jees, vaikkei nyt suureksi eko-viherihmiseksi tunnustaudu mutta 

– kyl se on aina parempi niin päin”. (Juhani) 

Ylpeyttä kokivat myös kuluttajat, jotka eivät yleisesti pitäneet itseään erityisen eettisesti 

tai kestävästi toimivana henkilönä. Merkitystä ei ollut niinkään arvon tai mielipiteen 

voimakkuudella, vaan sen olemassa ololla.    

4.1.3 Neutraalit emootiot osana myyjäkokemusta 

Aineiston analysoinnin lopputuloksena tutkimuksessa tunnistettiin myyjäkokemukseen 

liittyvän emootioita, jotka eivät olleet erityisen myönteisesti tai kielteisesti latautuneita. 

Tunnistettujen emootioiden paikka osana myyjäkokemusta näyttäytyi aineistossa 

vahvasti, minkä johdosta tutkimuksessa luotiin kolmas luokka, neutraalit emootiot, 

tuomaan esiin myös nämä osana myyjäkokemusta koetut emootiot. Tunnistetut neutraalit 

emootiot ovat epäluottamus ja ahneus.  

Koettuun luottamukseen ja riskiin osana vertaisverkkokauppaa on kiinnitetty huomiota 

aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa (kts. esim. Leonard 2012). Leonard (2012, 16) ei 

tutkimuksessaan löytänyt yhteyttä myyjän luottamuksen ja ostajaa kohtaan koetun riskin 

välillä. Tämän tutkimuksen toteuttamiseksi kerätystä aineistosta tunnistettiin kuitenkin 

kuvauksia epäluottamuksesta ostajaa kohtaan. Tilanteet liittyivät sekä kommunikointiin 

että kohtaamisiin ostajan kanssa.  

"Mistä mä niinku tiiän sen että tuleeks se oikeesti sitä maksamaan ja siinä oikeesti 

tarvii tosi paljon luottaa siihen ihmiseen." (Olivia) 

”Se laitto mulle useasta eri numerostakin viestejä et se oli varmaan joku ehkä 

huijari tai sellaset vibat mulle siit tuli.” (Maria) 
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Useat myyjät kuvasivat, kuinka vertaisverkkokaupassa toimiminen vaatii myyjältä 

luottamusta ostajaa kohtaan. Yhtä lailla myyjät näkivät tärkeänä luottamuksen 

herättämisen ostajassa. Myyjien kertomissa tarinoissa toistui kuitenkin ostajien 

epäluottamusta herättävä toiminta: ostajien yhteydenotot eri puhelinnumeroista, 

anonymiteetin ylläpitäminen, sovittujen tapaamisten peruminen ja epämääräiset 

selitykset saivat myyjien epäilykset nousemaan. Myös epätietoisuus myyntitilanteen 

etenemisestä herätti epäluottamusta siihen, onko ostaja luotettava kaupantekokumppani.  

Muutama myyjä kuvasi kokevansa ahneutta osana myyjäkokemusta. Ahneutta koettiin 

kahdessa eri tilanteessa, myynti-ilmoituksen luomisen yhteydessä ja kauppojen 

synnyttyä. Ahneus on emootio, joka nousi esiin myynnissä olevan tuotteen mennessä 

kaupaksi odotettua nopeammin. 

”Mut sitte mä myös ehkä aattelin, perus ahneena, että olisiko pitänyt laittaa vielä 

enemmän hintaa.” (Emilia)  

”Mä myin niit ehkä pikkasen korkeemmalla ku mitä jotku, koska mä aattelin et siitä 

on mahdollista saada sit pikkasen korkeemman hinnan.” (Sofia) 

Hinnan asettaminen tuotteelle ei ole helppoa kysynnän ja tarjonnan eläessä jatkuvasti. 

Emilia kertoo kokeneensa itsensä ahneeksi, kun hänen myyntiin laittamansa tuote meni 

kaupaksi jopa liian helposti. Myyjälle hinnan asettamisessa tärkeää on riittävien tulojen 

saaminen myynnistä (Myrphy & Liao 2013, 2011). Aineistosta tunnistettiin, että myyjälle 

nouseva ahneus ennen ilmoituksen julkaisua saattaa johtaa liian korkean hinnan 

asettamiseen, minkä seurauksena tuote ei mene kaupaksi. Vertaisverkkokaupassa tämä ei 

ollut myyjän osalta suuri ongelma. Myyjällä on usein mahdollisuus muokata ilmoitusta 

ja päivittää hintaa tai julkaista tekemänsä ilmoitus uudestaan.  

4.1.4 Yhteenveto koetuista emootiosta   

 

Vertaisverkkokauppaan osallistuva kuluttaja kulkee läpi vaiherikkaan matkan, jonka 

aikana hän kokee laajan kirjon erilaisia emootiota. Emootiot voivat olla joko myönteisesti 

tai kielteisesti latautuneita tai neutraaleja. Tunnistettujen emootioiden luokittelussa ja 

kategorisoinnissa hyödynnettiin Larosin ja Steenkampin (2005) luomaa hierarkiamallia. 

Tulosten pohjalta havaittiin, että jako myönteisiin ja kielteisiin ei ole riittävä, ja 
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hierarkiamallia laajennettiin tuomalla neutraalit emootiot kolmanneksi abstrakteimmaksi 

hierarkian tasoksi. Abstrakteimman luokittelun jälkeen emootiot kategorisoitiin ja tuotiin 

niitä parhaiten kuvaavan luokan alle eri kategorioihin. Osana myyjäkokemusta koetut 

emootiot jakautuivat yhteensä kahdeksaan kategoriaan, joiden alle sijoitettiin kaikki 

aineiston pohjalta tunnistetut 25 emootiota. Kielteisten emootioiden kategoriat ovat 

turhautuminen, jännitys ja epätoivo, myönteisten tyytyväisyys, ilo ja ylpeys ja 

neutraaleiden epäluottamus ja ahneus. Kategoriat nimettiin eniten esiintyneen ja parhaiten 

kategoriaa kuvaavan emootion mukaisesti. 

 

Samalla kun tutkimuksessa tunnistettiin osana myyjäkokemusta koettuja emootioita, 

havaittiin niiden kiinnittyvän keskeisesti kolmeen vertaisverkkokaupassa keskeiseen 

tekijään. Aineistosta esiin nousseet tekijät olivat alusta, ostaja ja tuote. Näistä tekijöistä 

tuote ei sisältynyt tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Aineiston pohjalta tuote 

nähdään kuitenkin keskeisenä emootioita herättävänä tekijänä. Tulkinta perustuu myyjien 

tarinoiden analysointiin, eikä se sulje pois muita mahdollisia emootioita herättäviä 

tekijöitä osana myyjäkokemusta. Tarinoissa myyjät kuitenkin kuvasivat emootioita juuri 

tietyssä hetkessä tiettyyn tekijään liittyen, mikä johti emootioiden jaotteluun tulosten 

esittämällä tavalla. Kuviossa 9 on tunnistetut emootiokategoriat perustuen siihen, mihin 

tekijään liittyen myyjät kuvasivat tuntemiansa emootiota. Nuolet eri tekijöiden välillä 

kuvastavat osien välistä kanssakäymistä vertaisverkkokaupassa. 

 

Kuvio 9. Tulosten yhteenveto 



64 

 

Eniten emootioita tunnistettiin kiinnittyvän myyjän ja ostajan väliseen kanssakäymiseen. 

Ylpeyttä lukuun ottamatta kaikista emootiokategorioista löytyi emootioita, joita myyjä 

koki ollessaan vuorovaikutuksessa ostajan kanssa. Esimerkkinä emootioista on 

raivostuminen ostajan käyttäytymiseen, pelko ennen ostajan kohtaamista, ilo oikean 

ostajan löytymisestä tai epäluottamus siihen, onko ostaja rehellinen. Alustaan kiinnittyviä 

emootiokategorioita ovat turhautuminen, epätoivo ja ilo. Myyjiä turhautti myynti-

ilmoituksen tekeminen, uuvutti alustan käyttöön ja siellä menestymisen vaatima 

vaivannäkö, sekä innostivat alustan tarjoamat mahdollisuudet onnistua myynnissä. 

Tarkasteltaessa myytävän tuotteen herättämiä emootioita, tunnistettiin niitä olevan 

turhautumisen ja epätoivon mutta toisaalta myös ilon ja tyytyväisyyden kategorioiden 

alla. Myyjät kuvasivat turhautuvansa tilanteissa, joissa eivät päässeet eroon myytävänä 

olevasta tuotteestaan. Myyjät kokivat myös uupuvansa, kun joutuivat jatkamaan pitkältä 

tuntuvaa myyntiprosessia. Toivo tuotteen myymisestä kannusti myyjiä osallistumaan 

vertaisverkkokauppaan ja lopulta tuotteen käytyä kaupaksi myyjät saattoivat olla 

huojentuneita ja huokaista helpotuksesta. Tarkempi kuvaus emootioista ja niitä 

herättävistä tekijöistä löytyy liitteestä 1, jossa annetaan esimerkki jokaisesta aineistosta 

tunnistetusta emootiosta. Myyjien kokemusten vaihdellessa myös koetut emootiot 

vaihtelivat: jokainen myyjä ei tuntenut jokaista tunnistettua emootiota. Tunnistetut 

emootiot vahvistavat näkemystä kokemuksien ja koettujen emootioiden 

subjektiivisuudesta – myyjän tapa nähdä kohtaamansa tilanteet määrittävät millaisia 

emootioita hän kokee.   

 

4.2 Narratiivi myyjäkokemuksesta: kyyti emootioiden vuoristoradalla 

Kuluttajien erilaisten emootioiden kokeminen läpi myyjäkokemuksen voidaan nähdä 

dynaamisena jatkumona, jossa emootiot seuraavat toinen toisiaan. Jokainen 

myyjäkokemus on erilainen, ja niihin liittyy erilaisia uniikkeja vaiheita ja emootioita. 

Ymmärtääkseen myyjäkokemusta kokonaisuutena ja emootioiden merkitystä sen osana, 

aineiston analysoinnin toisessa vaiheessa tuotiin yhteen erilaisia elementtejä 

tutkimukseen haastateltujen myyjien tarinoista. Tutkimusaineiston narratiivisen 

analyysin lopputuloksena syntyi yksi suuri narratiivi, jonka kautta voidaan 

havainnollistaa emootioiden dynaamisuutta ja esiintymistä läpi myyntiprosessin 

fiktiivisen kertomuksen muodossa. Kertomus on kirjoitettu akateemisesta 
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kirjoitustyylistä poiketen, mikä lisää mahdollisuuksia tarkastella ja arvioida narratiivia 

todellisuutta kuvaavammalla tavalla (Kastarinen 2017, 208).  

Istut olohuoneesi sohvalla ja katsot huoneen toisella puolella olevaa työpöytää. Muutto 

uuteen asuntoon on tasan viikon päästä ja tiedät, että aikomuksenasi ei ole viedä pöytää 

muuttokuorman mukana uuteen asuntoon. Mustanruskea työpöytä ei ole rikki tai 

viallinen, mutta se ei miellytä enää silmääsi eikä sovi uuden asunnon pelkistettyyn 

värimaailmaan. Olet tiennyt muutosta jo useamman kuukauden ajan, mutta et ole saanut 

tartuttua toimeen miettiäksesi, kuinka voisit hankkiutua työpöydästä eroon. Alat pohtia 

käsissäsi olevia vaihtoehtoja. Pyörittelet mielessäsi eri mahdollisuuksia ja huomaat pian, 

että kierrätyskeskukset eivät ota vastaan kaikkia tuotteita ja sorttiasemalle vieminen on 

maksullista. Toteat myös pian, että työpöydän kuljettaminen ei ole mahdollista ilman 

omaa autoa tai maksullista kuljetuspalvelua. Sitten muistat ystäväsi kehuneen, kuinka hän 

ennen muuttoa onnistui myymään tarpeettomat huonekalunsa verkossa. Olet itsekin 

joskus myynyt vaatteita kirpputoriryhmässä, ja muistelet sen sujuneen vaivattomasti. 

Ehkä jollakin voisi olla tarvetta myös hyvälle työpöydälle kohtuuhintaan? Voisin samalla 

saada hieman taskurahaa uuden kodin sisustamista varten!  

Idea tuntuu hyvältä ja päätät tarttua tuumasta toimeen. Pyyhit työpöydän, putsaat 

vetolaatikot ja mittaat sen leveyden, korkeuden ja syvyyden. Otat puhelimen käteesi ja 

nappaat pöydästä muutaman valokuvan. Seuraavaksi lataat puhelimeesi myyntiä varten 

olevan sovelluksen ja pohdit, mahtaisiko alueellasi olla muita työpöytiä myynnissä. 

Löydät lukuisia ilmoituksia ja tutustut ihmisten tapoihin kirjoittaa ilmoituksia ja 

hinnoitella tuotteita. Haluat kovasti saada työpöydän myydyksi, ja päätät omassa 

ilmoituksessasi käyttää hieman huumoria ja toivot sen erottavan itsesi muista myyjistä. 

Asetat myös hinnan kohtuulliseksi, hieman markkinahintaa alemmaksi, ja toivot sen 

houkuttelevan ostajia. Täytät myynti-ilmoitusta, ja huomaat pian sen pyytävän tietoja, 

joihin et osaa vastata: et ole varma mistä puusta pöytä on valmistettu ja mikä sen 

alkuperäinen hinta on ollut. Ilmoituksen teko tuntuu vaivalloiselta, mutta lopulta olet 

iloinen saadessasi sen valmiiksi. Pian sähköpostiisi kilahtaa viesti, että ilmoituksesi on 

julkaistu myyntipalvelussa.   

Ei mene kauaa, kun puhelimeesi saapuu ensimmäinen yhteydenotto. Innostut ja 

ihmettelet, kuinka helposti ja nopeasti löysit ostajan työpöydällesi. Avaat ensimmäisen 
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viestin, jossa lukee ”5€ ja nouto heti”. Tarjous on huomattavasti alle pyytämäsi, jo 

valmiiksi edullisen ja mielestäsi kohtuullisen hinnan alle. Henkilö ei myöskään 

tervehtinyt, kertonut nimeään tai muita tietoja lähettämässään viestissä. Päätät kuitenkin 

vasta hänelle ystävällisesti ja tehdä vastatarjouksen. Ostajasta ei kuulu sen koommin. 

Samoihin aikoihin saat myös toisen viestin, jossa ostaja pyytää kuvia pöydästä luonnon 

valossa, jotta näkisi pöydän oikean sävyn. Mielestäsi sävy näkyy ilmoitukseen 

laittamissasi kuvissa, mutta lupaat hampaita kiristellen lähettää hänelle seuraavana 

päivänä luonnonvalossa otettuja kuvia pöydästä ja varaat pöydän hänelle, mikäli kuvat 

miellyttävät. Ilmoituksenjättöpäivänä saat myös kolmannen yhteydenoton, ja kerrot 

ostajaehdokkaalle luvanneesi jo pöydän toiselle ostajalle. Lupaat kuitenkin palata asiaan, 

mikäli pöytä vapautuu. Yhteydenottoja on tullut paljon, ja mietit olisiko pöydän hinta 

kuitenkin pitänyt asettaa hieman korkeammalle. 

Seuraavana päivänä lähetät kuvat ostajaehdokkaalle, ja hän kertoo haluavansa pöydän. 

Myöskään hän ei ole tyytyväinen hintaan ja alkaa tinkimään siitä. Sinua ärsyttää 

tinkiminen, mutta myönnyt ostajan tarjoukseen, ja hän ilmoittaa tulevansa hakemaan 

pöydän heti seuraavana päivänä. Olet innoissasi, että pääset pöydästä eroon hyvissä ajoin 

ennen muuttoasi. Annat ostajalle osoitteesi ja kerrot olevasi kotona iltapäivän, jolloin 

ostaja voi tulla hakemaan pöydän. Et saa viestiin vastausta, mutta luotat siihen, että ostaja 

saapuu sovittuna ajankohtana. Tiedustelet vielä seuraavana aamuna tarkempaa 

aikataulua, mutta tuloksetta. Odotat iltapäivän ja alkuillan kotona, mutta ostajasta ei kuulu 

pihaustakaan. Lopulta toteat hänen tehneen sinulle oharit. Kiehut raivosta, etkä voi 

ymmärtää kuinka joku kehtaa toimia noin ja jättää ilmoittamatta, ettei aio hakea pöytää. 

Olet viettänyt lähes koko päivän kotona turhan takia ja olet epätoivoinen, pääsetkö 

työpöydästä ikinä eroon. Olet valmis heittämään pöydän vaikka parvekkeelta alas, ja 

mietit, miksi alun perin edes päätit yrittää myydä työpöytääsi.  

Hetken rauhoituttuasi päätät kuitenkin ottaa yhteyttä vielä henkilöön, jolle lupasit 

ilmoittaa, mikäli pöytä vapautuu. Ajattelet hänen olevan viimeinen toivosi. 

Ostajaehdokas, joka on esitellyt itsensä Aaroksi, vastaa pian ja kertoo edelleen olevansa 

kiinnostunut pöydästä. Muutaman viestin vaihtamisen jälkeen hän lupaa tulla hakemaan 

työpöydän seuraavana päivänä kello 17. Työpäiväsi päättyy 16:30, ja jos oikein kiirehdit, 

kerkeät juuri ajoissa kotiin luovuttamaan pöytää. Ostaja kertoo, että hän lainaa ystävänsä 

peräkärryä ja tulee yhdessä ystävänsä kanssa hakemaan pöydän. Kumppanisi, jonka 
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kanssa asut ei ole noutoaikana kotona jalkapallotreenien takia, ja mieleesi alkaa eksyä 

pelottavia ajatuksia: olet antanut ostajalle nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi ilman että 

tunnet häntä lainkaan. Osoitteesi on myös ensimmäisellä ostajalla, joka ei lopulta koskaan 

ilmestynyt paikalle. Sinua alkaa jännittää ja pelkäät huijatuksi tulemista. Et voi olla 

varma, onko ostaja rehellinen ja juuri se henkilö, joksi hän on itsensä esitellyt. Kerrot 

pelostasi ystävälle ja päätät kutsua hänet kahville myyntitilanteen ajaksi, mikä luo sinulle 

turvallisemman tunteen.  

Seuraavana päivänä kiirehdit kotiin, laitat pöydän valmiiksi ja odotat ostajaa. Olet 

innoissasi ja uskot kauppojen syntyvän. Kello 17 ostaja ilmoittaa, että heillä on ongelmia 

peräkärryn kanssa ja että he ovat vähän myöhässä. Aika rientää, ja lopulta kello on kuusi 

ja ystäväsi lähtee luotasi omaan kotiinsa. Jäät yksin odottamaan ostajaa kotiisi. Viivästys 

alkaa turhauttaa sinua, eikä odotuksesi ostajaa kohtaan ole korkealla. ”Tuskinpa hänkään 

saapuu paikalle”, ajattelet. Lopulta, kaksi tuntia sovittua ajankohtaa myöhemmin auto ja 

peräkärry kaartavat kotisi pihaan. Kasvoistasi paistaa ärsytys, olethan taas perunut omat 

menosi ja käyttänyt iltasi muiden odotteluun. Päätät kuitenkin olla ystävällinen ja avaat 

oven hymyillen. Oven takana seisoo kaksi miestä, jotka ojentavat rahanipun kouraasi ja 

pahoittelevat vuolaasti viivästystä. He kertovat, kuinka auton kiinnityskoukku oli 

rikkoutunut ja he joutuivat hakemaan uuden varaosaliikkeestä. Samalla kun miehet 

kantoivat työpöytää peräkärryn kyytiin, ostaja kertoi sen tulevan hänen tyttärelleen, joka 

aloittaa opinnot ja on muuttamassa ensimmäiseen omaan kotiinsa. Ostajat ovat innoissaan 

pöydän persoonallisesta väristä ja tekemästään löydöstä. Olet iloinen kuullessasi 

työpöydän menevän henkilölle, joka tarvitsi kipeästi huonekaluja uuteen asuntoonsa eikä 

hänellä ollut mahdollisuutta ostaa kaikkea uutena.  

Lopulta miehet hyppäävät autoonsa ja takavalot häviävät mutkan taakse. Koet itsesi 

huojentuneeksi. Vihdoin tämä mahdottomalta ja turhauttavalta tuntunut projekti on tullut 

päätökseen. Koet onnistuneesi: saavutit tavoitteesi etkä joudu muuttamaan pöytää uuteen 

asuntoosi. Olet myös ylpeä, että pöytä päätyi käyttöön eikä kaatopaikalle, joka tuntuu 

sinusta merkitykselliseltä. Päällimmäisenä mieleesi jäävät onnistuneet kaupat ja 

miellyttävä kohtaaminen ostajien kanssa. ”Loppu hyvin kaikki hyvin”, ajattelet.    
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tutkimuksen yhteenveto 

 

Vertaisverkkokauppa on suosittu kiertotalouden muoto, joka mahdollistaa tavallisille 

kuluttajille kaupankäynnin toisten kuluttajien kanssa helposti, vaikka kotisohvalta käsin. 

Helppous kuvaa kuluttajien odotuksia vertaisverkkokauppaa kohtaan ja on yksi monista 

syistä, jotka saavat yhä useamman kuluttajan valitsemaan tuotteen myynnin muiden 

luopumisen tapojen sijasta.  

 

Vertaisverkkokaupassa myyjän rooli on poikkeuksellinen, ja siihen liittyy 

kanssakäymistä sekä käytetyn alustan että ostajan kanssa. Myyjän rooli vaati 

asiakaskokemuskirjallisuuden uudelleenarviointia ja johti myyjäkokemuksen käsitteen 

määrittelyyn. Tutkimuksessa myyjäkokemus määritellään myyjän subjektiiviseksi 

arvioksi myyjänä toimimisesta koko myyntiprosessin läpi myyjän ollessa 

kanssakäymisessä sekä alustan että ostajan kanssa. Tarkasteltaessa tunnistettuja 

emootioita, nähdään myyjäkokemuksessa keskeisenä emootioita synnyttävänä tekijänä 

olevan alustan ja ostajan lisäksi myytävä tuote. Tutkimuksen tulosten pohjalta 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä laajennettiin lisäämällä siihen myyjän, alustan ja 

ostajan lisäksi myytävä tuote, sekä mallinnettiin keiden välisessä vuorovaikutuksessa 

tunnistetut emootiot syntyvät. Koetut emootiot ovat keskeisessä roolissa siinä, millainen 

kokonaiskokemus myymisestä kuluttajalle jää (Tu 2004, 163), ja syntynyt kokemus 

määrittää kuinka todennäköisesti hän osallistuu vertaisverkkokauppaan jatkossa. Sen 

lisäksi, että myyjä arvioi myyntiprosessia ja sen vaiheita koettujen emootioiden kautta, 

muokkaavat emootiot kuluttajien odotuksia ja myöhempää käyttäytymistä.  

 

Tutkimusta varten kerätyn narratiivisen aineiston ja sen kaksivaiheisen analysoinnin 

kautta syvennyttiin myyjänä toimivien kuluttajien kertomiin narratiiveihin ja 

tunnistettiin, millaisia emootioita myyjät kokevat osana myyjäkokemusta 

vertaisverkkokaupassa. Narratiivien analysointi paljasti laajan myyjien kokemien 

emootioiden kirjon, johon kuuluu yhteensä 25 erilaista myönteisesti, kielteisesti tai 

neutraalisti latautunutta emootiota. Osa tunnistetuista emootioista on löydettävissä 

aikaisemmasta kulutustutkimuskirjallisuudesta, jota käytettiin tämän tutkimuksen 

perustana. Erityisesti tutkimuksen pohjana ja tukena emootioiden tarkasteluun toimi 
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Larosin ja Steenpampin (2005) emootioiden hierarkiamalli. Monet aikaisemmassa 

kirjallisuudessa esitellyt emootiot eivät kuuluneet osaksi myyjäkokemusta, ja toisaalta 

tutkimuksessa tunnistettiin useita, uniikkeja myyjäkokemukseen keskeisesti kuuluvia 

emootioita. Tutkimukseen haastatellut myyjät eivät kuvanneet kokevansa rakkauden tai 

surun emootioita osana myyjäkokemusta, jotka ovat molemmat keskeisiä yleisesti 

hyväksyttyjä pääemootioita (kts. esim. Plutchic 1980). Uusia, mutta myyjäkokemuksessa 

keskeisiä emootiota ovat esimerkiksi tunnistetut myönteinen emootio onnistuminen ja 

kielteinen emootio turvattomuus. Hyödyntämällä Larosin ja Steenkampin (2005) 

hierarkiamallia tutkimuksessa onnistuttiin laajentamaan olemassa olevaa tietoa osana 

kuluttajakäyttäytymistä koetuista emootioista tuoden emootiokirjallisuuden 

vertaisverkkokaupan kontekstiin ja tunnistamalla siihen ominaisesti liittyviä emootioita. 

Emootioiden poistamisen ja lisäämisen lisäksi joidenkin emootioiden nähtiin 

näyttäytyvän uudessa valossa vertaisverkkokaupan kontekstissa. Larosin ja Steenkampin 

(2005) näkökulmasta emootio pettymys sijoittuu vihan alle, mutta tutkimuksen tuloksena 

epätoivon kategoriana nähtiin kuvaava paremmin myyjän kokemaa pettymystä.  

 

Yksikään myyjäkokemus ei ole identtinen toisen kanssa, ja kuluttajien kertomat tarinat 

henkilökohtaisista kokemuksistaan ovat kaikki erilaisia yksityiskohtineen ja käänteineen. 

Erilaisten lähtöasetelmien lisäksi haastateltavien persoonallisuudella tunnistettiin olevan 

merkitystä siihen, kuinka herkästi emootiota koettiin ja kuinka voimakkaita ne olivat. 

Myyjien kertomista tarinoista voidaan kuitenkin tunnistaa tiettyjä yhteisiä piirteitä, jotka 

havainnollistavat kokonaisuutta osana myyjäkokemusta tunnetuista emootioista. 

Aineiston analysoinnin toisessa vaiheessa tuotiin yhteen elementtejä myyjien tarinoista, 

ja analyysin lopputuloksena syntyi yksi suuri narratiivi. Suuri narratiivi kuvaa 

myyjäkokemusta kokonaisuutena ja nostaa esiin osana myyjäkokemusta koettujen 

emootioiden dynaamisen luonteen. Dynaamisuus näyttäytyy myyjäkokemukseen 

kiinnittyvissä emootioissa siinä, kuinka aikaisemmin koetut emootiot ovat osaltaan 

vaikuttamassa myyjän myöhemmissä vaiheissa kokemiin emootioihin. Myyjän 

innostuessa ostajien yhteydenotoista myöhemmin tapahtuvat peruuntumiset ja 

odottamattomat käänteet saavat pettymyksen tuntumaan jopa voimakkaammalta kuin 

mitä se todellisuudessa oli. Toisaalta vastoinkäymisten jälkeen pienetkin onnistumiset 

herättivät myönteisiä emootioita.  
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Tutkimuksessa esitettyä dynaamisuutta kuvataan emootioiden vuoristoratana, jossa 

emootiot seuraavat toinen toisiaan läpi myyntiprosessin vaihdellen laidasta laitaan. Kuten 

vuoristoradassa, myyjän aikaisemmasta kokemuksesta huolimatta matkan varrella tulevat 

käänteet voivat yllättää, eikä myyjä osaa odottaa kaikkia vastaan tulevia tilanteita. Vaikka 

myyjä olisi katunut matkan varrella päätöstään ryhtyä myyjäksi, kokee hän itsensä 

prosessin päätyttyä tyytyväiseksi lopputulokseen ja pitää kokemustaan myönteisenä 

viimeisen ilon, tyytyväisyyden tai onnistumisen tunteen jäädessä päällimmäisenä 

mieleen. Myös vuoristoradassa matkan varrella koetut kipristykset vatsan pohjassa voivat 

saada kauhistumaan, mutta ajelun jälkeinen fiilis saa sinut menemään uudestaan 

laitejonon perälle. Mikäli myyjän viimeinen kokemus vertaisverkkokaupasta jättää 

hänelle myönteisen emootion, jää hänen kokemuksensa kokonaisuutena 

todennäköisemmin myönteiseksi.  

 

5.2 Tutkimuksen kontribuutio 

Toteutettu tutkimus on onnistunut laajentamaan olemassa olevaa tietoa ja ymmärrystä 

niin kuluttajien kokemista emootioista kuin myyjänä toimimisesta 

vertaisverkkokaupassa. Yhtenä tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona voidaan nähdä 

osana tutkimusta tehty myyjäkokemuksen määritelmä. Jones ja Leonard (2008, 88) 

tunnistavat kuluttajien välisen kaupankäynnin eroavan muista kaupankäynnin muodoista, 

eikä aikaisempaa kirjallisuutta ole mahdollista hyödyntää suoraan vertaisverkkokaupan 

kontekstissa. Myyjäkokemuksen tarkastelu perinteisin asiakaskokemuksen menetelmin ei 

onnistu myyjän uniikin roolin vuoksi, minkä takia käsitteenmäärittely oli välttämätöntä 

tehdä. Tehdyn määritelmän voidaan nähdä hyödyntävän myös tieteellistä keskustelua 

tulevaisuudessa.  

Emootioiden roolia osana käyttäytymistä on kyseenalaistettu tutkimuskirjallisuudessa 

(Izard 2013, 1). Tutkimus kuitenkin osoittaa emootioilla olevan keskeinen ja näkyvä rooli 

osana kuluttajakäyttäytymistä erityisesti vertaisverkkokaupan kontekstissa. Tämän 

lisäksi tutkimuksessa onnistutaan tuomaan kaivattua jäsentelyä monitieteiseen 

emootiokirjallisuuteen havainnollistaen ja tuoden yhteen keskeisiä ja osittain 

päällekkäisiä käsitteitä, sekä yhä edelleen havainnollistavan niiden välisiä suhteita ja 

merkityseroja. Keskustelu eri emootioiden tarkastelutapojen välillä ja luokittelun ja 

kategorisoinnin yhdistämisen tunnistettiin olevan toimiva tapa tarkastella syntyviä 
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emootiota, mikä kannustaa myös muita tutkijoita hyödyntämään vastaavaa 

tarkastelutapaa tutkimuksen tavoitteen ollessa emootioiden tunnistaminen. Tutkimuksen 

tulokset haastavat emootioiden jaottelua vain myönteisiin ja kielteisiin tulosten 

osoittaessa, että kaikki emootiot eivät luontaisesti sovi näiden kahden luokan alle.  

Emootioita on aikaisemmassa kirjallisuudessa tarkasteltu laajasti sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Narratiivinen tutkimusote on kuitenkin 

kirjallisuudessa selkeästi harvinaisempi metodologinen tapa tutkia emootioita, vaikka 

sosiaalisissa ja kommunikaatiota sisältävissä tilanteissa syntyvien tunteellisten 

reaktioiden tarkastelu vaatii narratiivista tutkimusotetta (Habermas 2019, 9). 

Tutkimuksessa maailma nähdään subjektiivisena, ja narratiivisen tutkimusotteen kautta 

se tuo kaivattua näkökulmaa tämän hetken emootioita käsittelevään 

tutkimuskirjallisuuteen, jossa emootiot on käsitetty suhteellisen tietoisena osana 

käyttäytymistä (kts. esim. Watson & Spence 2005). Tutkimuksen metodologisena 

kontribuutiona voidaan nähdä rohkea valtavirrasta poikkeava tapa tarkastella emootioita. 

Tutkimuksessa toteutettu aineiston narratiivinen analyysi ja tulosten tuominen fiktiivisen 

kertomuksen muotoon mahdollistaa lukijalle uudenlaisen, henkilökohtaisemman tavan 

kokea tutkimuksen tulokset (Kastarinen 2017, 207-208). 

 

5.3 Tutkimuksen liikkeenjohdollinen relevanssi  

Vertaisverkkokaupan voidaan nähdä olevan suhteessa tuore kiertotalouden ja 

yhteisöllisen kuluttamisen muoto. Nuoresta iästään huolimatta ilmiö on kasvanut nopeasti 

ja sen nähdään muokkaavan vähittäiskaupan rakennetta, rajoja ja sisältöä, minkä lisäksi sillä 

on potentiaalia luoda arvoa niin kuluttajalle kuin vähittäiskaupan toimijoille (Yrjölä ym. 

2017, 310). Vertaisverkkokauppa ei toteudu ilman myyjiä ja ostajia. Palvelun tarjoajille 

myyjän kokemuksen huomioiminen ja sen ymmärtäminen ovat menestymisen kannalta 

tärkeää. Tutkimuksen nähdään tarjoavan arvokasta tietoa yrityksille, jotka tarjoavat tai ovat 

aikeissa aloittaa vertaisverkkokauppaliiketoiminnan.  

Tutkimuksessa luodaan katsaus myyjänä toimivan henkilön kokemiin emootioihin. Tutkimus 

tuo esiin, kuinka koetuilla emootioilla on merkitystä muodostuvan kokemuksen kannalta ja 

osoittaa myyntiprosessin emootioita herättäviä vaiheita. Koetut emootiot voivat kiinnittyä 

muiden tekijöiden lisäksi myyntialustaan. Myyntialusta on palveluntarjoajan hallitsema 
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kosketuspiste, ja tutkimus nostaa esiin mitä vaiheita tai ominaisuuksia kehittämällä 

vertaisverkkokauppa-alustojen tarjoajat voivat kitkeä kielteisiä emootioita pois. 

Myyjäkokemukseen kuuluu myös paljon erilaisia vaiheita ja kosketuspisteitä, joihin 

palveluntarjoaja ei voi suoraan vaikuttaa. Kehittämällä alustaa organisaatio voi kuitenkin 

karsia myyjän näkökulmasta ongelmallisia tilanteita pois.  

Tutkimus tuo esiin vertaisverkkokaupan erityispiirteitä, joista yksi keskeinen on kuluttajien 

välinen kanssakäyminen. Vertaisverkkokauppa voidaan nähdä kulutusympäristönä, jossa 

vallitsee oma kulttuuri ja tavanomaiset käytöstavat ja lainalaisuudet eivät välttämättä päde. 

Anonymiteetti on toinen merkittävä osa vertaisverkkokauppaa, mikä osaltaan vahvistaa 

myyjän näkökulmasta kielteiseksi koettuja ominaisuuksia. Lisäämällä myyntiprosessiin 

myyjää auttavia ja arvoa tuottavia vaiheita voidaan tuotteesta luopumisen prosessista tehdä 

miellyttävämpi (Paden & Stell 2005, 118) ja edesauttaa myönteisen kokemuksen syntymistä. 

Tutkimus antaa osviittaa, että kiinnittämällä huomiota myyjän kokemukseen ja erityisesti 

kokemuksen lopun myönteisyyteen, on organisaatiolla mahdollista kehittää palvelua myyjän 

kannalta toimivampaan suuntaan. Kehittämisellä nähdään olevan myös yhteiskunnallista 

merkitystä sen kasvattaessa vertaisverkkokauppamarkkinan suosiota ja edistävän kestävää 

taloutta tukevaa liiketoiminnan muotoa.   

 

5.4 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuuden arviointi 

 

Narratiivisen tutkimusmenetelmän tarjotessa tavan ymmärtää myyjän kokemusta 

vertaisverkkokaupasta ja tarkastella interaktiivisessa ympäristössä muodostuvia 

emootioita, on tutkimusmenetelmällä tunnistettu olevan tiettyjä rajoituksia. Eriksson ja 

Kovalainen (2008, 3) nostavat esiin, että narratiivisen tutkimuksen tuloksista voi olla 

vaikeaa tehdä käytäntöön sovellettavia päätelmiä. Syynä tähän voidaan nähdä 

tarkoituksen mukainen hyvin subjektiivisten kokemusten kerääminen. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ollut luoda laajalti sovellettavia tuloksia, vaan 

syventyä ajankohtaiseen ja merkittävään tutkimusilmiöön. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

kahta aineiston analysointimenetelmää, minkä nähdään helpottavan tulosten käytännön 

sovellettavuutta erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna.  

 

Narratiivisessa haastattelussa haastateltavalla henkilöllä on suuri merkitys siihen, 

millaiseksi tutkimusaineisto lopulta muodostuu. Aineistonkeruun aikana havaittiin, että 
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haastateltavan persoonallisuus ja sitä kautta tapa kertoa tarinoita vaihtelivat. Osalle 

haastatelluista kuluttajista emootioista kertominen oli luontevampaa kuin toisille. 

Haastateltavat myös kokivat avoimen haastattelurungon haastavana, ja toisissa 

haastatteluissa jouduttiin osallistumaan haastattelun kulkuun enemmän kuin toisiin. Tämä 

näkyi aineiston epätasalaatuisuutena. Osa haastateltavista ei myöskään pysynyt aina 

tutkittavassa aiheessa, ja haastattelussa jouduttiin paikoin palauttamaan keskustelu 

takaisin myymisen käsittelyyn. Paikoitellen rönsyilevää keskustelua ei kuitenkaan koettu 

haitallisena, vaan päinvastoin sen nähtiin tuottavan hedelmällistä ja relevanttia 

informaatiota toistaiseksi vähän tutkitusta ilmiöstä. Tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa on myös kiinnitettävä huomiota tutkijan rooliin aineiston tulkitsijana. Vaikka 

tutkimuksessa tunnistetaan emootioiden kiinnittyvän keskeisesti alustaan, ostajaan, ja 

tuotteeseen, perustuu tulkinta tutkijan näkemykseen haastateltavien kertomista tarinoista.   

 

Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa myyjänä vertaisverkkokaupassa toiminutta 

kuluttajaa, eikä näin ollen aineiston voida nähdä edustavan kaikenkattavasti 

vertaisverkkokaupassa toimivia myyjiä ja heidän kokemiaan emootioita. Tutkimuksessa 

tiedostetaan, että erilainen haastateltavien joukko voi mahdollisesti tuottaa erilaisen 

aineiston ja sitä kautta erilaiset havainnot myyjien kokemista emootioista. Pienen 

aineiston hyödyntäminen on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle (Campbell & 

Hammersley 2012), jonka tavoitteena ei lähtökohtaisesti ole suuren joukon tutkiminen, 

vaan rajoitetun otoksen syvällisempi tarkastelu. Tutkimuksen vahvuutena on myös 

aineiston kuvaaminen suosituimpia tuotekategorioita, mikä lisää tulosten yleistettävyyttä. 

 

Kielteiset tai muuten poikkeukselliset tilanteet jäävät todennäköisemmin myyjien 

mieleen ja herättävät emootioita. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta lukijan on tärkeää 

ymmärtää, että aineisto perustuu haastateltavien muistin varaan, eikä kaikkia vähemmän 

mieleenpainuvia hetkiä ja emootioita välttämättä tuotu esiin haastattelutilanteissa. 

Tutkimuksessa myös tunnistettiin haastateltavilla olevan luontevampaa kertoa jostakin 

poikkeuksellisesta tai muuten mieleenpainuvasta myyntitilanteesta. Tavalliset, nopeat ja 

ilman ylimääräisiä käänteitä toteutuneet kokemukset eivät jää myyjien mieleen eikä niissä 

ole välttämättä samalla tavalla kerrottavaa.  
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5.5 Jatkotutkimusmahdollisuudet  

 

Tutkimuksen tuodessa lisää ymmärrystä myyjän roolista ja kokemuksesta 

vertaisverkkokaupassa, nosti se myös esiin hedelmällisiä jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Tutkimukseen haastatellut kuluttajat olivat kaikki 20-30-vuotiaita henkilöitä, joilla 

kaikilla oli aikaisempaa kokemusta vertaisverkkokaupasta. 

Jatkotutkimusmahdollisuutena esitetään eri ikäryhmien tarkastelu ja niiden välinen 

vertailu.  Myös myyjien, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta vertaisverkkokaupasta, 

kokemuksen tarkastelu nähdään mielekkäänä jatkotutkimusmahdollisuutena. Leonard 

(2012) on tunnistanut luottamuksen näkökulmasta kokemuksen ja eri rooleissa 

toimimisen vaikuttavan kuluttajan käyttäytymiseen vertaisverkkokaupassa. Myös muiden 

emootioiden välillä uskotaan olevan mahdollista havaita eroja eri myyjien välillä, joilla 

on tai ei ole kokemusta myyjänä toimimisesta. Aikaisemmat kokemukset ovat 

synnyttäneet myyjille odotuksia myyntiin liittyen, ja ensikertalaisia tarkastelemalla olisi 

mahdollista tutkia myös odotusten vaikutusta koettuihin emootioihin.  

 

Tutkimuksessa tunnistettiin ja esiteltiin, millaisia emootioita myyjät kokevat osana 

myyjäkokemusta vertaisverkkokaupassa. Koettujen emootioiden tunnistamisen jälkeen 

nähdään mielenkiintoisena jatkotutkimusmahdollisuutena yksittäisten emootioiden 

syntymisen tarkastelu. Menetelmäksi ehdotetaan arviointiteorian (kts. Watson & Spence 

2007) hyödyntämistä, joka toisi arvokasta tietoa myyjän tavasta arvioida 

myyjäkokemuksen aikana tapahtuvia yksittäisiä tilanteita. Tutkimusaineistossa nousi 

esiin eri persoonallisuuspiirteiden merkitykset ja niiden vaikutus syntyviin emootioihin, 

minkä seurauksena emootioiden tarkastelu osana myyjäkokemusta 

persoonallisuuspsykologian näkökulmasta nähdään myös mielenkiintoisena 

jatkotutkimusmahdollisuutena. 

 

Menetelmällisestä näkökulmasta tutkimuksen tuloksia olisi mielekästä testata 

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen sekä käyttämällä muita laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa vertaisverkkokaupassa 

myyjänä toiminutta kuluttajaa, ja tutkimuksen tulosten yleistettävyyden kannalta 

suuremman joukon tarkastelu ja arviointi olisi mielekästä. Tutkimuksen yhtenä 

rajoitteena tunnistettiin tutkittavien narratiivien muistinvaraisuus, ja tutkittavan 
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itsereflektointi esimerkiksi päiväkirjamenetelmää hyödyntäen olisi mielekäs menetelmä 

tarkastella myyjäkokemuksen aikana koettuja emootioita toista laadullista menetelmää 

hyödyntäen.  
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LIITTEET 

Liite 1: Taulukko tunnistetuista emootioista ja niiden kiinnittymisestä ostajaan, tuotteeseen, tai alustaan  

 

EMOOTIO 

  

OSTAJA 

 

TUOTE 

 

ALUSTA 

Turhautuminen  "Ihminen turhautuu siihen, ku 

ei niinku, tai en pysty 

ymmärtämään semmosta et 

miten ne ei ees nää sitä vaivaa 

että laittaa viestin että ”hei 

mä muutinkin mun mieleni ja 

en haluakkaan tätä 

tuotetta”."(Olivia) 

"Sä haluat päästä eroon ja tota, 

ja sitten jos siinä niinku se 

yksikin turhautuminen tuntuu 

ylitsepääsemättömältä." (Olivia) 

"Ja sitten jos kännykkäsovellus 

ei jotenkin, se ei oo niin kätevä 

mun mielestä myynti-

ilmoituksen tekemiseen nii sit 

sekin on vähän raskasta. Kyl se 

on niinku enemmän semmonen 

nihkee se julkaisuprosessi kun 

kiva, että se on sellanen niinku 

ei mitään kamalaa tuskaa mutta 

vähän sellasta turhauttavaa." 

(Ilona) 

Raivostuminen  "Mä olin aika raivoissani 

silloin ku tota jotenkin kaikki 

menot suunnittelee sen 

perusteella ja sit se ei 

ookkaan ohi.” (Olivia) 

  

Ärsyyntyminen  ”Ja sit sovittiin, et jos se 

maksaa mulle niistä just 

”Tai itse asiassa torissa just se 

ilmoituksenkaan laitto ei oo 
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etukäteen koska mua ärsytti 

siinä ihan suunnattomasti se 

että mä oon mennyt niiden 

kenkien kaa johki ja sit se 

feidaa ja sieltä tulee joku 

selitys että lapsi oli 

sairaalassa ja jotain tän 

tyyppistä.” (Maria) 

helppoa. Mun mielestä se on 

siellä ärsyttävää koska siin on 

miljoona sellasta mitä pitää 

raksia et tällänen ja tällänen ja 

tällänen.” (Emilia) 

Vaivalloisuus    ”Et kyl se on niinku sellanen 

mitä pitää suunnitella ja vie se 

niinku aikaa ja on se vähän 

sellasta vaivalloista.” (Ilona) 

Suuttuminen  ”Ja sit jotenkin suututti se 

odottelu ja niinku sit se just 

oli hauska ku puoliso oli 

aluksi kauhean sillei et kyl tää 

tästä menee, tai eiku niin et se 

oli ärsyyntynyt ja mä olin 

sillei et kyl tää tästä menee ja 

mä olin toiveikas.” (Olivia) 

  

Viha  ”Mut se tota et mä vihaan sitä 

säätämistä mitä on ihmisten 

kanssa. Välillä ihmiset ei tuu 

aikanaan tai välillä joku 
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niinku tulee paikan päälle ja 

sanookin että en mä otakkaan 

tätä.” (Olivia) 

     

Jännitys  ”Kyl se mua aina vähän 

jännittää et millanen se, et ku 

vaa viestittelee jonku kaa et 

millanen se on se tyyppi joka 

tulee just hakemaan sitte ja 

onks se ajallaan ja just kaikki 

tämmönen.” (Aurora) 

  

Pelko  ”Mä oon vielä sellanen että 

jos mulle tulee joku ostaa, 

niin mä ensinnäkin pelkään 

sitä tilannetta. Just koska, no 

mun koti et se ei oo ees 

julkinen paikka missä se 

kaupan käynti tapahtuu.” 

(Olivia) 

  

Turvattomuus  ”Ja sitten, no sitten oli jo 

vähän turvaton olo sen 

suhteen et mä olin sitä meiän 

osoitetta jakanut useammalle 

ihmiselle kuitenkin, ja niinku 
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ilmoituksella et hei tääl on 

nyt sohva ja kaikkee 

muutakin tarjolla tyyliin ja 

jotenkin oliks mä maininnut 

suurinpiirtein että uuden alta 

pois. Et sit tulee vähä 

semmonen pieni huoli siitä 

että kuka tulee ryöstämään 

meidät seuraavaksi.” (Aurora) 

     

Epätoivo  ”Ainaki ite ku oon myynyt 

niin on saattanut lähteä 

herkästi tinkimään sitä hintaa 

koska ne tietää että mä haluan 

siitä tosi kovasti eroon niin ne 

voi periaatteessa tehdä mitä 

vaan. Ja mä silti luovutan sen 

niille.”  

(Olivia) 

 ”Mä postasin sen ja sit sen 

jälkeen niin ei tullut pariin 

päivään kyllä yhtään mitään ja 

mä olin jo ihan epätoivoinen 

sen kanssa.” (Ilona) 

Pettymys   ”Sellanen pettymys että en nyt 

saanutkaan tätä myytyä et tää 

jää vieläki pyörimään tänne 

nurkkaan.” (Emilia) 
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Uupumus   ”Toi on kyllä kuvaa hyvin sitä 

just jossain torissa myymistä 

että se vie voimia ja energiaa 

ihan älyttömästi vaikka luulis 

että ei se nyt oo sillei, et se 

menee tossa sivulla.” (Emilia) 

 

Epäusko  ”Et ei olla oikeesti olla 

valmiita tulemaan hakemaan 

sitä nii semmonen niinku 

käytös kummastuttaa 

ihmisissä aika paljon.” 

(Aurora) 

  

     

Tyytyväisyys  ”Me oltiin tosi tyytyväisiä et 

hän otti kaiken mistä meidän 

piti päästä eroon.” (Aurora) 

”Tollanen joku täysin itelle ihan 

turha tavara, et ku siit pääsee 

eroon ja sit jos joku siitä vielä 

jotain maksaakin niin onhan se 

jees.” (Juhani) 

 

Helpotus  ”Siitä tuli sit lopulta just sit 

hyvä fiilis et tai sellanen 

helpottunut et vihdoin tää on 

loppu mun ei tarvi enään nyt 

stressata tätä et milloin mä 

”Toki ehkä se helpottuneisuus 

liittyy myös siihen että on 

päässyt siitä itse tavarasta 

eroon.” (Olivia) 
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nyt saan sen takin vietyä.” 

(Emilia) 

Vapautuneisuus   ”Se on kyllä niinku, on 

semmonen tosi vapautunut olo 

koska siinä niinku jos varsinkin 

se prosessi on kestänyt pitkään 

niin siinä tulee heti sellanen olo 

että kyllä meni hyvin ja siinä jää 

ehkä se niinku se paras kokemus 

jää ehkä myöskin niinkun 

päällimmäiseksi." (Olivia) 

 

Huojentuneisuus  ”Et kyl se, mä uskon et sil on 

iso merkitys siihen et lopulta 

tuntu tosi huojentavalta ja 

hyvältä et se sohva ja pöytä ja 

kaikki meni just niille." 

(Aurora) 

  

     

Ilo  ”Nii, varsinkin ku on just 

kuullu et mihin tarkoitukseen 

se on menossa nii siit tulee 

sellainen iloinen ja 

tyytyväinen olo että okei 

täähän meni nyt lopulta 

”Kyl siitä herää vähän sellainen 

ilo, että pääseekö tästä tavarasta 

nyt eroon.” (Juhani) 

”Et niinki joku [tavara] vaikka 

tavallaan odottaa sitä, että 

miettii et toi nyt pitäis laittaa 

sinne et pääsisi tostakin eroon. 

Sit sä laitat sen, sit sä oot aika 
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niinku ihan hyvään käyttöön.” 

(Olivia) 

iloinen, että nyt se tuli tehtyä.” 

(Juhani) 

Toivo   ”Puoliso oli aluksi kauhean 

ärsyyntynyt ja mä olin sillei et 

kyl tää tästä menee ja mä olin 

toiveikas.” (Aurora) 

”Ku mun treenikaveri sano et 

sen kaikki tavarat on mennyt 

sitä kautta mitkä on mennyt. 

Sit mä olin että aijaa! en mä 

ollut tällaista aikaisemmin et se 

oli sillai uus tuttavuus. Ihan 

aluksi siinä on ihan toiveikas 

olo.” (Aurora) 

Innostus    ”Mulle tuli sellanen et wau 

että tää sovellut toimii näin 

hyvin tääl vaa ostetaan heti 

kun laittaa myyntiin. ” 

(Emilia) 

Onnistuminen  ”Mut sitten lopulta se suju 

niin helposti että jäi niinku 

tosi hyvä maku suuhun ja 

sellanen onnistunut fiilis.” 

(Ilona) 

”Tota se oli niin hyvä tuote, että 

se oli ihan hienoakin nähdä se ja 

semmonen tulee hyvä fiilis että 

se menee jonkun käyttöön eikä 

sitä vaan heitetä roskikseen 

jonnekkin turhaan.” (Olivia) 
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Ylpeys   ”Mä nykyään mietin kaikki 

ympäristöjututkin niin ne 

vaatteet on käytettyjä nii se on 

niinku, kaikin puolin parempi.” 

(Emilia) 

 

     

Epäluottamus  ”Se laitto mulle useasta eri 

numerostakin viestejä et se oli 

varmaan joku ehkä huijari tai 

sellaset vibat mulle siit tuli.” 

(Maria) 

  

Ahneus    ”Mut sitte mä myös ehkä 

aattelin, perus ahneena, 

että olisiko pitänyt laittaa 

vielä enemmän hintaa.” 

(Emilia) 



 

 

 


