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Tämän tutkimuksen aiheena on verkkoyhteisöjen sosiaalisuuden lisäämisen keinot e-

vähittäismyynnin yrityksissä. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä erilaisia 

verkkoyhteisöjen suunnitteluohjeita ja tarkastella, kuinka näitä suunnitteluohjeita on 

toteutettu olemassa olevissa e-vähittäismyynnin palveluissa ja niiden verkkoyhteisöissä. 

Lisäksi keskityn miettimään, kuinka e-vähittäismyynnin palvelut voisivat parantaa 

verkkoyhteisöjensä sosiaalisuutta. Tarkastelen esimerkkeinä suurta Amazon e-

vähittäismyyjää ja pienempää Yub e-vähittäismyyjää. 

 

Verkkoyhteisöjen aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty verkkoyhteisön 

suunnittelun yksityiskohtiin. Tässä tutkimuksessa kerään yksityiskohtaista tietoa 

yhdeksi kokonaisuudeksi ja esitän listan suunnitteluohjeita siitä, kuinka rakentaa 

sosiaalinen verkkoyhteisö. Lisäksi käytän tätä tutkimustietoa, kun tarkastelen, kuinka 

kaksi e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöä on toteuttanut palvelunsa.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että e-vähittäismyynnin yritysten verkkoyhteisöt voisivat 

parantaa palveluaan monella tapaa. Erityisesti käyttäjien ja heidän toimiensa näkyvyyttä 

ja sosiaalisen interaktion mahdollistavia ominaisuuksia voisi parantaa. Palveluissa voisi 

olla enemmän tapoja kommunikoida muiden käyttäjien kanssa ja toimintojen 

läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä.      
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1. Johdanto 
 
Wellmanin ja muiden [1996] mukaan verkkoyhteisöt yhdistävät ihmisiä tietoverkkojen 

avulla. Toisaalta verkkoyhteisössä interaktio tapahtuu usein myös yhteisön tuottaman 

informaation kanssa, eikä suoraan toisten ihmisten kanssa. Verkkoyhteisöt ovat siis 

sosiaalisia yhteisöjä, jonne käyttäjät kerääntyvät etsimään informaatiota, 

kommunikoimaan toistensa kanssa, luomaan sisältöä ja vaihtamaan sisältöä sekä tietoja 

keskenään. Nämä ovat kuitenkin yleisiä syitä osallistua ja muodostaa verkkoyhteisöjä, 

ja nämä syyt voivat vaihdella tai tarkentua verkkoyhteisön tyypin mukaan. Toisaalta 

monet ihmiset vain tarkkailevat verkkoyhteisöjä eivätkä he koe olevansa osa yhteisöä. 

Näiden tekijöiden takia on olemassa monia erilaisia verkkoyhteisöjä mm. niiden 

tarkoituksen, infrastruktuurin, jäsenten aktiivisuuden, yhteenkuuluvuuden ja käyttäjien 

motivaation mukaan. Reaaliyhteisöjen tapaan myös verkkoyhteisöjen määrittely on siis 

hankalaa niiden monimuotoisuuden takia. Wellman [1982] muistuttaakin, että sosiologit 

ovat jo 50 vuoden ajan määritelleet yhteisön käsitettä yhä uudelleen, ja samaa ilmiötä on 

havaittavissa verkkoyhteisöjen määrittelyssä.   

 

Useat verkkoyhteisöt ovat tällä hetkellä todella suosittuja ja ne keräävät valtavasti 

kävijöitä. Usein nämä verkkoyhteisöt yrittävät vedota käyttäjien moniin erilaisiin 

tarpeisiin. Esimerkiksi Facebook-verkkoyhteisöllä (www.facebook.com) on 61 

miljoonaa käyttäjää ja Facebookin ylläpitämien tilastojen mukaan yli 50 prosenttia 

käyttäjistä vierailee palvelussa päivittäin [Facebook Statistics, 2008]. Palvelussa voi 

perustaa yhteiselle kiinnostuksen kohteelle tai fantasialle oman sivun muiden käyttäjien 

kanssa ja pitää yhteyttä muihin ihmisiin monipuolisilla kommunikointitavoilla. Lisäksi 

se tarjoaa yksityisille sekä yrityskäyttäjille tapoja mainostaa tuotteita tai palveluita. 

  

Verkkoyhteisöjä on siis monenlaisia, ja kaiken kattavaa määritelmää niistä on hankala 

tehdä. Toisaalta sosiologiassa, joka tutkii ihmistä yhteisön jäsenenä, on esitetty erilaisia 

teorioita siitä, kuinka ihmisten pitäisi organisoitua yhteisössä [Melin ja Roine, 2004]. 

Nämä teoriat ovat alun perin määritelleet ns. reaalimaailmaa ja niiden yhteisöjen 

toimintaa. Mutta myös verkkoyhteisöjen sosiaaliseen ja tekniseen järjestäytymiseen on 

tullut tapoja ja suosituksia, joilla verkkoyhteisöstä saadaan mahdollisimman sosiaalinen, 

käytettävä ja teknisesti toimiva. Käytettävässä verkkopalvelussa käyttäjien välinen 
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kommunikointi, sisällönluominen ja tiedonvaihto käyttäjien välillä onnistuu käyttäjiä 

tyydyttävällä tavalla niin sosiaalisesta näkökulmasta kuin teknisestä näkökulmasta. 

Teknisesti toimivan verkkoyhteisön käyttö on taas luotettavaa ja nopeaa. 

Verkkoyhteisön käyttöön vaikuttaa silti moni muukin asia, kuten visuaalisuus ja 

mielikuvat yhteisöstä. Näiden monien asioiden yhteisvaikutuksesta voi kuitenkin syntyä 

verkkoyhteisö, jossa käyttäjät toimivat aktiivisesti ja joka on heille tärkeä sosiaalinen 

paikka.  

 

Tietosanakirja Encyclopaedia Britannica [2008] määrittelee yhteisön vuorovaikutteisena 

ryhmänä, kun taas Facta Tietopalvelu [2008] määrittelee yhteisön sosiaalisena 

järjestelmänä. Vuorovaikutus käyttäjien välillä on sosiaalista toimintaa. Yhteisön 

rakentamisessa on siis tärkeää kiinnittää paljon huomiota vuorovaikutuksen ja sitä 

kautta sosiaalisuuden lisäämiseen. Useimmiten verkkoyhteisön yhtenä tarkoituksena on 

saada käyttäjät osallistumaan yhteisön toimintaan muiden käyttäjien kanssa eli olemaan 

sosiaalisia verkkoyhteisössä. Useat tutkimukset ovat määritelleet tekijöitä, jotka 

vaikuttavat siihen, kuinka verkkoyhteisöstä saadaan mahdollisimman sosiaalinen, mutta 

vain muutamissa tutkimuksissa näitä asioita on katsottu kokonaisuutena ja verrattu jo 

olemassa oleviin verkkoyhteisöihin. Tässä tutkimuksessa haluankin etsiä ns. 

verkkoyhteisön menestystekijöitä eli suunnitteluohjeita, joilla verkkoyhteisöstä saadaan 

mahdollisimman sosiaalinen ja vuorovaikutteinen. Ensimmäinen tutkimuskysymys on 

siis: 

 

Tutkimuskysymys 1. Miten lisätään sosiaalisuutta verkkoyhteisössä? 

 

Nämä verkkoyhteisön sosiaalisuuden lisäämisen suunnitteluohjeet eivät rajoitu tiettyyn 

verkkoyhteisöön tai verkkoyhteisön tyyppiin vaan pyrkivät olemaan yleisiä ohjeita 

verkkoyhteisön suunnitteluun. Tutkimusmenetelminä käytän kirjallisuuskatsausta, jossa 

perehdyn eri tutkimuksiin ja artikkeleihin verkkoyhteisön rakentamisessa. 

 

Päätutkimuskysymyksessä perehdyn tiettyyn verkkoyhteisötyyppiin eli e-

vähittäismyynnin verkkoyhteisöihin. Perinteinen vähittäismyynti tarkoittaa tuotteiden, 

esimerkiksi kirjojen myyntiä, fyysisestä kaupasta ja e-vähittäismyynti on näiden 

tuotteiden myymistä internetissä. Tunnetuin ja suurin e-vähittäismyyjä on Amazon 
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(www.amazon.com), joka aloitti jo vuonna 1995 ja on sen jälkeen menestyksekkäästi 

myynyt mitä erilaisimpia tuotteita verkkopalvelussaan. E-vähittäismyynnille monet 

perinteisellekin vähittäismyynnille ominaiset tekijät kuten hinta, tuotevalikoima, 

tuotetieto ja toimitus, ovat tärkeitä. Näitä voidaan kuitenkin tukea myös internetissä, ja 

lisäksi asiakkaita voidaan sitouttaa e-vähittäismyyntiin verkkoyhteisön avulla. Näin on 

tehnyt esimerkiksi e-vähittäismyyjä Yub (www.yub.com), jonka verkkoyhteisöllä on 

suuri merkitys palvelun käyttöön. Vähittäismyyntiyritys voi saada verkkoyhteisöstä 

myös monia muita hyötyjä lisääntyneiden ostojen lisäksi, kuten palautetta tuotteista, 

tietoa asiakkaista sekä alentuneita kustannuksia asiakaspalvelussa. Monet e-

vähittäismyyntikaupat eivät kuitenkaan vielä käytä verkkoyhteisöjen luomia 

mahdollisuuksia vaan ne keskittyvät enemmän tavallisiin vähittäismyyntitoimintoihin 

vaikkakin myyvät tuotteitaan internetissä. 

 

Sosiaalisuuden on todettu lisäävän käyttäjien mielihyvää ja kiinnostusta internet- 

kauppaan. Sosiaalisuus on kuitenkin liitetty usein myyjän ja asiakkaan välillä 

tapahtuvaan interaktioon [Eroglu et al., 2003]. Verkkoyhteisöjen lisääntymisen myötä 

sosiaalisuus on kuitenkin lisääntynyt myös asiakkaiden välillä. Monella e-

vähittäismyynnin yrityksellä on kuitenkin vielä päätös verkkoyhteisöjen käytöstä 

palvelussaan tekemättä. Haluan tämän tutkimuksen avulla miettiä kuinka nämä yritykset, 

jotka päättävät lähteä mukaan verkkoyhteisöihin, voivat tehdä sen mahdollisimman 

hyvin. Toisena tutkimuskysymyksenä paneudun siis niihin e-vähittäismyynnin 

yrityksiin, joilla on verkkoyhteisö palvelussaan, ja tutkin: 

 

Tutkimuskysymys 2. Miten e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöt pyrkivät lisäämään 

sosiaalisuutta? 

 

Tämän tutkimuskysymyksen selvittämisessä käytän ensimmäisessä tutkimus-

kysymyksessä kerättyä materiaalia ja empiiristä havainnointia Amazonin ja Yubin e-

vähittäismyynnin palveluiden verkkoyhteisöistä. Lopuksi vertaan löydettyjä 

ominaisuuksia kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin verkkoyhteisön yhteisiin 

suunnitteluohjeisiin ja yritän löytää tapoja, miten e-vähittäismyynnin yritykset voisivat 

lisätä sosiaalisuutta verkkoyhteisöissään. Tuloksista käy ilmi, että kyseiset e-

vähittäismyynnin palvelut voisivat parantaa monella tapaa palveluitaan, jotta ne olisivat 
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sosiaalisempia. Erityisen mielenkiintoinen huomio tuloksista on tarve näyttää palvelussa 

olevat käyttäjät mahdollisimman monella tapaa ja pitää heidän tekemänsä aktiviteetit 

myös näkyvissä muille käyttäjille. 

 

Luvuissa 2 ja 3 tarkastelen verkkoyhteisön ja e-vähittäismyynnin käsitteitä sekä e-

vähittäismyynnin syitä luoda verkkoyhteisö. Luvussa 4 teen kirjallisuuskatsauksen 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen eli etsin verkkoyhteisöjen 

suunnitteluohjeita. Luvussa 5 tarkastelen päätutkimuskysymystä Amazonin ja Yubin 

verkkoyhteisöjen avulla. Lopuksi luvussa 6 pohdin, kuinka Amazon ja Yub voisivat 

lisätä sosiaalisuutta verkkoyhteisöissään.    
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2. E-vähittäismyynti 
 

Sähköinen kaupankäynti (electronic business) on erilaisten liiketoiminnallisten 

aktiviteettien tekemistä tuotteiden ja palveluiden avulla sähköisessä muodossa. 

Kaupankäynti voidaan kääntää sähköiseksi kaupankäynniksi, kun myynnin, 

markkinoinnin, kirjanpidon, tuotannon ja operaatioiden toiminnot yhdistetään 

sähköiseen kauppapaikkaan [Rosen, 2002]. B2C-kauppa (business-to-consumer) 

määritellään taas yrityksen ja yksityisen asiakkaan välisenä kauppana. Sähköinen 

kaupankäynti on siis laajempi käsite kuin pelkkä sähköinen B2C-kauppa, jossa tuotteita 

myydään yritykseltä yksityiselle asiakkaalle internetin välityksellä. Sähköiseksi 

kaupaksi määritellään kaikki yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnin sisäiset ja 

ulkoiset prosessit. Internetin näkökulmasta sähköistä kauppaa ovat myös tulot, joita 

saadaan esimerkiksi internet-markkinoinnista, deitti-portaalin kirjautumismaksuista tai 

shareware-ohjelmien rekisteröintimaksuista. Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin 

edellä mainittuun perinteiseen yrityksen ja yksityisen asiakkaan väliseen kauppaan eli 

B2C-kauppaan ja nimenomaan e-vähittäismyyntiin (e-tailing), jossa tuotteita myydään 

yksityiselle asiakkaalle internetin avulla.  

 

E-vähittäismyynti täyttää tavallisen vähittäismyynnin periaatteet mutta käyttää sähköisiä 

kauppapaikkoja (e-kauppa) reaalisten sijaan. Turban ja muut [2002] jaottelevat lisäksi e-

vähittäismyynnin reaali- ja digitaalisten tuotteiden kauppaan. Reaalituotteita ovat 

esimerkiksi kirjat, cd:t, lelut, koneet, ruoka, alkoholi ja vaatteet, kun taas digitaalisia 

tuotteita ovat uutiset, ohjelmistot, digitaaliset kuvat, raportit, lehdet, elokuvat ja 

digitaalinen musiikki. Reaalituotteiden ja digitaalisten tuotteiden toimitusketju eroaa 

toisistaan, koska digitaalinen tuote katsotaan heti tai tallennetaan tietokoneelle internetin 

kautta kun taas reaalituote toimitetaan kuljetuksena.  

2.1 E-vähittäismyynnin liiketoimintamalleja 
 

Timmersin [1998] mukaan akateeminen tutkimustyö on kehitellyt sähköisiä 

liiketoimintamalleja 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Timmers itse määrittelee 

yhteensä yksitoista sähköistä liiketoimintamallia, joista viisi tärkeintä ovat e-kauppa, e-

ostaminen, e-huutokauppa, e-tavaratalo ja e-yhteisöt. Tässä tutkimuksessa puhun 



 6 
 
 
 

kuitenkin yhteisöllisestä kauppapaikasta e-yhteisön sijaan, jotta saan selvän eron 

yhteisön ja kauppapaikan välille. E-kauppa on perinteisin B2C-tapa toimia internetissä. 

Siinä tuotteiden valmistaja tai jälleenmyyjä kauppaa tuotteitaan internetissä. E-kauppa 

tarjoaa yleensä myös maksu- ja kuljetuspalvelut usein kolmannen osapuolen kautta. E-

ostaminen tarkoittaa B2B-kauppaa (business-to-business), jossa yritys hankkii 

materiaaleja toimittajilta sähköisen tarjousmenettelyn ja tilauksen kautta. Turbanin ja 

muiden [2002] mukaan esimerkiksi General Electric tekee tarjouspyynnön tarvikkeista 

intranettiin ja rekisteröityneet toimittajat vastaavat siihen. Tällöin GE voi valita parhaan 

tarjouksen, tehdä sopimukset ja maksaa sähköisesti, jolloin transaktiokulut jäävät 

pieniksi ja toimittajien kilpailuttaminen on helpompaa. E-huutokauppa kuten eBbay 

(www.ebay.com) on taas yleensä C2C-kauppaa (consumer-to-consumer), jossa 

yksityiset asiakkaat kauppaavat tuotteitaan toisilleen, tosin yritysten välinen 

kaupankäynti on myös lisääntymässä. E-tavaratalo kuten iMall (www.imall.com) 

kokoaa taas useita joskus eri aloihin liittyviä kauppoja yhteen ja veloittaa kauppoja 

palveluistaan kuten näkyvyydestä, maksupalveluista tai markkinoinnista.  

 

Yhteisölliset kauppapaikat lisäävät edellä mainittuihin liiketoimintamalleihin 

yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi eBay on jo lähtökohdiltaan yhteisöllinen, koska se on 

suurimmaksi osaksi yksityisten asiakkaiden välinen kauppapaikka. eBay oli 

ensimmäinen suuren yleisöön tietoisuuteen tullut yhteisöllinen kauppapaikka tullessaan 

markkinoille vuonna 1995. Samana vuonna perustettu Amazon on taas pikkuhiljaa 

lisännyt e-kauppaansa yhteisöllisiä ominaisuuksia.  Vuonna 2003 perustettu e-tavaratalo 

Yub, joka myy muiden valmistajien tuotteita alennuksella, nojaa myös eBay:n tavoin 

paljon yhteisöllisyyteen. 

 

Yhteisölliset kauppapaikat yhdistävät niiden käyttäjiä ympäristössä, jossa palvelun 

tarkoituksena on myydä tuotteita tai palveluita. Henkilökohtaiset suhteet ovat 

kaupankäynnissä suuressa asemassa – asiakkaan tunteminen henkilökohtaisesti on 

todennäköisesti aina auttanut myyjää. Yhteisölliset kauppapaikat haluavat, että käyttäjät 

viettävät aikaansa näissä virtuaalisissa tiloissa ja kiintyvät näin palveluun tai muihin 

käyttäjiin. Toisaalta jokainen asiakas haluaisi aina puolueettoman mielipiteen ostosta ja 

jokainen asiakas tietää myös, että tämä saattaa sotia myyjän intressejä vastaan, kuten 

Peppers ja Rogers [1997] väittävät. Kaupan alan verkkoyhteisössä käyttäjät ovat siis 
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hyvässä asemassa, koska he voivat yhdistää myyjän tuotetiedot muiden käyttäjien 

tietoihin tuotteesta tai palvelusta. Tässä tutkimuksessa keskityn siis e-vähittäismyyntiin, 

joka tapahtuu e-kaupan tai e-tavaratalon avulla ja jossa panostetaan yhteisöllisiin 

ominaisuuksiin. 

 

Madlbergerin [2004] mukaan e-vähittäismyynnissä kauppiaat panostavat eri suhteessa 

e-vähittäismyynnin ominaisuuksiin ja e-vähittäismyynnille lisä-arvoa tuottaviin 

ominaisuuksiin. E-vähittäismyynnin toimintoihin keskittyessään kauppiaat kiinnittävät 

huomiota sellaisiin ominaisuuksiin kuin kattava tuotteen ominaisuuslistaus, sähköinen 

maksaminen, ostoskorin helppokäyttöisyys tai monipuoliset toimitustavat. Kauppiaat, 

jotka keskittyvät ostajille luotuun lisä-arvoon, panostavat muihin ominaisuuksiin, kuten 

yhteisöllisiin ominaisuuksiin, personointiin ja muuhun sisällöntuotantoon. Amazon on 

esimerkki e-vähittäiskaupasta, joka on kiinnittänyt huomiota sekä 

vähittäismyyntitoimintoihin että käyttäjälle lisä-arvoa antaviin ominaisuuksiin kuten 

yhteisöllisyyteen. Yub on taas esimerkki e-vähittäismyynnistä, jossa on korostettu 

yhteisöllisiä ominaisuuksia ja vähittäismyyntiominaisuudet on jätetty vähemmälle 

huomiolle. Madlbergin mukaan Amazon on ns. rikastettu e-kauppa ja Yub yhteisöllinen 

e-kauppa. 

2.2 E-vähittäismyyjä Amazon 
 
Jeff Bezozin perustama Amazon aloitti 1995 kirjojen e-vähittäismyyjänä. Pian Amazon 

kuitenkin laajeni myymään mm. elektroniikkaa, vaatteita, leluja, huonekaluja, pelejä, 

koruja, kauneustuotteita ja jopa elintarvikkeita. Amazonin etusivusta (kuva 1) ja sen 

kirjojen kuvien määrästä kuitenkin näkee, että se kauppaa vieläkin paljon kirjoja. 

Amazon on maailman suurin e-vähittäismyyjä, sen liikevaihto vuonna 2007 oli 14 835 

miljoonaa dollaria ja työntekijöitä Amazonissa on 17 000 [Amazon Annual Reports, 

2008]. Amazon luottaa pitkälle yhteisön voimaan ja käyttää mm. kumppanuusverkostoa, 

jonka jäsenet linkittävät Amazonin tuotteita omilla internet-sivuillaan. Amazon 

panostaa suuresti vähittäismyyntitoimintoihin ja tarjoaa mm. lokalisoitua 

tuotevalikoimaa, toimitusta tilauspäivänä ja lukuisia maksutapoja. 

 

Amazonin yhteisö toimii myös e-kaupassa sisällöntuottajana mm. tehden arvosteluita, 

lisäten kommentteja tuotteista ja ylläpitäen wikejä. Yhteisössä voi myös pitää yhteyttä 
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muihin jäseniin keskustelufoorumeiden avulla ja oman profiilisivun (kuva 2) avulla. 

Profiilisivulla käyttäjä voi lisätä itsestään tietoja kuten kuvan, henkilökohtaisia tietoja ja 

suosikkiasiat. Lisäksi käyttäjästä näkyy viimeisimmät toimet, kuten arvostelun 

kirjoittaminen tai ystävän lisääminen kuten myös ystävälistaus. Käyttäjä pystyy 

vaikuttamaan kenelle hän haluaa näytettävän näitä tietoja. Profiilisivulla käyttäjä voi 

myös hallinnoida henkilökohtaista kalenteria ja toivelistoja sekä nähdä viimeisimmät 

ostoksensa.   

 

Kuva 1. Amazonin pääsivu 23.2.2008 
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Kuva 2. Amazonin käyttäjän profiilisivu 26.04.2008 
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Profiilisivulla käyttäjä pystyy myös seuraamaan mitä hänen lisäämänsä kiinnostavat 

ihmiset ovat tehneet palvelussa. Kiinnostavaksi ihmiseksi lisääminen tarkoittaa sitä, että 

käyttäjä saa tietoa tämän käyttäjän julkisista aktiviteeteista, kuten arvostelun 

kirjoittamisesta ja uuden tuotteen lisäämisestä toivelistaan. Kalenteriominaisuuden 

avulla käyttäjä voi luoda tapahtumia jotka hän voi laittaa näkyville joko vain itselleen 

tai ystävilleen tai julkisiksi kaikille Amazonin käyttäjille. Käyttäjä voi myös mainostaa 

omaa profiiliansa ja lähettää linkin tähän haluamaansa sähköpostiosoitteeseen.  

2.3 E-vähittäismyyjä Yub 
 

Vuonna 2003 perustettu Yub on e-vähittäismyynnin tuotteiden ympärille tehty 

verkkoyhteisö, jossa käyttäjät voivat myös valita heille sopivia tuotteita lisäämällä niitä 

suosikkilistoihin. Yubin jokainen tuote tulee vähittäismyyjän kautta ja tuotteet ostetaan 

vähittäismyyjän omasta verkkokaupasta. Tällä hetkellä palvelussa on lähes 6 miljoonaa 

tuotetta. Yubin ideana on toimia e-tavaratalona, joka kerää vähittäismyyjien tuotteet 

yhteen. Yub toimii siis sähköisten kauppojen ja asiakkaan välissä kuten kuva 3 

havainnollistaa. Lisäksi Yubin keräämät sähköiset kaupat antavat käyttäjille alennuksen 

tuotteesta, kun hän ostaa sen Yubin kautta.  

 

 

 

Yub on esimerkki e-vähittäismyynnin yhteisöstä, joka on kiinnittänyt vähän huomiota 

perinteisiin vähittäismyyntitoimintoihin kuten merkki- ja tuotevalikoimaan. 

Yhteisöllisiin ominaisuuksiin Yub on taas panostanut paljon. Tämä näkyy myös Yubin 

käyttäjän profiilisivulta (kuva 4), jossa moni toiminnallisuus liittyy Yubin yhteisöön ja 

sen aktiviteetteihin. Profiilisivulta käyttäjä näkee ystävänsä, viimeiset keskustelut 

suosikkiryhmissä (rave), joihin käyttäjä on liittynyt, ja lisäksi käyttäjä voi lähettää 

Tuottaja 
 

Sähköiset 
kaupat 

 

Yub Asiakas 

Kuva 3. Yubin toimitusketju 
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kaikille ystävilleen tiedotteita (bulletin) ja vinkkejä (tidbit). Käyttäjä voi myös 

hallinnoida tietojaan ja lisätä profiiliin tuotteita, kuvia, toivelistoja, ostoslistoja ja 

suosikkiryhmiä. Lisäksi käyttäjä voi kirjoittaa kolumneja ja personoida sivuaan HTML- 

ja CSS-kielillä.  

 

 
Kuva 4. Yubin käyttäjän profiilisivu 23.02.2008 

 



 12 
 
 
 

Yksityisyysasetuksilla käyttäjä määrittää, näkyvätkö mm. kuvat ja vinkit kaikille muille 

käyttäjille vai vain käyttäjän ystäville. Yubissa käyttäjät voivat valita, näkyykö jokin 

tieto vain käyttäjälle itselleen, käyttäjän ystäville vai kaikille. Yubin profiilit ovat 

oletusarvoisesti näkyvissä kaikille käyttäjille eli käyttäjän pitää muuttaa näitä arvoja 

piilottaakseen tietoa muilta käyttäjiltä. Toisaalta jos käyttäjä muokkaa profiilinsa 

yksityisyysasetuksia jotkin tiedot kuten käyttäjän ystävälistaus ja viimeisin 

kirjautumisaika ovat muiden käyttäjien nähtävissä, jos he ovat oikeutettuja näkemään 

käyttäjän profiilin. Osan tiedoista kuten esimerkiksi toivelistat ja kuvat käyttäjä voi 

asettaa muilta käyttäjiltä piiloon. Lisäksi käyttäjä voi blokata tiettyjä käyttäjiä, jolloin 

käyttäjän profiili ei ole näkyvissä näille käyttäjille.   
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3. E-vähittäismyynnin verkkoyhteisöjen motivaatiote kijöitä 
 

E-vähittäismyynnin yritykset joutuvat miettimään, mitä hyötyjä ne voivat saada 

verkkoyhteisöistä. Kannattaako verkkoyhteisöä perustaa, kuinka paljon siihen kannattaa 

panostaa, ja millä tavalla juuri heidän verkkoyhteisönsä toimii? Pääasiana nousee 

tietenkin esille, kuinka paljon ja miten se kasvattaa myyntiä tai vähentää kuluja. 

Käyttäjien motivaatiotekijät liittyvät taas heidän saamaansa hyötyyn, kuinka paljon he 

saavat vastinetta osallistumalla tai seuraamalla e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöä. 

3.1 E-vähittäismyynnin yritysten motivaatiotekijät verkkoyhteisön 
luomiseen 
 

E-vähittäismyynnin verkkoyhteisöjen tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä e-

vähittäiskaupan tuotteiden myyntiä eli saada uusia markkinoita, ja tämä voi onnistua 

verkkoyhteisön avulla [Brown et al., 2002; Cothrel, 2000]. Yritys voi kuitenkin saada 

monenlaisia muita hyötyjä verkkoyhteisöistä, kuten seuraavat esimerkit näyttävät 

[Antikainen, 2007]. 

 

Asiakkaiden keskinäisestä tiedonvaihdosta lisäarvoa [Gruen et al., 2005]. Asiakkaat 

arvostelevat tuotteita ja antavat vinkkejä toisilleen verkkoyhteisössä. Tämä saattaa 

ohjata asiakkaita joidenkin tuotteiden ostamiseen, varsinkin jos jossain toisessa 

palvelussa ei ole ollenkaan toisten asiakkaiden mielipiteitä. Lisääntynyt tiedonvaihto 

hyödyttää sekä yritystä että asiakasta. 

 

Asiakkaiden lojaalisuuden kasvu. Asiakkaat sitoutuvat yritykseen paremmin [Szmigin 

et al., 2005]. Kun asiakas tottuu siihen että verkkoyhteisö auttaa häntä ostopäätöksen 

teossa, niin seuraavalla ostokerralla asiakas saattaa palata samaan verkkoyhteisöön 

tekemään päätöksiä.  

 

Palautetta ja innovaatioita tuotteista tai palveluista. Käyttäjät jakavat mielipiteitään 

ja ideoitaan verkkoyhteisössä [Hagel and Armstrong, 1997]. Sen lisäksi, että asiakkaat 

antavat toisilleen informaatiota, voivat palvelun ylläpitäjät seurata interaktiota ja kerätä 
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arvokasta tietoa tuotekehitykseen. Tämä edistää myös innovaatioiden syntyä, kun 

asiakkaiden ideoita tai vinkkejä jalostetaan yrityksen käyttöön [Cothrel, 2000]. 

 

Lisääntyneet kävijämäärät [Bughin and Hagel, 2000]. Verkkoyhteisö saattaa siis 

houkutella asiakkaita niin informatiivisuudella kuin myös sosiaalisilla mahdollisuuksilla.  

 

Tunnetumpi brändi  [McAlexander et al., 2002]. Brändi tulee tunnetuksi 

lisääntyneiden kävijämäärien takia, ja toisaalta käyttäjille verkkoyhteisö voi olla 

arvokas informaation lähde ja näin he kokevat saavansa parempaa palvelua. Samalla 

yritys parantaa myös suhdettaan asiakkaisiin [Cothrel, 2000]. 

 

Tukea markkinointitutkimukseen ja tuotteiden personointiin  [Hagel and Armstrong, 

1997]. Personointi ja verkkoyhteisöt voivat tukea toisiaan yritysten palveluissa. 

Esimerkiksi verkkoyhteisöstä voidaan rajata jokin tietty asiakassegmentti ja tälle 

personoidaan jokin tuote tai palvelu heidän tarpeidensa mukaan. 

 

Lisätuloja yhteisöistä. Suurista kävijämääristä voi saada lisätuloja muilla 

liiketoimintamalleilla kuten mainostuloilla tai kirjautumismaksuilla. [Preece and 

Maloney-Krichmar, 2003].  

 

Voidaan miettiä, voiko verkkoyhteisöillä todella lisätä e-vähittäismyynnin yrityksen 

myyntiä. Ehkä käyttäjät eivät palaa e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöihin ensimmäisen 

käyntikerran jälkeen tai ehkä he eivät koe tarvitsevansa verkkoyhteisöjä kun he ovat 

ostamassa tuotteita. Nysveen ja Pederson [2004] eivät löytäneet tutkimuksessaan mitään 

hyötyä siitä, että yrityksen verkkopalvelussa on personoituja tai yhteisöllisiä 

ominaisuuksia. Nysveen ja Pederson tutkivat lentoyhtiön online-varauspalvelua, jossa 

ostaminen ei tutkijoiden mielestä välttämättä vaadi personoitua tai yhteisöllistä sisältöä. 

Lentoliput ovat melko yksinkertainen tuote ostaa ja hinta on monelle ostajalle tärkein 

kriteeri. E-vähittäismyynnin verkkoyhteisöstä saattaisivat siis hyötyä eniten ne, jotka 

myyvät tuotteita, joiden ostamisessa toisten käyttäjien mielipide on tärkeä tai joiden 

ostopäätös on vaikea. 
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3.2 Käyttäjien motivaatio osallistua verkkoyhteisöi hin  
 

Asiakkaat saattavat liittyä e-vähittäismyynnin yhteisöihin monesta syystä. Hagelin ja 

Armstrongin [1997] mielestä ihmisillä on neljä syytä liittyä verkkoyhteisöihin: 

kiinnostuksen kohde, ihmisten väliset yhteydet, fantasia ja liiketoimet. Wellmanin 

[1998] mukaan ihmiset taas hakevat verkkoyhteisöistä sielunkumppaneita, tietoa ja 

sosiaalista tukea. Käyttäjillä voi olla yhteinen päämäärä, kiinnostuksen kohde, tarve tai 

toiminta. Osa asiakkaista voi tulla verkkoyhteisöön hakemaan informaatiota, osa 

sosiaalisista tarpeista ja osa esimerkiksi brändin takia. Tämä näkyy jo Rheingoldin 

[1994] tutkimuksessa, jossa hän tutki yhtä ensimmäisistä suurista verkkoyhteisöistä 

nimeltään the WELL. Hän erotti osallistujaryhmiksi ne, jotka tulivat yhteisön takia, ja 

ne, jotka tulivat hankkiakseen tietoa, ja ne, jotka tulivat molempien takia. 

Tiedonhankinta e-vähittäismyynnin verkkoyhteisössä liittyy todennäköisesti 

ostopäätöksen tekemiseen. Toisaalta asiakas saattaa liittyä yhteisöön, koska hänen 

tuttavansa pyysi häntä liittymään, eli asiakas liittyi sosiaalisista yhteisössä toimimisen 

syistä.  

 

Yhteisössä toimimisen yleisiä motivaatiotekijöitä käy ilmi myös McMillanin ja 

Chavisin [1986] tutkimuksessa. Ensinnäkin käyttäjä saattaa osallistua vain 

osallistumisen tarpeen takia. Osallistumisen tarve saattaa nousta esimerkiksi 

samankaltaisten ihmisten läsnäolosta verkkoyhteisössä tai siitä, että käyttäjä haluaa 

luoda kontakteja. McKenna ja Bargh [1999] taas sanovat, että käyttäjien osallistumisen 

tarve saattaa nousta sosiaalisesta epävarmuudesta, yksinäisyydestä tai hektisestä 

elämästä. Toiseksi käyttäjä saattaa tavoitella vaikutuksen tekemisen tunnetta. Käyttäjä 

saattaa siis tuntea, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ryhmään ja sen mielipiteisiin 

tai toimintaan. Esimerkiksi e-vähittäismyynnin palvelussa käyttäjä saattaa kirjoittaa 

tuotearvostelun, koska hän haluaa, että arvostelu vaikuttaa muiden ostopäätöksiin.  

Kolmanneksi käyttäjä saattaa täyttää tai integroida tarpeitaan, joita voivat olla Mooren 

ja Servan [2007] mukaan esimerkiksi empatia, egoismi ja altruismi. Altruismi eli 

epäitsekkyys ja empatia saattavat olla syinä esimerkiksi siihen miksi käyttäjät usein 

auttavat muita verkkoyhteisössä [Wasko and Faraj, 2000]. Neljänneksi käyttäjä saattaa 

kokea tai hakea emotionaalista yhteyttä yhteisön muihin jäseniin. Lisäksi Kollockin 
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tutkimuksesta [1999] voidaan lisätä motivaatiotekijä, jossa käyttäjä lahjoittaa 

verkkoyhteisöön, koska hän odottaa, että yhteisö lahjoittaa myöhemmin hänelle takaisin. 

Käyttäjä saattaa toivoa, että hänen lahjoittamisensa tunnustetaan eli käyttäjän status 

kasvaa yhteisössä. Nämä motivaatiotekijät liittyvät käyttäjän osallistumiseen yhteisössä 

toimimisen tarpeesta.  

 

Käyttäjät saattavat osallistua verkkoyhteisöihin myös, koska haluavat helpottaa 

ostopäätöksensä tekemistä. Turban ja muut [2002] erottavat ostopäätöksessä oston 

lisäksi ostoa edeltävät ja oston jälkeen tapahtuvat vaiheet. Ennen ostoa tapahtuvat 

vaiheet ovat tarpeen identifiointi, ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden määrittely, 

tiedon etsintä ja vaihtoehtojen arviointi. Ostopäätöksen vaiheissa muilla ihmisillä voi 

olla merkittävä rooli esimerkiksi suosittelijoina, tiedon antajina tai asenteisiin 

vaikuttajina. Muut ihmiset voivat esimerkiksi kertoa uudesta tuotteesta ostajalle, jolloin 

ostajalle syntyy tarve saada kyseinen tuote. Ostaja voi myös saada tietoa muiden 

ihmisten käyttökokemuksista sekä kuulla vaihtoehtoisten tuotteiden arviointeja. Lisäksi 

ostaja saattaa määritellä kaikki ostopäätökseen vaikuttavat tekijät häntä opastavan 

asiantuntijan kautta. Verkkoyhteisöt luovat mahdollisuuksia erityisesti ennen ostoa 

tapahtuvaan tiedon etsintään. 

 

Waskon ja Farajin tutkimuksessa [2000] etsittiin syitä, miksi käyttäjät osallistuvat 

verkkoyhteisöihin tai vähintään tarkkailevat niitä. Tutkimuksessa käsiteltiin 

ohjelmointiin suunnattuja verkkoyhteisöjä, joten suoraan muihin verkkoyhteisöihin 

tutkimuksesta ei välttämättä voi vetää johtopäätöksiä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

13,4 prosenttia käyttäjistä osallistui verkkoyhteisöön oppiakseen ja 14,6 prosenttia siellä 

olevan hyödyllisen informaation takia. Osa käyttäjistä eli 5,5 prosenttia osallistui 

verkkoyhteisöihin löytääkseen useita mielipiteitä asioista. Erityisesti nämä kolme edellä 

mainittua viittaavat myös e-vähittäismyynnissä oleviin tuotearvosteluihin, koska 

tuotearvostelut ovat tietoa ja niistä voi oppia uutta ja niistä saa useita mielipiteitä. 

Kuitenkin peräti 41,9 prosenttia tutkittujen verkkoyhteisöjen käyttäjistä osallistui, koska 

he halusivat interaktiota muiden käyttäjien kanssa. Tämä on merkittävä määrä, mutta 

toisaalta tähän interaktioon liittyy usein muita osallistumisen syitä, kuten tiedon 

hankinta tai oppiminen.  
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Verkkoyhteisöt voivat siis auttaa ostajaa löytämään uusia tuotteita, tapaamaan 

asiantuntijoita, paljastamaan muiden käyttökokemuksia ja helpottamaan vertailua 

[Turban et al., 2002]. Esimerkiksi Leinon ja Räihän [2007] tutkimuksessa Amazonin 

suositusjärjestelmistä kaikki tutkimukseen osallistuneet pitivät muiden käyttäjien 

tuotearvosteluita tärkeinä. Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, että arvosteluilla oli 

enemmän merkitystä ostamatta jättämiseen negatiivisen arvostelun perusteella kuin 

ostamiseen positiivisen arvostelun perusteella.  

  

Myös Antikaisen tutkimuksessa [2007] tulee esille useita ns. kiintymystekijöitä, joiden 

takia ihmiset vierailevat verkkoyhteisöissä. Antikainen valitsi kiintymystekijät 

empiirisen tutkimuksensa pohjalta, jossa hän tutki neljää suomalaista verkkoyhteisöä. 

Toisaalta myös aikaisemmalla kirjallisuudella oli merkitystä listan muodostamiseen. 

Antikainen erotteli käyttäjien väliset, käyttäjän ja ylläpitäjän väliset, käyttäjän ja 

palvelun väliset ja käyttäjän ja brändin väliset kiintymystekijät. E-vähittäismyynnin 

yrityksillä saattaa olla ennakkoluuloja ainakin käyttäjien väliseen suoraan 

kommunikointiin, koska silloin käyttäjät voivat ilmaista toisilleen negatiivisia asioita 

tuotteista. Tämän takia erityisesti e-vähittäismyynnin kannalta kiinnostavia 

kiintymystekijöitä voisivat olla käyttäjän ja palvelun väliset kiintymystekijät. Tällaisia 

voisivat olla esimerkiksi viihteelliset pelit, hyödylliset työkalut, virtuaalilemmikit tai 

käyttäjien väliset kilpailut. Näillä toiminnallisuuksilla käyttäjien sisällönluonti on 

hallittua, mutta sitä kuitenkin syntyy.  

 

Nykyään myös käyttäjillä itsellään on mahdollisuus luoda joihinkin verkkoyhteisöihin 

omia sovelluksia. Esimerkiksi Facebook-verkkoyhteisön käyttäjät voivat vapaasti luoda 

omia pelejä, työkaluja ja muita monenlaisia sovelluksia muiden käyttäjien käytettäväksi. 

Nämä sovellukset hyödyntävät valmiiksi määriteltyjä sovelluskehityskirjastoja, joten 

yritys voi jossain määrin myös kontrolloida niitä.  
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4. Sosiaalisuuden lisääminen verkkoyhteisössä 
 

Girgensohn ja Lee [2002] tutkivat CHIplace- ja Portkey-nimisiä verkkoyhteisöjä. 

CHIplace kehitettiin ACM CHI 2002-konferenssia varten ja Portkey oli IBM TJ Wat-

son Research Centerin kesäharjoittelijoille kehitetty verkkoyhteisö. Näiden 

verkkoyhteisöjen kehityksessä Girgensohn ja Lee identifioivat kolme sosiologista 

haastetta: miten rohkaista käyttäjiä osallistumaan, miten edistää sosiaalista interaktiota 

sekä miten tukea ihmisten ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä. Tutkimuksessani 

käytän näitä kolmea haastetta lähtökohtana, joiden alle kategorisoin muiden tutkijoiden 

laatimia suunnitteluohjeita.  

4.1 Käyttäjien rohkaisu osallistumaan 
 

Miten rohkaista käyttäjiä osallistumaan on ilmiselvästi tärkeä kysymys suunniteltaessa 

verkkoyhteisöjä. Ilman ihmisten läsnäoloa ja heidän aktiviteettejaan sosiaalinen 

interaktio ja sosiaalinen organisoituminen ei ole mahdollista [Short et al., 1976]. 

Tutkijat kuitenkin erottavat yhteisön aktiiviset käyttäjät, joiden sosiaalinen 

kommunikointi ja sisällönluominen on näkyvää, ja ns. tarkkailijat, jotka eivät 

kommunikoi yhteisössä eivätkä luo sisältöä [Bishop, 2007]. Aktiivisten käyttäjien rooli 

on tärkeä yhteisölle, mutta osa tutkijoista pitää myös tarkkailijoiden roolia tärkeänä 

[Takahashi et. al., 2003], vaikka ensin tarkkailijat nähtiin negatiivisina tekijöinä 

verkkoyhteisössä [Kollock and Smith, 1996]. Käyttäjien läsnäolo ei kuitenkaan riitä 

luomaan sosiaalista verkkoyhteisöä vaan se vaatii myös käyttäjien osallistumista 

erilaisten aktiviteettien kautta. Käyttäjien aktiviteetit vaihtelevat yhteisön tarkoituksen, 

käytettävien sovellusten ja yhteisön sääntöjen mukaan. 

 

Jotta käyttäjät saataisiin osallistumaan laadukkaammin ja helpommin, Preece ja 

Maloney-Krichmar [2003] ehdottavat, että yhteisöllä on selvä määritelmä yhteisön 

tarkoituksesta. Selvä määritelmä lisää yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska 

käyttäjien on helpompi ymmärtää muiden käyttäjien sekä omat syynsä olla yhteisössä. 

Se tuo myös samankaltaisia ihmisiä yhteen, koska se kertoo yhteisön tarkoituksesta ja 

näin selventää ihmisille, miksi liittyä yhteisöön. Lisäksi se saattaa rajoittaa joitain 

ihmisiä liittymästä yhteisöön, koska he eivät koe tarkoitusta omakseen. Tämä myös 
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helpottaa yhteisen ymmärryksen luomista, rajoittaa ei-aiheeseen liittyviä keskusteluja ja 

luo luottamusta käyttäjien välillä. Toisena tapana käyttäjien parempaan osallistumiseen 

Preece ja Maloney-Krichmar ehdottavat vastavuoroisuuden rohkaisemista palkinnoilla. 

Yksi yhteisöjen sosiaalisista dilemmoista on se, että jotkut käyttäjät joutuvat antamaan 

enemmän kuin saavat [Grudin, 1994]. Tämän takia vastavuoroisuutta voidaan tukea 

palkinnoilla ja näin auttaa yhteisön jäseniä osallistumaan paremmin. Vastavuoroisuutta 

voidaan myös tukea kun yhteisöä rohkaistaan hyviin normeihin ja arvoihin kuten uuden 

jäsenten auttamiseen tai kohteliaaseen käytökseen [Preece and Maloney-Krichmar,  

2003].  

 

Bishop [2007] taas esittää yhtenä keinona suostuttelevat tekstit, joiden lukemisen 

jälkeen käyttäjät rohkaistuvat osallistumaan. Esimerkkinä suostuttelevasta tekstistä 

voidaan pitää Yubin ”Puhu tuntemattomille” -tekstiä, joka on käyttäjän profiilissa jos 

hänellä ei ole muita käyttäjiä kaverilistassa. Tämä teksti selvästi rohkaisee käyttäjiä 

puhumaan muille käyttäjille vaikka hän ei heitä tunne. Suostuttelevien tekstien tulisi 

kuitenkin pohjautua käyttäjän tavoitteisiin, suunnitelmiin, arvoihin, tietoihin ja 

kiinnostuksiin, ja niiden pitäisi tuottaa käyttäjälle uutta informaatiota. Bishop 

huomauttaakin, että osa tutkijoista on saanut negatiivista palautetta suostuttelevien 

tekstien toimivuudesta. Suostutteleva teksti voi olla sivuilla vapaasti huomattavissa tai 

tulla ilmoituksena esimerkiksi sähköpostiin. Millen ja Patterson [2002] löysivät 

tutkimuksessaan, että vapaaehtoisesti tilattava ilmoitus uudesta tiedosta yhteisössä lisää 

sekä tarkkailijoiden että aktiivisten osallistujien käyntejä sivustoilla. Näitä ilmoituksia 

voidaan myös käyttää automaattisesti ilmoittamaan käyttäjälle uusista tapahtumista 

verkkoyhteisössä eikä sitä tarvitse erikseen sähköpostiin tilata. Hieman samankaltainen 

lähestymistapa on Ludfordin ja muiden [2004] suosittelema keino lisätä osallistumista 

kertomalla käyttäjille heidän osallistumisensa olevan ainutlaatuista. Silti suostuttelevien 

tekstien ja ainutlaatuisuuden ilmaisemisen täytyy tulla taholta, johon käyttäjä luottaa. 

 

Andrews [2002] sekä Preece ja Maloney-Krichmar [2003] painottavat, että yhteisöltä 

tulisi löytyä riittävät yksityisyystakeet, turvallisuuspolitiikka ja normit. Esimerkiksi 

Yubin verkkoyhteisöstä löytyy ns. yksityisyystae, josta näkee kuinka Yub suojelee 

yksityisen käyttäjän tietoja. Lisäksi verkkoyhteisöt voivat kertoa käyttäjälle, mitkä 

normit ja rajat pätevät käyttäytymisessä kyseisessä verkkoyhteisössä. Yhteisön 
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tarkoituksesta riippuu se, kuinka laajat ja yksityiskohtaiset nämä ovat. Kun käyttäjä 

tuntee yhteisön turvalliseksi, hänen on myös helpompi luottaa ylläpitäjiin ja muihin 

käyttäjiin.  

 

Käyttäjien läsnäolo on yhteisölle ensiarvoisen tärkeää. Godwin [1994] toteaakin, että 

yhteisöön pitää saada puheliaita ja mielipiteiltään erilaisia käyttäjiä. Chevalier ja 

Mayzlin [2006] huomasivat, että e-vähittäismyynnissä puheliailla ihmisillä ja heidän 

arvosteluillaan voidaan nostaa tuotteiden myyntiä verrattuna pelkästään tähdillä 

tehtävään arvosteluun. Näitä puheliaita ihmisiä voidaan rohkaista osallistumaan, kuten 

tehtiin WELL:ssä, jossa annettiin ilmaisia tilejä käyttäjille, jotka tekivät mielenkiintoisia 

ja provokatiivisia kommentteja. Myös Preecen ja Maloney-Krichmarin [2003] mielestä 

yksi kolmesta sosiaalisuuden pääkomponentista on ihmiset. Heidän mielestään 

käyttäjien ja heidän tarpeidensa tunteminen antaa verkkoyhteisön suunnittelijoille 

mahdollisuuden kehittää yhteisöä käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. 

 

Koska käyttäjät ovat erilaisia, heidän taitonsa käyttää palveluita ovat myös eritasoisia. 

Kimin [2000] mukaan käyttöön täytyy saada tukea, ja myös Godwin [1994] muistuttaa, 

että käyttäjille pitää tarjota apua ongelmatilanteissa, esimerkiksi jonkin verkkosivujen 

ominaisuuden käytössä. Erilaiset usein kysytyt kysymykset -listat auttavat käyttäjiä 

selviämään ongelmatilanteista kuten myös selvät ohjeet palvelun käyttöön. Lisäksi 

palvelun resursseista riippuen käyttäjille voidaan antaa myös henkilökohtaista opastusta 

palvelun käyttöön.  

4.2 Sosiaalisen interaktion edistäminen 
 
Toisena sosiologisena haasteena Girgensohn ja Lee [2002] mainitsevat sosiaalisen 

interaktion edistämisen, jota he pitävät myös muiden suunnitteluhaasteiden päämääränä 

verkkoyhteisössä. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän identifioimansa kaksi muutakin 

sosiologista haastetta voidaan katsoa pyrkimyksiksi edistää sosiaalista interaktiota. 

Haastetta voidaan pitää myös todella laajana, koska moni asia verkkoyhteisön 

suunnittelussa ja toteutuksessa liittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen. 

Ensimmäiset verkkoyhteisön tutkijat [Axelrod, 1984; Godwin, 1994] kiinnittivät 

huomiota siihen, että käyttäjien pitää uskoa, että he tapaavat vielä uudelleen. Tällöin 

käyttäjät ovat valmiita panostamaan kommunikointiin muiden verkkoyhteisön jäsenten 
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kanssa. Jos käyttäjät eivät usko, että he tapaavat uudelleen, on suuri mahdollisuus, että 

he käyttäytyvät itsekkäästi. Uudemmat tutkimukset kiinnittävät taas huomiota 

yksityiskohtaisempiin asioihin, joilla sosiaalista interaktiota voi lisätä. Esimerkiksi 

vanhojen yhteisön jäsenten kuuluisi saada tietää uusista käyttäjistä [Bishop, 2007] ja 

moderaattoreiden työtä pitäisi tukea [Preece and Maloney-Krichmar, 2003]. Tämä 

kertoo siitä, että verkkoyhteisöjä on tutkittu ja kehitetty jatkuvasti ja että niistä on saatu 

lisää tutkimustietoa.  

 

Jotta interaktiota voi tapahtua, on käyttäjillä oltava paikkoja, joissa tavata. Tätä voi pitää 

perussääntönä verkkoyhteisön sosiaalisen interaktion suunnitteluun. Näitä paikkoja 

voivat olla keskustelupalstat, profiilisivut, tuotesivut, chat-ryhmät jne. Näiden paikkojen 

pitäisi kuitenkin olla yhteisön tarkoitukseen sopivia, eikä niitä saisi olla liikaa eikä liian 

vähän [Kim, 2000]. Grudinin [1994] mielestä yksi ryhmäohjelmien ongelma on 

kriittisen massan saavuttaminen, eli ryhmäohjelma on hyödyllinen vain, jos suuri 

prosentti ryhmän jäsenistä käyttää sitä. Tätä ongelmaa Preece ja Maloney-Krichmar 

[2003] lähestyvät kiinnittämällä huomiota aikaiseen kommunikointiin: on tärkeää, että 

mahdollisimman suuri joukko käyttäjiä on aktiivisia heti verkkoyhteisön alkuvaiheessa. 

Muutoin Grudinin mukaan on mahdollista, että ensimmäiset käyttäjät ovat jo hylänneet 

yhteisön kun kriittistä massaa ollaan saavuttamassa. Toisaalta on myös tärkeää, että 

verkkoyhteisön kommunikointi jatkuu alkuvaiheen jälkeen ja on näin pitkäikäistä.   

 

Jotta laadukas ja pitkäikäinen kommunikointi on mahdollista verkkoyhteisöissä, täytyy 

käyttäjillä olla yhteinen ymmärrys. Yhteisen ymmärryksen puuttumiseen voivat johtaa 

esimerkiksi erilaiset sanamuodot, joita toinen osapuoli ei ymmärrä. Verkkoyhteisö voi 

auttaa tilannetta rohkaisemalla käyttäjiä tarkistamaan, jakavatko he yhteisen 

ymmärryksen [Grudin, 1994]. Toisena esimerkkinä yhteisen ymmärryksen 

puuttumisesta on tilanne, jossa käyttäjä ei tiedä kenen kanssa kommunikoi. Tällöin 

yhteisen ymmärryksen muodostaminen on vaikeaa. Käyttäjien on pystyttävä 

tunnistamaan toisensa jollain tasolla [Axelrod, 1984], kuten esimerkiksi profiilikuvan 

tai nimen perusteella. 

 

Yhteistä ymmärrystä ja sosiaalista interaktiota voidaan myös tukea sillä, että keskustelu 

pidetään aiheessa. Lisäksi on tärkeää, että käyttäjien luoma sisältö ja keskustelu 
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sisällöstä pidetään yhdessä, kuten esimerkiksi kun käyttäjien lisäämiin valokuviin voi 

liittää kommentteja [Andrews, 2002]. Verkkoyhteisön tarkoituksesta riippuu myös, 

onko yhteisö suljettu vai avoin ja tarvitseeko yhteisö moderaattoreita, jotka valvovat 

yhteisöä ja pitävät keskustelun aiheessa. Kun yhteisö on valvottu ja vaatii 

rekisteröitymisen, on helpompi estää vihamielinen tai roskapostin kaltainen aktiivisuus. 

Moderaattoreille kuuluisi myös antaa tarvittavat välineet roskapostin ja vihamielisen 

aktiivisuuden havaitsemiseen ja poistamiseen [Grudin, 1994].  

 

Verkkoyhteisöissä kuten tavallisissakin yhteisöissä jäsenillä on erilaisia rooleja. Kim 

[2000] määrittelee viisi roolia verkkoyhteisön jäsenelle: vierailija, noviisi, vakinainen, 

johtaja ja vanhempi. Muut tutkijat erottavat vielä kuudennen roolin eli tarkkailijat, 

käyttäjät jotka eivät tuota sisältöä mutta käyvät seuraamassa aktiivisesti muita käyttäjiä 

ja heidän tekemäänsä sisältöä [Bishop, 2007]. Näiden roolien olemassaolon Kim [2000] 

näkee tärkeänä, koska ne luovat luottamusta, edistävät suhteita ja luovat 

tarkoituksenmukaisen sosiaalisen infrastruktuurin. Kun verkkoyhteisöä suunnitellaan ja 

ylläpidetään, tulisi näitä kaikkia rooleja tukea, ja roolien kuuluisi myös luonnollisesti 

kehittyä. Pääpiirteittään yhteisössä pitäisi tukea vierailijoita, ohjata noviiseja, palkita 

vakinaisia, antaa uusia mahdollisuuksia johtajille ja pitää arvossa vanhempia. 

Yhteisössä jo olleiden käyttäjien pitäisi myös saada tietää uusista jäsenistä ja tukea heitä. 

Bishop [2007] pitää tätä tapaa erityisen tehokkaana saada tarkkailijat mukaan yhteisön 

toimintaan.  

 

Käyttäjillä tulisi olla myös tapoja tutkia samankaltaisuuksiaan uusien ja vanhojen 

käyttäjien kanssa [Grudin, 1994]. Tällöin interaktio voi lisääntyä esimerkiksi saman 

harrastuksen omaavien käyttäjien kanssa yhteisön sisällä. Mutta toisaalta luomalla 

ryhmiä erilaisista käyttäjistä voidaan keskustelua lisätä ryhmän jäsenten välillä. 

Sosiaalinen teoria ehdottaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita samanlaisista ihmisistä. 

Toisaalta Ludfordin ja muiden [2004] tekemässä tutkimuksessa huomattiin, että 

käyttäjät ovat aktiivisempia erilaisista käyttäjistä koostuvassa ryhmässä [Ludford et al., 

2004]. Guerin [2003] selittää asiaa sillä, että ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita 

väittelystä kuin yhteistyöstä keskusteluissa. Nielsenin mielestä sosiaalisuutta voidaan 

myös lisätä tekemällä osallistumisesta helpompaa erilaisten sivupohjien avulla tai 

tekemällä siitä sivuvaikutus. Palvelu voi olla esimerkiksi täyttänyt joitain tietoja 
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automaattisesti käyttäjän puolesta, jolloin käyttäjän osallistuminen nopeutuu. Lisäksi 

käyttäjän toimista saatavaa tietoa voidaan kerätä erilaisiksi tilastoiksi tai näkymiksi, 

jolloin vierailemalla jollain sivulla käyttäjä vaikuttaa myös tilastoihin [Nielsen, 2006]. 

 

Yhteisöillä on usein säännöllisiä tapahtumia, kuten viikoittaisia keskusteluhetkiä, 

kuukausittaisia kokouksia tai vuosittaisia juhlia. Myös verkkoyhteisöllä pitäisi olla näitä 

tapahtumia. Nämä tapahtumat auttavat määrittelemään yhteisön ja muistuttavat yhteisön 

jäseniä heidän yhteisistä piirteistään sekä siitä, miksi yhteisö on olemassa. Tapahtumia 

voivat olla esimerkiksi tapaamiset, esitykset ja kilpailut [Kim, 2000]. Myös kasvokkain 

pidettyjä tapahtumia ja kokoontumisia pidetään hyvin tärkeinä [Nathwani and Diduca, 

2002]. Toinen käyttäjiä yhdistävä tekijä verkkoyhteisössä on rituaalit kuten kausittaiset 

vaihdokset, lomien juhliminen ja persoonallisten saavutusten juhliminen [Kim, 2000]. 

Kaiken kommunikoinnin ei kuitenkaan tarvitse tapahtua koko yhteisön kanssa, vaan 

käyttäjillä tulisi olla mahdollisuus myös yksityiseen kommunikointiin muiden käyttäjien 

kanssa [Preece and Maloney-Krichmar, 2003].              

4.3 Käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyde n tukeminen 
 
Kolmantena haasteena Girgensohn ja Lee [2002] mainitsevat ihmisten ja heidän 

aktiviteettiensa näkyvyyden. Jo Axelrod [1984] piti ihmisten tunnistamista yhtenä 

yhteisön suunnittelusääntönä. Näkyvyyden parantamiseen löytyy paljon erilaisia keinoja. 

Esimerkiksi Facebook, yksi tämän hetken suosituimmista verkkoyhteisöistä, listaa 

yleiselle kirjautumissivulle käyttäjän kavereiden uudet toimet kuten viestin 

kirjoittamisen tai kuvan lisäämisen. Tätä uusien toimien kirjaamista kutsutaan 

sosiaalisiksi vihjeiksi [Erickson et. al., 1999]. Erickson ja muut ohjeistivat 

kiinnittämään huomiota siihen, että käyttäjälle annetaan sosiaalisia vihjeitä muista 

käyttäjistä. Sosiaalisia vihjeitä voi olla monenlaisia, Erickson ja muut mainitsevat mm. 

yleisön koon ja tiedon siitä miten aktiivisesti muut osallistuvat. Sosiaalisten vihjeiden 

suotava käyttö vaihtelee yhteisön tarkoituksen mukaan.  

 

Ericksonin ja muiden [1999] mielestä käyttäjien yksityisyys on tärkeä asia mietittäessä 

käyttäjien toimien näkyvyyttä. Käyttäjät saattavat olla osallistumatta, koska he 

pelkäävät, että heidän tietojaan tai viestejään käytetään myöhemmin jollain tavoin heitä 

vastaan. Preecen [2000] mielestä käyttäjien yksityisyydensuojasta pitäisi olla selvät 
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yksityisyystakeet, joissa käyttäjälle kuvataan kuinka ja missä hänen tietojaan ja 

osallistumisensa tuloksia voidaan käyttää. Käyttäjille yksityisyys on ehdottomasti tärkeä 

asia, ja he haluavat hallita omaa yksityisyyttään. Kun Facebook teki vuonna 2006 

sivuilleen ns. uutisfeedin, johon kerättiin tietoja käyttäjien osallistumisesta ja erilaisista 

muutoksista käyttäjien profiileissa, 9 miljoonaa Facebookin käyttäjää protestoi tätä 

muutosta vastaan. Käyttäjät vaativat, että he voisivat kontrolloida näytetäänkö heidän 

tietonsa uutislistauksessa vai ei [Calore, 2006]. Tapaus on mielenkiintoinen, koska 

kaikki tämä tieto oli jo aikaisemmin muiden nähtävissä, mutta nyt se vain jaettiin 

muiden käyttäjien kesken yhteisellä sivulla. Tämä kertoo siitä, että käyttäjät haluavat 

kontrolloida itsestään näytettävää informaatiota mahdollisimman paljon.  

  

Ellei verkkoyhteisö ole avoin, ensimmäinen tehtävä käyttäjän liittyessä uuteen 

yhteisöön on rekisteröityminen ja oman profiilin luominen. Yhteisöstä riippuen 

profiilissa mainitaan erilaisia tietoja, mutta käyttäjää pitäisi rohkaista kertomaan 

itsestään mahdollisimman laajasti ja selvästi, koska profiili toimii käyttäjän 

identiteettinä. Avatarit, pienet kuvat ja henkilökohtaiset sivut erottavat profiileja 

toisistaan selvemmin kuin pelkkä nimimerkki [Preece and Maloney-Krichmar, 2003]. 

Myspace-yhteisössä [2008] käyttäjä saa lähes vapaasti muokata omaa profiiliaan 

ulkonäön, tekstien ja kuvien suhteen, mutta toisissa yhteisöissä nämä 

muokkausmahdollisuudet ovat rajattuja. Profiilia pitäisi kuitenkin ylläpitää, koska se 

toimii käyttäjän identiteettinä ja käyttäjän identiteetti voi muuttua yhteisössä [Kim, 

2000]. Lisäksi identiteettiä voidaan ilmaista paremmin, kun käyttäjillä on paikkoja, 

missä kertoa itsestään [Preece and Maloney-Krichmar, 2003].  

  
Käyttäjistä pitäisi olla myös tietoa siitä, kuinka he ovat käyttäytyneet yhteisössä 

aikaisemmin. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi muistiksi [Lazar and Preece, 2002; Kim, 

2000]. Tämä tieto lisää yhteisön ja yksilöiden luotettavuutta ja paljastaa käyttäjien 

aikaisempia väärinkäytöksiä. Sosiaalista muistin määrää voidaan lisätä mm. 

suositusjärjestelmillä eli antamalla käyttäjien arvioida toisiaan esimerkiksi sen 

perusteella, minkä tasoista sisältöä he ovat luoneet tai mitä aktiviteetteja he ovat tehneet 

yhteisössä. Näin esimerkiksi uudet käyttäjät voivat ennustaa mihin käyttäjiin voi luottaa 

palvelussa. 
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Osaltaan sosiaalista muistia on myös ns. sosiaalinen tietoisuus muiden liikkeistä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että verkkoyhteisössä on mahdollista nähdä, millä sivuilla on paljon 

kävijöitä tai kuinka paljon juuri kyseisellä hetkellä on muita käyttäjiä samalla sivulla. 

Monet verkkoyhteisöt tarjoavatkin palvelun etusivulla tietoa, siitä, ketkä kaikki ovat 

samanaikaisesti kirjautuneena palveluun [Millen and Patterson, 2002]. Yhteisöissä 

kuuluisi myös olla sosiaalisen haun välineitä, joilla käyttäjät pystyisivät etsimään heitä 

kiinnostavia profiileja [Girgensohn and Lee, 2002].   

 
Aktiviteettien läpinäkyvyydessä pitää ottaa huomioon myös käyttäjien motivaatio 

osallistua yhteisön toimintaan. Käyttäjän motivaatioon osallistua yhteisön toimintaan 

voi liittyä esimerkiksi egoismia tai maineen hankintaa. Käyttäjä saattaa osallistua koska 

hän saa huomiota ja kunnioitusta hyvällä osallistumisellaan [Moore and Serva, 2007]. 

Jotta käyttäjä pystyisi arvioimaan omaa suoritustaan, hänelle voidaan näyttää kuinka 

usein muut käyttäjät ovat katsoneet hänen profiiliaan, keskusteluitaan ja muita 

sisältöjään. Määrällisen tilaston lisäksi verkkoyhteisön sisältöjä voidaan arvioida myös 

laadun tai käyttäjän luottamuksen perusteella [Kelly et al., 2002]. Kun käyttäjä näkee, 

että hänen tuottamaansa sisältöä on katsottu paljon ja se on arvosteltu hyvin tai häntä 

pidetään luotettavana yhteisön jäsenenä, hänen motivaationsa osallistua yhteisöön 

kasvaa. Motivaatiotekijät kuitenkin saattavat vaihdella verkkoyhteisöstä toiseen.  

 

Jotta käyttäjän olisi mahdollisimman helppo seurata yhteisön tilaa ja tapahtumia, 

kuuluisi yhteisön näyttää uusimmat tapahtumat esimerkiksi kirjautumisen jälkeen 

[Millen and Patterson, 2002]. Esimerkiksi Facebook-verkkoyhteisö toimii näin ja 

etusivun lisäksi jokaisen käyttäjän profiilissa on vielä näkyvissä hänen viimeisimmät 

aktiviteettinsa. Käyttäjät voivat kuitenkin vapaasti valita, mitkä aktiviteetit näkyvät 

muille ja mitkä eivät. Käyttäjälle voidaan myös tarjota tietoa muiden käyttäjien 

sijainnista palvelussa esimerkiksi graafisen esityksen avulla, jossa käyttäjiä on 

mallinnettu avatareilla [Svensson et al., 2001]. Lisäksi käyttäjien liikkeistä voidaan 

kerätä tilastotietoa esimerkiksi siitä, kuinka monta kertaa jollain sivulla on vierailtu. 

Näitä asioita kutsutaan sosiaaliseksi tietoisuudeksi eli tietoisuudeksi muiden käyttäjien 

toimista ja sijainnista sekä menneisyydessä että sinä hetkenä kun palvelua käytetään 

[Millen and Patterson, 2002].   
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4.4 Yhteenveto 
 
Taulukkoon 1 on koottu eri verkkoyhteisötutkijoiden suosituksia ja ohjeita siitä, kuinka 

muodostaa verkkoyhteisöstä mahdollisimman sosiaalinen. Suunnitteluohjeet on 

kategorisoitu kolmen teeman alle, jotka ovat käyttäjien rohkaisu osallistumaan, 

sosiaalisen interaktion edistäminen ja ihmisten ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden 

tukeminen. Suunnitteluohjeiden valinnassa pyrin huomioimaan monen eri tutkijan 

tutkimukset ja valitsemaan ohjeista ne, jotka tukevat sosiaalisuuden lisäämistä, ja ne, 

joista on mahdollista muodostaa ymmärrettävä kuvaus. Kun moni tutkija on ehdottanut 

keskenään samanlaista suunnitteluohjetta, olen valinnut niistä vain yhden esitettäväksi. 

 
Rohkaise käyttäjiä osallistumaan  
Lazar and Preece 2002 
Anna selvä määritelmä yhteisön tarkoituksesta 
Rohkaise vastavuoroisuutta palkinnoilla 
Rohkaise yhteisön hyviin normeihin ja arvoihin 
Kim 2000 
Anna tukea käyttöön 
Bishop 2007 
Käytä suostuttelevia tekstejä 

Godwin 1994 
Ympäröi palvelusi puheliailla ihmisillä 
Andrews 2002 
Käytä yksityisyystakeita 
Ludford et al. 2004 
Kerro ihmisille että he ovat tärkeitä yhteisölle 
Millen and Patterson 2002 
Käytä ilmoituksia 

Edistä sosiaalista interaktiota 
Preece and Lazar 2002 
Kiinnitä huomiota aikaiseen kommunikointiin ja 
rohkaise pitkä-aikaiseen kommunikointiin 
Anna käyttäjien tutkia yhteisiä tietojaan 
Pidä keskustelu aiheessa 
Käytä rekisteröitymistä 
Tue ja käytä moderaattoreita 
Anna käyttäjille mahdollisuus yksityiseen 
kommunikointiin 
Kim 2000 
Anna käyttäjille paikkoja jossa tavata 
Suunnittele tapahtumia 
Tee rituaaleja 
Salli kehittyvät käyttäjäroolit 
Suunnittele useille rooleille 

Bishop 2007 
Anna vanhojen käyttäjien tietää uudet jäsenet  
Nathwani and Diduca 2002 
Salli kasvokkain tapaamiset 
Andrews 2002 
Pidä sisältö ja keskustelu yhdessä 
Ludford et al. 2004 
Suosi erilaisten ryhmien luomista silloin kuin 
epäsopu voidaan kestää 
Nielsen 2006 
Tee osallistumisesta sivuvaikutus 
Anna osallistumiseen pohjia 

Tue ihmisten ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä 
Millen and Patterson 2002 
Käytä yhteistä sisääntulosivua 
Käytä sosiaalista tietoisuutta 
Kelly et al. 2002 
Näytä käyttäjille kuinka usein heidän luomaansa 
sisältöä on näytetty 
Erikson et al. 1999 
Anna sosiaalisia vihjeitä 
Bishop 2007 
Näytä että uusia kohdellaan hyvin 
 

Preece and Lazar 2002 
Kerro miten jäsenet ovat käyttäytyneet ennen 
Käytä avatareita, pieniä kuvia ja persoonallisia 
kotisivuja 
Rohkaise käyttäjiä selittämään itsensä selvästi 
Anna käyttäjille mahdollisuus kertoa tarinoita 
Girgensohn and Lee 2002 
Käytä sosiaalisia hakujen välineitä 
Kelly et al. 2002 
Arvioi osallistujia heidän antamansa sisällön 
perusteella 
Arvioi sisältöä 

Taulukko 1. Yhteenveto verkkoyhteisöjen suunnitteluohjeista 
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Kuten taulukosta 1 huomataan monet tutkijat ovat antaneet erilaisia ohjeita 

verkkoyhteisöjen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Luvussa 5 tutkin tarkemmin kahta e-

vähittäismyynnin verkkoyhteisöä. Käytän yllä olevaan yhteenvetoon koottuja 

suunnitteluohjeita analysoidessani Yubia ja Amazonia. 
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5. Case Amazon ja Yub tulokset  

 
Tässä luvussa esitän tiivistettynä, mitä kirjallisuuskatsauksessa löydettyjä 

suunnitteluohjeita Amazonissa ja Yubissa on käytetty. Suunnitteluohjeet on jaettu 

aikaisemman luokittelun mukaisesti: käyttäjien rohkaisu osallistumaan, sosiaalisen 

interaktion edistäminen ja käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden tukeminen. 

Suunnitteluohjeen toteutus voi löytyä palvelusta joko selvästi, se voi olla osiltaan 

olemassa tai sitä ehkä ole lainkaan toteutettu. Seuraaviin tuloksiin olen päässyt 

analysoimalla Amazonin ja Yubin e-vähittäismyyntipalveluita ja niiden verkkoyhteisöjä. 

Tämän analysoinnin tein tarkastelemalla yhtä suunnitteluohjetta kerrallaan ja etsimällä 

siihen viittaavia ominaisuuksia Amazonista ja Yubista.  Jaottelussa ei ole selkeitä rajoja 

sille, milloin suunnitteluohje on toteutettu selvästi ja milloin se on osiltaan olemassa, 

joten tähän olen käyttänyt omaa harkintaani. 

5.1 Käyttäjien rohkaisu osallistumaan Amazonissa ja  Yubissa 
 
Taulukossa 2 on yhteenveto siitä, kuinka Amazon ja Yub toteuttavat 

kirjallisuuskatsauksessa löydettyjä tapoja rohkaista käyttäjää osallistumaan. Kun 

ominaisuus on selvästi olemassa, se on merkitty taulukossa rastilla x. Osaksi toteutettu 

ominaisuus on suluissa. Kun kohta on jätetty tyhjäksi, ominaisuus ei ole käytössä.                                                                                                                      

                                                                                                                        

Rohkaise käyttäjiä osallistumaan Amazon Yub   
Anna selvä määritelmä yhteisön tarkoituksesta (x) x 

Rohkaise yhteisön hyviin normeihin ja arvoihin x (x) 

Käytä yksityisyystakeita x x 

Anna tukea käyttöön x  (x) 

Ympäröi palvelusi puheliailla ihmisillä x (x) 

Rohkaise vastavuoroisuutta palkinnoilla (x) x 

Käytä suostuttelevia tekstejä (x) (x) 

Kerro ihmisille että he ovat tärkeitä yhteisölle   

Käytä ilmoituksia x x 

Näytä että uusia kohdellaan hyvin  (x) 

Taulukko 2. Kuinka Yub ja Amazon rohkaisevat käyttäjiä osallistumaan. 

  Merkinnät:  x - ominaisuus on, (x) – ominaisuus on osaksi, tyhjä – ominaisuutta ei ole  
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Verkkoyhteisön pitäisi määritellä tarkoituksensa selvästi. Amazon ei määrittele 

verkkoyhteisönsä tarkoitusta selkeästi. Amazonin verkkosivuilla on otsikkona jatkuvasti  

e-vähittäismyyntiin viittaava teksti: ”Amazon.com Online Shopping for Electronics, 

Apparel, Computers, Books, DVDs and more.”. Yubin sloganissa erottuu taas selkeästi 

yhteisöön viittaava merkitys: ”Yub.com – Meet. Hang. Shop.”, joka korostaa toisten 

ihmisten tapaamista, ajan viettämistä yhteisössä ja ostamista.  

 

Verkkoyhteisöä pitäisi rohkaista hyviin normeihin ja arvoihin. Amazonilla on Help-

osiossaan kappale osallistumisen säännöistä, jossa se rohkaisee käyttäjiä hyvään 

käytökseen ja sääntöjen noudattamiseen. Amazonin sivuilta löytyy myös erikseen linkki, 

jossa Amazon kertoo, mitä he tekevät estääkseen huijaukset palvelussaan. Lisäksi 

Amazonilla on kattavat ehdot sivustonsa käyttöön, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan 

käyttäessään palvelua. Yub rohkaisee käyttäjiä hyvään käytökseen ehdoissaan 

sivustonsa käyttöön, mutta muualta ei vastaavaa rohkaisua löydy. Erityisesti Yubin 

mutta myös Amazonin käyttöehtoja vaivaa liian suuri ja huonosti jäsennelty teksti. 

 

Verkkoyhteisön tulisi antaa yksityisyystakeita. Sekä Amazon että Yub käyttävät 

yksityisyyden tiedoksiantoa, jossa he kertovat mitä tietoja käyttäjästä tallennetaan ja 

mihin niitä käytetään. Kuten Yubin käyttöehdot niin myös yksityisyyden tiedoksianto 

on liian suuri ja huonosti jäsennelty teksti. Amazonissa käyttäjä voi myös vahvistaa 

nimensä luottokortin avulla, joten kukaan muu ei voi esiintyä käyttäjän nimellä. 

 

Käyttöön pitäisi antaa tukea. Amazonin Help-osio antaa runsaasti opastusta käyttöön 

kun taas Yubin Help-osion opastus on todella pieni. Kummatkin palvelut tarjoutuvat 

auttamaan sähköpostin välityksellä, Amazon myös puhelimen välityksellä.  

 

Ympäröi palvelu puheliailla ihmisillä.  Erityisesti Amazon on onnistunut 

ympäröimään itsensä puheliailla ihmisillä. Esimerkiksi ”Ipod 30gb” on kerännyt 528 

arvostelua käyttäjiltä, kun taas vastaava tuote on kerännyt Yubissa vain 3 arvostelua. 

Toisaalta tämä johtuu Amazonin suurista käyttäjämääristä verrattuna Yubiin, eikä asiaa 

voi verrata suoraan käyttäjien luonteeseen. Erikoista arvosteluissa on niiden 

positiivisuus, näyttää siltä että käyttäjät kirjoittavat harvoin negatiivisia arvosteluita. 

Chevalier ja Mayzlin [2006] huomasivat tutkimuksessaan Amazonin kirjojen 
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arvosteluista, että suurin osa arvosteluista on todella positiivisia. Heidän mukaansa 

maaliskuussa 2003, Amazonin 2387 kirjan arvosteluiden keskiarvo oli 4,14 asteikolla 

1–5. 

 

Vastavuoroisuutta pitäisi rohkaista palkinnoilla. Yub edistää vastavuoroisuutta 

antamalla Yub-pisteitä, kun käyttäjä auttaa muita käyttäjiä ostamaan tuotteita, hankkii 

palvelulle lisää käyttäjiä tai ostaa tuotteita palvelun kautta. Yub-pisteillä käyttäjä saa 

alennusta tavaratalon tuotteista. Lisäksi uusien käyttäjien kutsujat saavat näkyvyyttä 

palvelussa. Amazonissa parhaiden arvosteluiden kirjoittajat saavat näkyvyyttä, koska 

heidän arvostelunsa näytetään ensimmäisenä. Lisäksi Amazonissa voi ansaita ns. 

ansiomerkkejä, kuten esimerkiksi Arvostelijoiden Top 10 -merkki tai Tosi nimi -merkki, 

joka kertoo käyttäjän vahvistaneen nimensä luottokortin avulla.  

 

Käytä suostuttelevia tekstejä. Amazon käyttää suostuttelevia tekstejä, jotta käyttäjät 

lisäisivät tietoja itsestään ja arvostelisivat tuotteita. Yub suostuttelee käyttäjää lisäämään 

tietoja profiiliinsa ”Kerro meille itsestäsi” – tekstillä, ja se myös kehottaa käyttäjiä 

tapaamaan muita käyttäjiä ”Puhu tuntemattomille” – tekstillä, ja kutsumaan myös uusia 

käyttäjiä mukaan.  

 

Kerro käyttäjille että he ovat tärkeitä.  Amazon ja Yub kertovat kunnioittavansa 

käyttäjien yksityisyyttä mutta muuten ne eivät kerro käyttäjille heidän tärkeydestään.  

 

Käytä ilmoituksia.  Sekä Yub että Amazon käyttävät ilmoituksia muistuttamaan 

käyttäjiä eri asioista. Yub antaa mahdollisuuden tilata erilaisia tuotehälytyksiä kuten 

esimerkiksi jos joku käyttäjän ystävistä on lisännyt tietyn tuotteen listoihinsa. Amazonin 

ilmoitukset kuten alennusilmoitukset eivät liity yhteisöllisyyteen.  

 

Näytä, että uusia jäseniä kohdellaan hyvin. Yubissa vanhat jäsenet saavat tietää uudet 

jäsenet, joten tämä saattaa viestiä uusille jäsenille, että heitä kohdellaan hyvin. Uusi 

käyttäjä saa automaattisesti uuden ystävän yhdestä palvelun perustajasta. Amazon ei 

näytä merkkejä siitä, että uusia jäseniä kohdellaan hyvin. 
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5.2 Sosiaalisen interaktion edistäminen käyttäjien välillä 
Amazonissa ja Yubissa  
 
Taulukkoon 3 on koottu yhteenveto Amazonin ja Yubin tavoista edistää sosiaalista 

interaktiota verkkoyhteisöissään.                                                                                                                            

                                                                                                                     

Edistä sosiaalista interaktiota Amazon Yub 

Kiinnitä huomiota aikaiseen kommunikointiin ja rohkaise pitkäaikaiseen 
kommunikointiin 

 (x) 

Anna käyttäjien tutkia yhteisiä tietojaan  x 

Pidä keskustelu aiheessa x (x) 

Käytä rekisteröitymistä x x 

Tue ja käytä moderaattoreita x (x) 

Anna käyttäjille paikkoja jossa tavata x x 

Anna käyttäjille mahdollisuus yksityiseen kommunikointiin  x 

Suunnittele tapahtumia x  

Tee rituaaleja (x) (x) 

Salli kehittyvät käyttäjäroolit (x)  

Suunnittele useille rooleille (x) (x) 

Anna vanhojen käyttäjien tietää uudet jäsenet   x 

Salli kasvokkain tapaamiset   

Pidä sisältö ja keskustelu yhdessä x x 

Suosi erilaisten ryhmien luomista silloin kuin epäsopu voidaan kestää   

Tee osallistumisesta sivuvaikutus x  

Anna osallistumiseen pohjia x x 

Taulukko 3. Kuinka Yub ja Amazon edistävät sosiaalista interaktiota. 

Merkinnät:  x - ominaisuus on, (x) – ominaisuus on osiltaan, tyhjä – ominaisuutta ei ole 

 

Kiinnitä huomiota aikaiseen kommunikointiin ja rohk aise pitkäaikaiseen 

kommunikointiin.  Kumpikaan palveluista ei varsinaisesti kiinnitä huomiota aikaiseen 

kommunikointiin. Yub antaa pientä rohkaisua kuten ”Kerro meille itsestäsi” ja ”Puhu 

tuntemattomille” sen jälkeen kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun. Lisäksi Yub 

rohkaisee käyttäjiä rekisteröitymään pienillä teksteillä kuten ”Liity jos haluat jutella X 

henkilön kanssa”. Amazon taas kehottaa käyttäjiä liittymään palveluun, jotta he saisivat 

personoituja suosituksia tuotteista. 
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Anna käyttäjien tutkia yhteisiä tietojaan. Yubissa käyttäjät voivat tutkia, jakavatko 

he samoja kiinnostuksen kohteita. Yub näyttää käyttäjien väliset yhteiset ryhmät (ns. 

rave-ryhmät), joilla tuetaan jotain ilmiötä, esimerkiksi Simpsoneita. Nämä ryhmät ovat 

Yubin sivuja, joissa näytetään kaikki muut ryhmän jäsenet ja he voivat keskustella 

eriaikaisesti ryhmän sisällä. Amazonissa käyttäjä ei voi tutkia yhteisiä tietoja muiden 

käyttäjien kanssa.  

 

Pidä keskustelu aiheessa. Keskustelun aiheessa pitäminen hoidetaan Amazonissa ja 

Yubissa yhteisön toimesta, mutta ylläpito päättää lopulta mitä poistetaan. Amazonissa 

käyttäjät voivat raportoida jokaisesta arvostelusta ja keskustelusta. Yubissa käyttäjän 

täytyy kopioida sivun URL ja lähettää se ylläpidolle, mikä tekee asiattoman viestin 

ilmoittamisesta hieman vaikeampaa.  

 

Käytä rekisteröitymistä. Kummatkin palvelut käyttävät rekisteröitymistä eli 

palveluihin ei voi lisätä sisältöä ilman tunnuksia. Kummankin palvelun selailu on 

kuitenkin mahdollista ilman rekisteröitymistä.  

 

Tue ja käytä moderaattoreita. Sekä Amazon että Yub antavat käyttäjille 

mahdollisuuden moderointiin, niin että he voivat ilmiantaa palveluun sopimatonta 

materiaalia.  

 

Anna käyttäjille paikkoja, joissa tavata. Käyttäjät voivat ”tavata” Yubissa tuotteiden 

keskusteluissa, rave-ryhmissään tai tarjouksiin suunnatulla keskustelupalstalla. 

Amazonissa käyttäjät voivat ”tavata” tuotteiden arvosteluissa, tuote-wiki Amapediassa, 

erilaisilla keskustelupalstoilla, luomissaan tapahtumissa ja arvosteluihin keskittyvällä 

keskustelupalstalla.  

 

Anna käyttäjille mahdollisuus yksityiseen kommunikointiin.  Käyttäjät voivat 

lähettää yksityisviestejä ja jättää kuvia muille käyttäjille Yubissa, mutta Amazonissa 

yksityisviestit eivät ole mahdollista.  

 

Suunnittele tapahtumia. Amazon tarjoaa paljon erilaisia inklusiivisiä tapahtumia, 

kuten joidenkin artistien uusien levyjen ostomahdollisuutta ensimmäisenä vain 
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Amazonin kautta. Lisäksi Amazonissa on ollut livecasteja mm. Bob Dylanin ja Norah 

Jonesin konserteista. Yub ei taas tarjoa lainkaan tapahtumia käyttäjilleen.  

 

Tee rituaaleja. Jotta käyttäjälle muodostuisi rituaaleja, tarjoavat palvelut ilmoituksia 

esimerkiksi sähköpostiin. Yubissa käyttäjä saa aina viestin sähköpostiin, kun hän saa 

ystäväkutsun uudelta henkilöltä. Lisäksi käyttäjä voi valita, lähetetäänkö hänelle Yubin 

uutiskirje sekä ilmoituksia uusista viesteistä, kommenteista ja ystävyyden 

vahvistamisesta sähköpostilla. Amazon taas tarjoaa kalenteripalvelua, jonne käyttäjät 

voivat lisätä itselleen tärkeitä tapahtumia ja Amazon muistuttaa niistä sähköpostilla. 

Lisäksi Amazonissa voi rekisteröityä eri tuotekategorioiden uutiskirjeisiin, mutta 

varsinaisia kerran viikossa tapahtuvia kokoontumisia yms. palvelut eivät tarjoa.  

 

Salli kehittyvät käyttäjäroolit.  Amazonissa arvostelijat voivat päästä ns. parhaat 

arvostelijat -listalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Amazonissa käyttäjät voivat äänestää 

jokaisesta arvostelusta, onko arvostelu hyödyllinen. Parhaat arvostelijat –listalle 

pääsevät ne jotka ovat kirjoittaneet eniten hyödyllisiä arvosteluja. Toisaalta listalle 

pääseminen vaatii myös sen, että muut käyttäjät aktiivisesti ilmoittavat arvostelun olleen 

hyödyllinen. Yubissa taas ei ole lainkaan kehittyviä käyttäjärooleja.  

 

Suunnittele useille rooleille. Yubissa on ainakin otettu huomioon käyttäjät, jotka 

haluavat käyttää palvelua pelkästään tuotteiden ostamiseen, ja käyttäjät, jotka haluavat 

myös hyödyntää yhteisöllisiä ominaisuuksia. Käyttäjä voi siis valita, onko hänen 

profiilinsa julkinen vai ei. Amazonin verkkokauppaa on suunniteltu useammillekin 

rooleille, mutta näkyvimmät ovat tuotteiden ostaja ja niiden arvostelija. Nämä kuitenkin 

nivoutuvat yhteen, koska ilman tietyn tuotteen ostoa Amazonista käyttäjä ei voi 

arvostella sitä. Näin Amazon yrittää pitää arvostelut laadukkaina.  

 

Anna vanhojen käyttäjien tietää uudet jäsenet. Amazonissa käyttäjät eivät saa tietää 

uusista jäsenistä. Tämän takia vanhat jäsenet eivät voi halutessaan tukea uusia käyttäjiä, 

elleivät uudet käyttäjät sitä pyydä. Jos kukaan ei ota yhteyttä uusiin jäseniin, se saattaa 

vieraannuttaa uusia käyttäjiä, ellei heillä ole jo valmiiksi tuttuja verkkoyhteisössä. 

Yubissa näkyy uuden jäsenen profiilin esikatselusivulla teksti ”Minä olen uusi”, minkä 

takia vanhat käyttäjät saattavat ottaa yhteyttä uusiin käyttäjiin.  
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Salli kasvokkain tapaamiset. Kumpikaan palvelu ei rohkaise kasvokkain tapaamiseen, 

eivätkä palvelut järjestä livetapahtumia kuten esimerkiksi suomalainen verkkoyhteisö 

IRC-galleria [2008] on tehnyt.  

 

Pidä sisältö ja keskustelu yhdessä. Kummassakin palvelussa käyttäjät voivat 

keskustella tuotteista kahdella tapaa: arvosteluiden ja kommenttien avulla. Yubissa 

käyttäjät voivat lisäksi keskustella rave-ryhmissä, mutta Amazonissa keskustelu on 

hyvin rajoittunut tuotteisiin.  

 

Suosi erilaisten ryhmien luomista. Kumpikaan palvelu ei varsinaisesti suosi erilaisten 

ryhmien rakentamista vaan molemmissa palveluissa keskitytään luomaan samanlaisia 

ryhmiä, kuten esimerkiksi Yubin rave-ryhmät, johon yhteisestä asiasta kiinnostuneet 

käyttäjät voivat liittyä, mutta toisaalta tällöin ryhmän aihe voi myös olla jonkin joka saa 

keskenään erilaiset käyttäjät liittymään ryhmään. 

 

Tee osallistumisesta sivuvaikutus. Amazonissa osallistumisesta tehdään sivuvaikutus, 

kun käyttäjän navigointihistoriaa käytetään mm. ilmoittamaan, että ”käyttäjä, joka 

katsoi tätä sivua, osti tämän tuotteen” ja ”käyttäjät, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat 

myös tämän”. Yub ei hyödynnä käyttäjän navigointihistoriaa lainkaan eikä muutenkaan 

tee osallistumisesta sivuvaikutusta.  

 

Anna osallistumiseen pohjia. Sekä Amazon ja Yub tarjoavat erilaisia pohjia profiilin 

muokkaamiseen, käyttäjien täytettäväksi. Profiilisivulla kerrotaan suosikkimusiikki, 

koulutus, kiinnostuksenkohteet yms. ja näytetään käyttäjän valitsema valokuva.  
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5.3 Käyttäjien näkyvyyden tukeminen Amazonissa ja Y ubissa 
 

Taulukossa 4 on yhteenveto siitä, kuinka Amazon ja Yub toteuttavat 

kirjallisuuskatsauksessa löydettyjä tapoja tukea käyttäjän ja heidän aktiviteettiensa 

näkyvyyttä.  

                                                                                                                   

Tue ihmisten ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä Amazon Yub 

Käytä yhteistä sisääntulosivua (x)  

Käytä avatareita, pieniä kuvia ja persoonallisia kotisivuja x x 

Rohkaise käyttäjiä selittämään itsensä selvästi   

Kerro miten jäsenet ovat käyttäytyneet ennen x x 

Käytä sosiaalista tietoisuutta  (x) (x) 

Käytä sosiaalisia hakujen välineitä  x 

Anna käyttäjille mahdollisuus kertoa tarinoita (x) (x) 

Arvioi sisältöä x x 

Arvioi osallistujia heidän antamansa sisällön perusteella x  

Näytä käyttäjille kuinka usein heidän luomaansa sisältöä on näytetty (x) (x) 

Taulukko 4. Kuinka Yub ja Amazon tukevat käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä. 

Merkinnät:  x - ominaisuus on, (x) – ominaisuus on osaksi, tyhjä – ominaisuutta ei ole 

 

Käytä yhteistä sisääntulosivua. Amazonin yhteisellä sisääntulosivulla myydään 

tuotteita joko käyttäjän omaan selailuun perustuvien tuotesuositusten avulla tai 

erilaisten kampanjoiden kautta. Yubin sisääntulosivu näyttää vain mukana olevien 

yritysten logoja ja mainosgrafiikkaa. Kumpikaan palvelu ei siis käytä yhteisöllisyyteen 

liittyvää sisääntulosivua.  

 

Käytä avatareita, pieniä kuvia ja persoonallisia kotisivuja. Yubissa käyttäjä voi 

profiilikuvan lisäksi muokata oman profiilisivunsa ulkonäköä, mutta tämän tekeminen 

vaatii teknistä osaamista. Profiilikuvat myös näkyvät kaikessa mitä käyttäjä tekee 

esimerkiksi rave-ryhmän etusivulla ja käyttäjän toivelistassa olevien tuotteiden sivuilla. 

Amazonissakin käyttäjä voi lisätä profiilikuvan, mutta sitä käytetään harvemmin 

identifioimaan käyttäjää.  
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Rohkaise käyttäjiä selittämään itsensä selvästi. Kumpikaan palveluista ei kiinnitä 

huomiota ohjeistukseen, kuinka profiileja kuuluisi täyttää, eivätkä ne sinänsä rohkaise 

käyttäjiä selittämään itseänsä selvästi.  

 

Kerro miten jäsenet ovat käyttäytyneet ennen. Yub tallentaa viisi viimeisintä julkista 

tointa, viimeisimmät rave-ryhmät, viimeisimmät kuvat ja viimeisimmät lisätyt tuotteet. 

Myös Amazon näyttää käyttäjän viimeisimmät toimet, kuten arvostelun kirjoittamisen, 

uuden ystävän saamisen ja tuotteen lisäämisen toivelistoihin. Lisäksi käyttäjät pystyvät 

vaikuttamaan toimiensa näkyvyyteen kummassakin palvelussa yksityisyysasetusten 

avulla. 

 

Käytä sosiaalista tietoisuutta. Yubissa käyttäjä näkee onko toinen käyttäjä 

kirjautuneena sisään vai ei. Myös viimeinen kirjautumisaika tallentuu muiden käyttäjien 

nähtäväksi. Amazon ei tarjoa lainkaan sosiaalista tietoisuutta. Käyttäjien liikkeistä 

kerrotaan vain heidän tekemänsä aktiviteetit, mutta kirjautumistietoja tai muuta tietoa 

liikkeistä ei tarjota. 

 

Käytä sosiaalisia hakujen välineitä. Yub tarjoaa sosiaalisen haun välineen, jossa 

rajauksia voi tehdä mm. nimen, iän, paikkakunnan, kuvallisten profiilien ja vapaan 

hakusanan avulla. Amazon ei taas tarjoa lainkaan sosiaalisen haun välineitä.  

 

Anna käyttäjille mahdollisuus kertoa tarinoita. Yubissa käyttäjä voi kertoa tarinoita 

omalla ilmoitustaulullaan ja oman profiilin otsikkotekstissä, mutta kummatkin ovat 

rajattuja kooltaan. Lisäksi rave-ryhmien keskustelupalstoilla on mahdollisuus ilmaista 

itseään. Amazonissa käyttäjä voi myös kertoa omin sanoin itsestään omaan profiiliinsa 

sekä kertoa tarinoita vapaan aiheen keskustelupalstoilla. 

 

Arvioi sisältöä. Amazonissa käyttäjät voivat arvioida toisten käyttäjien 

tuotearvosteluita vastaamalla kysymykseen: ”Oliko tämä tuotearvostelu hyödyllinen?”. 

Lisäksi tuotteisiin liittyvissä keskusteluissa voi ilmiantaa keskustelut, jotka eivät sovi 

aiheeseen, ja toki tuotteista voi kirjoittaa arvostelutekstejä tai arvostella niitä 

tähtiarvostelulla. Yubissa käyttäjät voivat kirjoittaa tuotearvosteluita ja muut käyttäjät 

voivat arvioida, oliko arvostelu hyödyllinen.  
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Arvioi osallistujia heidän antamansa sisällön perusteella. Amazonissa käyttäjät 

voivat ansaita Parhaat arvostelijat -ansiomerkin, jos ihmiset arvioivat heidän 

arvostelunsa hyviksi. Yubissa käyttäjiä ei taas arvostella lainkaan heidän antamansa 

sisällön perusteella.  

 

Näytä käyttäjille, kuinka heidän luomaansa sisältöä on katsottu. Yubissa palvelu 

laskee, kuinka usein muut käyttäjät ovat katsoneet käyttäjän toivelistoja. Muita 

laskureita kuten esimerkiksi profiilin näyttökertoja ei Yub tarjoa. Myös Amazon laskee, 

kuinka monta kertaa muut ovat katsoneet käyttäjän toivelistoja, mutta muita laskureita 

ei ole.  
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6. Pohdinta 
 

Amazon on yksityinen e-vähittäismyyjä kun taas Yub on e-vähittäismyyjä, joka toimii 

välikätenä ostajan ja myyjän välillä. Palveluiden verkkoyhteisöjen perustarkoituksena 

on kuitenkin lisätä myyntiä. Sekä Amazonin että Yubin perustarkoitus on siis sama, 

mutta monilta muilta osin ne eroavat toisistaan. Amazonin verkkoyhteisössä tärkeintä 

on tuotteiden arvostelut ja Amazon on vasta viime aikoina kehittänyt käyttäjien profiilia. 

E-vähittäismyynnissä käyttäjällä on usein oma profiili, koska tuotteiden ostamisessa 

käyttäjän täytyy luovuttaa henkilökohtaisia tietoja. Tämä profiili ei kuitenkaan ole 

välttämättä käytössä palvelun muissa osioissa. Käyttäjän profiili on yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista jos ajatellaan yhteisöllisiä ominaisuuksia, koska sillä käyttäjä voidaan 

identifioida. Yubissa käyttäjä profiili on ollut vähintään yhtä tärkeä kuin tuotearvostelut. 

Varmasti tulevaisuudessa Amazon jatkaa käyttäjä profiilin kehitystä. Seuraavaksi 

pohdin kuinka kyseiset e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöt voisivat lisätä sosiaalisuutta 

ja kuinka käyttäjät voisivat tietää toisistaan enemmän. 

6.1 Kuinka lisätä käyttäjien osallistumista ja kesk inäistä sosiaalista 
interaktiota 
 

Amazon ja Yub ovat siis perustaneet pohjimmiltaan verkkoyhteisönsä, koska ne 

haluavat lisätä tuotteidensa myyntiä. Käyttäjät kuitenkin osallistuvat verkkoyhteisöön 

vapaaehtoisesti ilman rahallista korvausta. Grudin [1994] huomasi, että tämä eturistiriita 

on usein verkkoyhteisön ongelma, eli käyttäjät antavat enemmän yhteisölle kuin saavat 

siltä. E-vähittäismyynnin verkkoyhteisöt tuovat vielä lisänsä ongelmaan, koska tällöin 

palvelun tarjoaja hyötyy todennäköisesti vielä rahallisesti käyttäjien osallistumisesta. 

Yksi Lazarin ja Preecen [2002] verkkoyhteisön suunnitteluohjeista oli palkintojen anto 

osallistumisesta. Palkinnoilla e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöt voisivat tasapainottaa 

eturistiriitaa, mutta esimerkiksi Yub ja Amazon tarjoavat hyvin vähän palkintoja 

käyttäjille. E-vähittäismyynnissä voitaisiin käyttää paljon enemmän tuotteisiin liittyviä 

palkintoja kuten alennukset, rajoitetut erät, arvonnat ja ensi-ostot käyttäjille palkintoina 

osallistumisesta. Esimerkiksi elektroniikan e-vähittäismyyntiyritys Pixmaniassa [2008] 

käyttäjä osallistuu arvokkaan tuotteen arvontaan aina, kun hän antaa videopalautteen 

jostain tuotteesta. 
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Toiseksi Ludford ja muut [2004] muistuttavat, että käyttäjille pitää kertoa että ne ovat 

tärkeitä. Monet verkkopalvelut yrittävät tavallaan kunnioittaa käyttäjiä, kun he 

personoivat palveluaan eli useimmiten laittavat käyttäjän nimen esille tervetulotekstiin. 

Käyttäjiä voisi kuitenkin muistaa useammillakin tavoilla ja kertoa että he todella 

auttavat luomaan yhteisön. Käyttäjää voisi muistaa juhlapyhinä tai heidän 

syntymäpäivänään. Lisäksi käyttäjälle voisi ilmoittaa, että toivottavasti hän on ollut 

tyytyväinen palveluun ja että ylläpito yrittää tehdä kaikkensa, että käyttäjä viihtyisi 

verkkoyhteisössä. E-vähittäismyynnin palvelut voisivat myös pyytää käyttäjää 

antamaan palautetta tuotteesta, jonka he ovat ostaneet, ja kertoa heille, että juuri heidän 

palautteensa saattaa tehdä yhteisöstä tärkeän muille käyttäjille. Näillä tavoilla käyttäjälle 

voitaisiin luoda tunnetta, että osallistuminen verkkoyhteisöön kannattaa.    

 

Toisaalta käyttäjiä voidaan suostutella osallistumaan, kuten Bishop [2007] muistuttaa 

verkkoyhteisön suunnitteluohjeessaan. Sekä Amazon että Yub voisivat suostutella 

enemmän käyttäjiä osallistumaan esimerkiksi teksteillä, muistutuksilla tai kuvilla. 

Suostuttelevilla teksteillä voidaan kertoa, miksi käyttäjän kannattaa osallistua, joten 

tekstit kannattaisi liittää yhteisön yleiseen hyötyyn tai käyttäjän henkilökohtaiseen 

hyötyyn, esimerkiksi muistuttamalla että tuotearvosteluiden antaminen helpottaa 

käyttäjien ostopäätöksiä. Amazon ilmoittaa käyttäjälle profiilin etusivulla, että he eivät 

tiedä käyttäjästä tarpeeksi antaakseen suosituksia ja että käyttäjä voisi auttaa heitä tässä 

arvostelemalla tuotteita. Vastaavanlaisesti voisi käyttäjää ohjata toimimaan myös 

muualla kuten toivelistojen täytössä tai profiilin täydentämisessä. Erityisesti personoidut 

tekstit ja kuvat saattaisivat olla tehokkaita suostuttelemaan käyttäjää osallistumaan. 

Verkkoyhteisö, joka saa käyttäjät luomaan kattavia profiileja, saattaa menestyä 

todennäköisesti jo sillä, että käyttäjät selailevat aktiivisesti toisten käyttäjien profiileja. 

Toisaalta osallistumista ei voi vaatia liikaa, ettei siitä tule käyttäjiä häiritsevä 

ominaisuus. Osallistumiseen suostuttelevat tekstit pitäisi olla mieluiten suoraan 

palvelussa tai harvemmin lähetettävissä sähköposteissa. Lisäksi sähköpostin välityksellä 

tulevat pyynnöt osallistumiseen pitäisi saada kytkettyä pois päältä.  

 

Käyttäjillä tulee olla myös paikkoja missä tavata, jotta he voivat osallistua ja olla 

sosiaalisia [Kim, 2000]. E-vähittäismyynnissä osallistuminen tietenkin yritetään sitoa 
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tuotteisiin. Käyttäjät osallistuvat tuotteen sivulla, jossa on yleensä tuotteen kuva ja 

tuotetiedot sekä osallistumisen mahdollistavia ominaisuuksia kuten tuotteen arvostelut. 

Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa käyttäjien mahdollisuuksia interaktioon, koska heillä 

voisi olla muutakin keskusteltavaa ja tuotteiseen liittyen käyttäjä ei ehkä halua näitä 

asioita ilmaista. Tuotteeseen liittyen voidaan kuitenkin mahdollistaa monipuolisempaa 

interaktiota käyttäjien välille kuten KALAS-palvelussa [Svensson et al., 2001]. 

KALAS-palvelu on ruokareseptipalvelu, joka hyödynsi sosiaalista navigaatiota 

palvelussa olevien paikkojen, käyttäjien ja käyttäjien liikkeiden avulla. Svenssonin ja 

muiden määritelmässä sosiaalinen navigaatio on navigaatiota joka hyödyntää yhtä tai 

useampaa neuvonantajaa. KALAS-palvelussa käyttäjä pystyy mm. näkemään 

visuaalisesti missä muut käyttäjät ovat reseptikokoelmissa ja seuraamaan heidän 

tekemiään aktiviteetteja ja pikaviestimään yksittäisissä reseptikokoelmissa. Svenssonin 

ja muiden tekemässä tutkimuksessa käyttäjät pitivät palvelun käyttöä ehdottomasti 

sosiaalisena kokemuksena.  

  

E-vähittäismyynnin palvelut voisivat sitoa keskustelua myös muilla uusilla tavoilla 

tuotteiden ympärille. Esimerkiksi eri tavararyhmille voisi tehdä omat reaaliaikaiset chat-

huoneet tai käyttäjät voisivat luoda eri tavararyhmille omia top 5 - listoja, joista voisi 

keskustella käyttäjien kesken. Hyvä esimerkki siitä, kuinka tuotteiden ympärille voidaan 

keksiä muutakin yhteisöllisyyttä kuin arvostelut, on Amazonin ns. Amapedia, jossa 

käyttäjät voivat yhteisöllisesti luoda tietosanakirjamaisia kuvauksia tuotteista. Toinen 

hyvä esimerkki uudenlaisesta ajattelusta on sosiaalisen kaupankäynnin palvelun 

Kaboodlen [2008] ominaisuus, jossa käyttäjä voi pyytää muilta käyttäjiltä apua 

valinnassa kahden tuotteen välillä. Muut käyttäjät äänestävät, kumpi tuote käyttäjän 

kannattaisi valita. 

 

E-vähittäismyynnissä verkkoyhteisön toiminta siis sidotaan usein vain tuotteiden 

ympärille. Erityisesti Amazonissa käyttäjien väliseen yleiseen kommunikointiin voisi 

panostaa enemmän. Kävijämäärät suurenevat, kun käyttäjät vierailevat e-

vähittäismyynnin palvelussa myös muulloin kuin ollessaan ostamassa tai etsimässä 

tietoa jostain tuotteesta. Lisääntyneet kävijämäärät varmasti myös nostavat myyntiä, 

koska kävijät voivat ostaa tuotteita impulsiivisesti samalla kun he vierailevat e-

vähittäiskaupassa. E-vähittäiskauppoja ei kuitenkaan voi rakentaa niin kuin 
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reaalikauppoja joissa, käyttäjät joutuvat kulkemaan kaikkien kaupan osastojen läpi 

päästäkseen kassalle. Verkkopalvelut pitää suunnitella niin, että käyttäjät voivat käyttää 

oikopolkuja päästäkseen mahdollisimman nopeasti käsiksi haluamaansa materiaaliin. E-

vähittäismyyntiyritysten pitäisi kuitenkin miettiä, miten ne voisivat tukea impulsiivista 

ostamista.   

 

Kim [2000] muistuttaa, että verkkoyhteisöllä kannattaa olla tapahtumia ja rituaaleja. 

Tapahtumat ja rituaalit voivat olla helppo tapa joillekin käyttäjille osallistua, koska 

silloin he voivat rajata osallistumisensa vain näihin tiettyihin aikoihin. E-

vähittäismyyntiyhteisöt Amazon ja Yub voisivat käyttää esimerkiksi chat-tapahtumia, 

joissa eri alojen asiantuntijat vastaavat käyttäjien kysymyksiin tai kertovat alaan 

liittyvistä tuotteista. Nuorisolle suunnattu verkkoyhteisö Habbo Hotel [2008] kutsuu 

usein julkisuuden henkilöitä vieraiksi ja esimerkiksi Extremeduudsonit ovat olleet 

useasti vieraina Habbo Hotellissa. Amazon voisi myös kutsua esimerkiksi bändin, jonka 

levy on tulossa juuri myyntiin, vierailulle Amazonin chat-palveluun.   

 

Toisaalta e-vähittäismyyjän ongelmaksi voi muodostua hankala moderointi ja 

rajoittamaton ilmaisunvapaus palvelussa jos osallistuminen on vapaata ja käyttäjät 

voivat osallistua verkkoyhteisöön monissa eri paikoissa. Käyttäjien kirjoitukset, kuvat ja 

videot voivat olla vahingollisia brändin kannalta. E-vähittäiskauppojen, jotka haluavat 

yhteisöllisiä ominaisuuksia palveluunsa, täytyykin kiinnittää paljon huomiota palvelun 

moderointiin. Yhtenä vaihtoehtona suurilla yhteisöillä on hajautettu moderointi. Lampe 

ja Resnick [2004] huomasivat tutkimuksessaan, että hajautetulla moderoinnilla voi 

erottaa johdonmukaisesti ja nopeasti hyvät ja huonot kommentit verkkoyhteisössä. 

Esimerkiksi Amazonissa käyttäjien antamat tuotearvostelut pisteytetään muiden 

käyttäjien toimesta ja parhaiten pisteytetyt näytetään käyttäjille ensimmäisenä. Lampen 

ja Resnickin tutkimuksessa tosin myös todetaan, että yleensä näkyvyyttä saavat vain 

ensimmäisten joukossa annetut palautteet.  

 

Vaadittua moderointia voidaan myös vähentää yrittämällä saada palveluun hyvin 

käyttäytyviä jäseniä. Käyttäjät käyttäytyvät todennäköisesti huonommin, jos he voivat 

sulkeutua nimimerkin taakse eivätkä käytä oikeaa nimeään. E-vähittäismyynnin 

verkkoyhteisössä käyttäjän nimimerkki voidaan sitoa luottokorttiin, kuten Amazonissa 
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on mahdollista. Käyttäjät eivät välttämättä ole halukkaita tekemään tätä, mutta heitä 

voidaan suostutella tähän joillakin eduilla. 

 

Verkkoyhteisö tarjoaa loistavat mahdollisuudet yhteydenpitoon myös ostamisen 

ulkopuolella, mutta silloin käyttäjälle pitää tarjota laajempaa ja vapaampaa 

kommunikointia verkkoyhteisön muiden jäsenten kanssa, eikä vain tuotteisiin sidottua. 

Yubin ns. ravet ovat askel tähän suuntaan, niissä käyttäjä voi luoda ryhmän minkä 

tahansa asian ympärille ja muut jäsenet voivat liittyä tähän ryhmään ja ryhmän sisällä 

voidaan käydä vapaata keskustelua. Vastaavanlaisia ominaisuuksia Amazonkin voisi 

lisätä palveluunsa. Amazonin pitäisi myös erityisesti panostaa yleiseen 

keskustelupalstaansa. 

 

Uudet www-tekniikat, kuten Ajax-ohjelmointi voivat myös mahdollistaa 

helppokäyttöisen interaktion käyttäjien välillä. Ajax-ohjelmoinnilla toteutetuilla 

sovelluksilla käyttäjälle voidaan tarjota samassa selainikkunassa dynaamisesti 

muuttuvaa sisältöä ilman, että käyttäjän selainikkuna päivittyy. E-vähittäismyynnin 

sovellukset voisivat Ajax-ohjelmoinnin avulla tarjota monien ominaisuuksien 

samanaikaista käyttöä. Käyttäjä voisi esimerkiksi kommunikoida toisen käyttäjän 

kanssa ja selata tuotteita samanaikaisesti, niin että käyttäjän ruutu ei näytä häiritsevästi 

päivittyvän. Ajaxin käytöllä voidaan tehdä sovelluksista helppokäyttöisempiä, mutta 

käyttäjiä voidaan houkutella palveluun myös tavoilla. Hintikka [2007] esittää kirjassaan 

mm. kollektiivisen tuotannon, sisältöjen ja palveluiden maksutta jakamisen ja 

kollektiiviälyn uusina tapoina saada käyttäjiä palveluun. Nykyään esimerkiksi Amazon 

antaa käyttäjien katsoa muutaman sivun otteita myytävissä olevista kirjoista ja 

kuunnella näytteitä myytävissä olevista musiikeista. Amazon jakaa siis jonkin verran 

sisältöjään ilmaiseksi. Käyttäjien tekemät arvostelut ovat kollektiiviälyä, jolla yritetään 

helpottaa käyttäjien ostopäätöstä. Kollektiivista tuotantoa on taas Amazonissa 

Amapedia, jonne käyttäjät voivat tehdä kuvauksia tuotteista. Amazon toteuttaa näitä 

uusia liiketoimintamalleja, mutta Yub lähinnä vain arvosteluiden kautta kollektiiviälyä.       
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6.2 Kuinka lisätä käyttäjien tiedonsaantia muista k äyttäjistä  
 
Millen ja Patterson [2002] ehdottavat yhteistä sisääntulosivua, joka kerää tietoa yhteisön 

asioista, parantamaan käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä. Isossa 

verkkoyhteisössä käyttäjillä on vaikeuksia löytää heitä kiinnostavaa tietoa. Jos käyttäjät 

ovat kiinnostuneita muiden käyttäjien aktiviteeteista, he joutuvat kiertämään muiden 

käyttäjien profiileita ja tutkimaan, ovatko he tehneet jotain. Millen ja Patterson 

huomasivat myös tutkimuksessaan, että käyttäjät osallistuvat aktiivisemmin kun heille 

ilmoitetaan sähköpostitse, että yhteisössä on tapahtunut jotain. Nämä ilmoitukset voivat 

liittyä muiden käyttäjien aktiviteetteihin tai yhteisön yleisiin ilmoituksiin.  Toisaalta 

yhteinen sisääntulosivu voi osaltaan toimia sähköpostitse lähetettyjen ilmoituksien 

korvikkeena. Usein verkkoyhteisön palveluntarjoaja päättää mitä käyttäjä saa tietää, 

koska palveluntarjoaja valitsee etusivun sisällön, mutta yhteisellä sisääntulosivulla valta 

siirtyy hieman yhteisölle päin. Esimerkiksi Facebookin yhteisellä sisääntulosivulla 

käyttäjä näkee toisten käyttäjien uusimmat toimet kuten uudet valokuvat, kommentit, 

ryhmiin liittymiset, tapahtumiin ilmoittautumiset ja profiilin päivittämiset. Amazon ja 

Yub voisivat käyttää myös tämänkaltaisia tietoja yhteisellä sisääntulosivulla, mutta 

lisätä siihen e-vähittäismyynnille ominaisia tietoja kuten käyttäjän ystävien ostamat 

tuotteet, tuotearvostelut, tuotepisteytykset ja lisäykset toivelistoihin. Tämä saattaa 

aktivoida käyttäjää osallistumaan, kun hän näkee, että muutkin osallistuvat. Yhteinen 

sisääntulosivu on myös hyvä paikka ilmoittaa uusista jäsenistä, jolloin yhteisö voi tukea 

heidän alkuvaiheitaan paremmin. Toisaalta käyttäjä saattaa ostaa itselleen 

arkaluontoisen tuotteen, josta hän ei halua yhteisön tietävän. Käyttäjillä kuuluisi olla 

mahdollisuus olla ilmoittamatta joitain tietoja yhteisölle.  

 

E-vähittäismyynnin verkkoyhteisössä on tärkeää tietää miten laadukasta sisältöä 

käyttäjät tuottavat. Kelly ja muut [2002] muistuttavat, että myös käyttäjiä voidaan 

pisteyttää tai heistä voidaan antaa palautetta. Amazonissa ja Yubissa pisteytys ja 

arvostelu on suurimmaksi osaksi liitetty tuotteisiin, mutta nämä palvelut voisivat 

kuitenkin hyödyntää käyttäjien pisteytystä tai arvostelua. Käyttäjiä voitaisiin arvostella 

esimerkiksi heidän osallistumisensa määrän tai laadun perusteella. Monet 

keskustelupalstat määrittävät käyttäjää termeillä kuten noviisi tai vakiokäyttäjä sen 

perusteella montako viestiä käyttäjä on kirjoittanut palstalle. Toisaalta tämä ei kerro 
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mitään viestien laadusta. Palveluiden kannattaisikin yhdistää tieto viestien määrästä ja 

laadusta esimerkiksi niin, että muut käyttäjät saavat tietää viestien määrän ja niiden 

arvosteluiden keskiarvon. Vapaan sanallisen palautteen antaminen on myös mahdollista; 

tosin sitä ovat tähän asti käyttäneet lähinnä e-huutokauppapalvelut kuten Huuto.net 

(www.huuto.net). On tärkeää huomata, että pisteytys ja palautteen anto eivät vain auta 

muita käyttäjiä päättelemään miten paljon käyttäjään voi luottaa, mutta se saattaa myös 

rohkaista itse viestin kirjoittajaa panostamaan viestien laatuun ja määrään. Käyttäjiä 

pitäisi myös palkita, jos he osallistuvat paljon. Yleensä käyttäjälle tämä tarkoittaa uusia 

ominaisuuksia palvelun käyttöön tai julkista tunnustamista kuten käyttäjän statuksen 

nousua aloittelijasta vakiojäseneksi. E-vähittäismyynnissä palkitseminen voi olla lisäksi 

kaupankäyntiin liittyvää kuten alennuskuponkeja tai mahdollisuus muita käyttäjiä 

aikaisempaan ostoon.    

 

E-vähittäismyynnissä on tärkeää, että käyttäjät pystyisivät arvioimaan toisten käyttäjien 

asiantuntemusta. Esimerkiksi jos kameraa X kommentoidaan sanomalla, että se on 

loistava kamera, niin lukijaa hyödyttäisi tietää, onko kommentoija valokuvauksen 

ammattilainen vai juuri aloittanut harrastaja. Amazonin ja Yubin profiilitiedot eivät 

rohkaise käyttäjiä kertomaan heidän erikoisaloistaan syvällisesti. Palvelut voisivat 

panostaa siihen, että käyttäjät paljastaisivat enemmän omia mieltymyksiään ja 

erikoisalojaan, eikä vain että käyttäjiä pyydetään listaamaan harrastuksensa. Toisaalta 

jos tällainen tieto on saatavilla, sitä ei saisi piilottaa syvälle käyttäjän profiiliin. 

Käyttäjän pitäisi pystyä arvioimaan toisen käyttäjän asiantuntemus mieluiten samalta 

sivulta, jolta hän lukee tuotteen arvostelua. Esimerkiksi Cazellan ja muiden 

tutkimuksessa [2006] luotiin automaattisesti malli käyttäjästä löytyvien tietojen avulla. 

Mallia käytettiin mittaamaan kuinka asiaankuuluva käyttäjän arvostelu on.  

 

Eräs keino saada parempia arvosteluita ja välittää käyttäjien asiantuntemusta voi olla  

Nielsenin [2006] ehdottamat osallistumisen sivupohjat. Tällöin osallistumisesta tulee 

helpompaa, kun käyttäjän ei tarvitse keksiä kaikkea itse. Sekä Amazon että Yub 

voisivat antaa laajempia sivupohjia tuotearvosteluiden tekemiseen. Yubissa käyttäjälle 

on valmiiksi annettu kentät, joihin käyttäjä voi täyttää tuotteen hyvät ja huonot puolet, 

kun taas Amazonissa on vain yleinen arvostelukenttä. Monissa tuotteissa on eri osa-

alueita, joiden perusteella niitä voi arvioida, mutta Amazon ja Yub antavat 
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mahdollisuuden vain yleiseen arviointiin 1-5 asteikolla. Esimerkiksi kameroissa on 

monia eri ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi kuvan laatu, käyttömukavuus ja muut 

ominaisuudet, joiden mukaan kameraa voi arvostella. Käyttäjä todennäköisesti ottaisi 

nämä asiat huomioon arvioinnissa, jos hänellä olisi valmis pohja tähän.  

 
Suurissa e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöissä käyttäjien tiedonsaannin ongelmaksi 

saattaa nousta tiedon valtava määrä, josta käyttäjän on vaikea suodattaa hyödyllinen 

tieto. Verkkoyhteisön käyttäjiä voidaan itseään ohjata suodattamaan tätä sisältöä. Kuten 

mainittu, voidaan käyttää sosiaalista moderointia, jossa käyttäjät arvostelevat toistensa 

tuottamaa sisältöä. Lisäksi suodattamiseen voidaan käyttää sosiaalisia laskureita, jotka 

laskevat mikä sisältö on suosittua. Sisältö, joka on suosituinta, ei kuitenkaan ole 

välttämättä laadukkainta käyttäjien mielestä, koska käyttäjillä on myös erilaisia 

mielipiteitä ja makuja heille sopivan sisällön suhteen. Tämän takia verkkoyhteisön 

palvelut voisivat käyttää profiilitietoja suodattamaan tietoja ennen kuin näyttävät listan 

kaikista ostettavissa olevista tuotteista. Esimerkiksi jos käyttäjä on merkinnyt 

profiiliinsa mielimusiikikseen tietyn bändin, kannattaisi tämän bändin tuotantoa pitää 

käyttäjälle tärkeämpänä kuin muiden. Lisäksi erilaisia sosiaalisia laskureita voi käyttää 

monipuolisemmin kuin näyttämään ostetuimmat tuotteet. Sekä Amazon ja Yub voisivat 

hyödyntää sosiaalisia laskureita esimerkiksi laskemaan mille tuotteille käyttäjät luovat 

eniten arvosteluita tai mitä tuotteita ihmiset katsovat useimmin.        

 

Satunnaisesti erilaisissa verkkopalveluissa vierailevalle yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista saattaa olla lista, johon kerätään suosituimmat ja parhaimmat asiat mitä 

palvelussa on. E-vähittäismyynnissä tämä saattaa olla myydyimmät tuotteet tai 

parhaiksi arvostellut tuotteet. Kun tämä listaus on tehty analysoimalla käyttäjien toimia, 

eikä se ole palvelun ylläpitäjien laatima lista, sitä voidaan kutsua yhteisön sosiaaliseksi 

muistiksi. Sosiaalinen tietoisuus kertoo siis käyttäjille muiden käyttäjien toimista. Eräs 

sosiaalisen muistin keräämisen tapa on ns. collaborative filtering eli yhteisöllinen 

suodatus. Yhteisöllinen suodatus antaa käyttäjälle suosituksia perustuen toisten 

käyttäjien mielipiteisiin [Resnick et al., 1994]. Yhteisöllistä suodatusta on esimerkiksi 

parhaiksi arvostellut tuotteet -lista, mutta eniten vieraillut tuotteet -listaus ei välttämättä 

kerro käyttäjien todellisista mielipiteistä. Korkea sijoitus tällä listalla saattaa johtua 
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esimerkiksi siitä, että tuote on ollut pitkään esillä palvelun etusivulla ja käyttäjät ovat 

seuranneet linkkiä sen suuren näkyvyyden takia. 

 

Eräänä tapana antaa tietoa muiden käyttäjien toimista palvelussa voidaan pitää 

koostesivuja eli ns. mashuppeja. Siinä yhdistetään joitain tietoja uudella 

mielenkiintoisella tavalla. Koostesivuissa toisena tietolähteenä käytetään usein, jotain 

sellaista mihin käyttäjällä ei ole ennen ollut pääsyä. Tämä on uudentyyppisen ajattelun 

tulosta, jossa tiedon avoimuuden ajatellaan olevan yksi liiketoimintamalli [Hintikka, 

2007]. Esimerkiksi lentoyhtiö voisi näyttää kartalla mihin eri paikkoihin ja minkälaisia 

matkoja muut käyttäjät ovat tilanneet. Tämä saattaisi olla muille käyttäjille 

mielenkiintoista informaatiota ja se saattaisi parhaassa tapauksessa jopa laukaista 

ostopäätöksen. 

 

Sosiaalinen tietoisuus käyttäjien toimista ja liikkeistä auttaa sekä palvelun ylläpitäjää 

että käyttäjää. Palvelun ylläpitäjä saa arvokasta tilastotietoa palvelusta ja tietää mitkä 

tuotteet menevät kaupaksi ja mitkä sivut kiinnostavat käyttäjiä. Käyttäjä saa taas 

arvokasta tietoa ostopäätöksen tekoon, kun hän voi seurata muiden käyttäjien toimia 

palvelussa. Verkkoyhteisössä, johon käyttäjät luovat sisältöä, tilastotietoa voidaan myös 

käyttää ilmoittamaan käyttäjälle, kuinka monta ihmistä on katsonut hänen luomaansa 

sisältöä. Kellyn ja muiden [2002] verkkoyhteisön suunnitteluohje kehottaa palvelua 

näyttämään käyttäjille kuinka usein heidän tuottamansa sisältö on näytetty. Jos käyttäjä 

näkee että hänen luomaansa sisältöä katsotaan usein tai että se arvostellaan hyväksi, se 

saattaa motivoida käyttäjää tuottamaan lisää sisältöä. Toisaalta ominaisuudella saattaa 

olla myös päinvastainen tulos käyttäjän toimiin, jos käyttäjän sisältöä ei katsota 

lainkaan tai se arvostellaan huonoksi.  

 

Amazon ja Yub eivät juuri tarjoa sosiaalista tietoisuutta palvelussaan, käyttäjä voi 

katsoa vain kuinka usein hänen toivelistaansa on näytetty. Videoyhteisö Youtube 

(www.youtube.com) näyttää käyttäjän profiilisivulla kuinka usein kaikkia käyttäjän 

lisäämiä videoita on katsottu. Amazon ja Yub voisivat myös kerätä käyttäjälle tietoa 

kuinka monesti käyttäjän kaikki arvostelut on luettu ja mikä on arvosteluiden keskiarvo. 

Toisaalta myös yksittäisille tuotteille voisi pitää tilastoa mm. siitä, kuinka monta ihmistä 

on luonut sisältöä tuotteeseen tai kuinka moni on lisännyt sen toivelistaansa. 
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Erilaisen tilastotiedon lisäämisessä sivuille täytyy muistaa, että käyttäjät pitäisi saada 

aktiivisiksi heti aluksi, varsinkin jos heillä on mahdollisuus valita osallistumisensa sen 

jälkeen kun he näkevät tilastotiedon. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä saattaa epäröidä 

osallistumista, jos muiden osallistuminen ei vaikuta aktiiviselta. Toisaalta jos käyttäjä 

näkee e-vähittäismyynnin verkkopalvelussa, että jotain tuotetta on arvostelu jo satoja 

kertoja, ei hän välttämättä näe enää tarpeelliseksi kirjoittaa omaa arvosteluaan. 

Sosiaalista tietoisuutta voidaan siis käyttää myös tilastoinnin lisäksi ilmoittamaan 

käyttäjien liikkeistä. Varsinkin verkkoyhteisössä, jossa on paljon monipuolista sisältöä, 

eri ominaisuuksia, eri tapoja kommunikoida ja eri tapoja tuottaa sisältöä, käyttäjät 

toimivat ja käyttävät aikaansa eri tavalla. Toisten käyttäjien liikkeet voisivat tarjota 

paljon tietoa siitä, mitä sisältöä kannattaa tarkastella. Toisaalta käyttäjät eivät helposti 

hyväksy, että heidän liikkeitään tarkkaillaan ja varsinkaan, että siitä kerrotaan suoraan 

muille.  

 

Sekä Amazon että Yub antavat käyttäjien lisätä tuotteita toivelistoille, mutta tätä listaa 

voisi laajentaa sosiaalisen kirjanmerkinnän palveluiden kuten Diggin (www.digg.com) 

suuntaan. Diggissä käyttäjät voivat merkintä verkkosivuja suosikeikseen, ja Diggin 

kotisivulla voi seurata, mitä verkkosivuja käyttäjät ovat useimmiten merkinneet. Diggin 

kaltaisilla palveluilla voidaan helpottaa käyttäjiä löytämään olennainen tieto internetin 

valtavasta tietomäärästä. Amazonin ja Yubin tuotteen toivelistaan lisääminen on kuin 

suosikkien valinta, mutta kumpikaan palvelu ei ole huomannut, että toivelistoista voisi 

myös kerätä tilastotietoa. Palvelut voisivat tarjota listan toivotuimmista tuotteista, eikä 

vain myydyimmistä tuotteista.               

 
Lazar ja Preece [2002] kehottavat verkkoyhteisöjä käyttämään avatareja tai pieniä kuvia, 

joilla käyttäjät voivat ilmaista persoonaansa. Jos ihmiset lisäävät profiiliinsa kuvan 

itsestään, voidaan näitä kuvia käyttää muualla palvelussa yksilöimään käyttäjää. 

Erityisesti kasvokuva helpottaa muita käyttäjiä muistamaan henkilön. Lisäksi 

kasvokuvat lisäävät myös käyttäjien luottamusta toisiinsa. Erityisesti Amazonin 

käyttäjien profiilikuvaa voisi hyödyntää enemmän, kuten keskustelupalstoilla ja 

tuotearvosteluissa. 
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Kim [2000] mainitsee kirjassaan myös, että verkkoyhteisöjen pitäisi suosia erilaisten 

ryhmien rakentamista. Kim huomasi, että käyttäjien väliset vastakkaiset mielipiteet 

saavat käyttäjät aktiivisemmiksi verkkoyhteisössä. Hyvin monet verkkopalvelut 

keskittyvät aina positiivisten asioiden näyttämiseen tai valitsemiseen. E-

vähittäismyynnissä käyttäjät voisivat suodattaa sisältöä myös valitsemalla tuotteita, joita 

he inhoavat. Amazonissa käyttäjä voi merkitä tuotteita, joita vihaa, ja myös Yub voisi 

käyttää tämänkaltaista ominaisuutta. Yubissa käyttäjä voi liittyä tuotteen ns. 

intoilijalistalle, mutta tähän voisi tehdä vaihtoehtoisen inhoilijalistan. Vaikka 

erilaisuuden tutkiminen voi olla yksi ominaisuus verkkoyhteisössä, on myös tärkeää, 

että käyttäjät voivat tutkia yhteisiä tietojaan. Tämä saattaa tuoda toisilleen 

tuntemattomia käyttäjiä yhteen tai lisätä jo ennestään tuttujen sidettä toisiinsa. Kun 

käyttäjä esimerkiksi Facebookissa lisää profiiliinsa jotain informaatiota, kuten 

suosikkielokuvan, Facebook tekee elokuvasta linkin. Linkkiä painamalla käyttäjä näkee 

kaikki muut, joilla sama elokuva on myös merkitty suosikkeihin. Helppokäyttöinen 

toiminnallisuus auttaa ihmisiä tutkimaan yhteisiä tietojaan. Erityisesti siitä voi olla 

hyötyä käyttäjille, joilla on jokin harvinainen harrastus tai kiinnostuksenkohde, koska 

muutoin samankaltaisia ihmisiä olisi vaikea löytää. E-vähittäismyynnissä Amazon ja 

Yub voisivat tehdä profiilitiedoille samoin ja lisätä vastaavaa toiminnallisuutta 

esimerkiksi ostoslistoihin, toivelistoihin ja tuotesuosituksiin. 

6.3 Kuinka muut e-vähittäismyynnin palvelut käyttäv ät 
verkkoyhteisöjä 
 

E-vähittäistäismyynnin palvelut eivät ole vielä ottaneet laajasti käyttöön 

verkkoyhteisöjen ominaisuuksia. Toisaalta on myös hankala sanoa kuinka moni palvelu 

edes ottaa yhteisöllisiä ominaisuuksia palveluunsa tulevaisuudessa tai jos ottaa niin 

missä laajuudessa. Todennäköisesti yleisin e-vähittäismyynnin yhteisöllinen ominaisuus 

on tuotteiden arvostelu ja näistä arvosteluista hyödyllisimpien suodattaminen käyttäjien 

mielipiteiden avulla. Toisena suosittuna ominaisuutena voidaan mainita toivelistat, jotka 

käyttäjä voi jakaa muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi monessa palvelussa on yleensä 

käyttäjien kysymyksille suunnattu keskustelupalsta. Nämä kolme ominaisuutta löytyvät 

mm. Yahoo! Shopping  [2008] -palvelusta. 
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Yahoo! Shopping on muista Yahoo!:n palveluista erillinen palvelu eli varsinaisen My 

Yahoo!:n käyttäjäprofiili ei toimi siellä. Yahoo! Shopping -palvelussa käyttäjä voi 

arvostella tuotteita, nähdä mitä muita tuotteita tietyn tuotteen katsojat ovat myös 

katsoneet ja lisätä tuotteita toivelistaansa. Toivelistan voi jakaa kaikkien käyttäjien 

kanssa tai vain rajatun ystäväryhmän kanssa ja lisäksi muut käyttäjät voivat 

kommentoida sitä. Lisäksi Yahoo! Shopping:issa on ns. Shoposphere, joka on kysymys 

ja vastaus - palsta. Palvelusta puuttuu mm. käyttäjän profiilisivu.  

 

Toisaalta jotkut palvelut ovat panostaneet yhteisöllisiin ominaisuuksiin todella paljon 

Yubin tavoin. Samassa suuruusluokassa Amazonin kanssa oleva e-vähittäismyynnin e-

huutokauppa eBay on esimerkkinä tästä. Se on todella laaja palvelu yhteisöllisessä 

mielessä. Useat yhteisölliset ominaisuudet on varmasti mahdollistanut jo vuonna 1995 

aloitettu toiminta. Alusta asti yhteisöllisyydellä on ollut suuri merkitys, koska 

kaupankäynti oli palvelussa alun perin ainoastaan käyttäjien välistä. Yhteisöllisyyteen 

panostamisesta kertoo se, että eBay on erottanut käyttäjän profiilisivun (My eBay) ja 

käyttäjän yhteisöllisen profiilisivun (Community). Käyttäjän yhteisölliseltä 

profiilisivulta (kuva 5) voi nähdä eBayn erilaiset yhteisölliset osat. Seuraavassa kuvaan 

tämän yhteisösivun tärkeimmät ominaisuudet. 
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Kuva 5. eBayn käyttäjän yhteisön profiilisivu 23.04.2008 
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Käyttäjä voi liittyä ja luoda erilaisia ryhmiä ns. naapuristossa (Neighborhoods). 

Esimerkiksi ”Kahvista pitävät” -naapuristossa käyttäjä näkee jäsenlistauksen, aiheeseen 

liittyvät tuotearvostelut, aiheeseen liittyvät blogit ja voi seurata ja kirjoittaa 

ilmoitustaululle. Käyttäjä voi kustomoida profiiliaan (MyWorld), joka näkyy muille 

käyttäjille. Käyttäjä voi keskustella muiden käyttäjien kanssa, joko erittäin moniin 

kategorioihin jaetuilla keskustelupalstoilla tai chat-huoneissa. Käyttäjä voi lisäksi liittyä 

ja luoda ryhmiä erilaisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Nämä ryhmät eroavat 

naapuristossa olevista ryhmistä siinä, että ne voivat olla myös yksityisiä. Ryhmien 

sisällä on myös laajemmat kommunikoinnin mahdollisuudet kuin naapuristossa ja 

ryhmän jäsenet voivat mm. lisätä tiedostoja, kuvia, pitää äänestyksiä ja pitää yllä 

ryhmän kalenteria. Käyttäjät voivat myös pyytää ja antaa apua eBayhin liittyvissä 

asioissa erityisesti siihen tarkoitetussa foorumissa (Answer Center). Ne käyttäjät, jotka 

haluavat pitää blogia, voivat myös tehdä sen erityisesti bloggaukseen tarkoitetussa 

osiossa. Lisäksi eBay pitää erilaisia työpajoja käyttäjilleen ja käyttäjät voivat oppia 

palvelun käytöstä käyttäjistä valittujen oppaiden avulla (Mentoring groups).   

 

Mielenkiintoisia asioita eBayn yhteisölliseltä profiilisivulta ovat mm. yhteisön arvojen 

erittäin selvä maininta sivun oikeassa palstassa. Tässä on selvä ero esimerkiksi Yubin 

tai Amazonin palveluihin. Näin selvä maininta yhteisön arvoista saattaa jonkin verran 

vähentää väärinkäytöksiä ja häirintää palvelussa. Myös käyttäjien tuottaman sisällön ja 

itse käyttäjien arvosteluissa on kiinnitetty hyvin huomiota valmiisiin pohjiin, joiden 

avulla muut käyttäjät voivat arvostella toisia käyttäjiä. Käyttäjä voi arvostella muita 

tuotekuvauksien paikkansapitävyydestä, yhteydenpidosta, tavaran toimittamisen ajasta 

sekä tavaran toimituskuluista. Parhaat käyttäjät voivat myös päästä vuosittain eBayn 

yhteisön parhaimmistoon (Hall of Fame), joka on hyvä osoitus siitä, kuinka käyttäjiä 

voi palkita erilaisilla arvonimillä. Lisäksi eBayllä on yhteisöllisessä mielessä 

kiinnostava alasivu nimeltä Best of eBay (http://bestof.ebay.com/), jonne käyttäjät 

voivat äänestää kaikista kiinnostavimpia myynnissä olevia asioita eBayssä. Sivulla 

käyttäjät voivat myös kommentoida sivulla listattuja asioita.   
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6.4 Johtopäätösten yleistettävyys 
 
Kun tarkastellaan, kuinka hyvin sekä Yub että Amazon toteuttavat 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä suunnitteluohjeita, voidaan huomata, että tulokset 

jakautuvat melko tasaisesti. Kaiken kaikkiaan suunnitteluohjeita oli 37 kappaletta. 

Tuloksista (taulukot 2, 3 ja 4) näkee, että Amazon oli toteuttanut näistä 17 kappaletta, 

osaltaan oli toteutettu 10 kappaletta ja toteuttamatta oli jäänyt 10 kappaletta. Yub oli 

taas toteuttanut 15 kappaletta, osaltaan oli toteutettu 13 kappaletta ja toteuttamatta oli 

jäänyt 9 kappaletta. Tuloksista voimme nähdä, että molemmilla e-vähittäismyynnin 

palveluilla on vielä monia asioita, joita voitaisiin kehittää, jotta verkkoyhteisöistä 

saataisiin sosiaalisempia. Amazonin ja Yubin verkkoyhteisöjen tarkastelussa jaoin 

suunnitteluohjeet kolmeen kategoriaan: kuinka rohkaista käyttäjiä osallistumaan, kuinka 

lisätä sosiaalisuutta ja kuinka tukea käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyttä 

verkkoyhteisöissä. Tuloksista käy myös ilmi, että kummatkin palvelut kiinnittivät 

huomiota siihen kuinka käyttäjiä rohkaistaan osallistumaan. Toisaalta huomataan, että 

sosiaalisuuden lisäämiseen ja käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden 

tukemiseen ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota. 

 

Tutkimusta ei voi yleistää koskemaan kaikkia e-vähittäismyynnin palveluita, koska 

tulokset ovat aina tapauskohtaisia. Jotta tutkimustulokset olisi voinut yleistää paremmin 

koskemaan e-vähittäismyynnin tilaa, olisi siihen pitänyt sisällyttää enemmän tutkittavia 

palveluita. Ei siis voida sanoa, että yleisesti e-vähittäismyynnin palvelut eivät kiinnitä 

huomiota sosiaalisuuden lisäämiseen ja käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden 

tukemiseen. Amazon on kuitenkin johtava e-vähittäismyyjä ja Yub on hyvä esimerkki 

e-vähittäismyynnin palvelusta, joka on lähtökohdiltaan yhteisöllinen. Tämän takia 

tuloksista saa jotain mielikuvaa siitä, kuinka e-vähittäismyynnin palvelut ovat ottaneet 

yhteisöllisyyden huomioon ja mitä palvelut voisivat tehdä paremmin tukeakseen 

yhteisöllisyyttä. 

 

eBayn tarkastelu osoittaa myös, että tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikki e-

vähittäismyynnin palveluita. eBay panostaa Amazonia ja Yubia enemmän yhteisöllisiin 

ominaisuuksiin. Erityisesti eBay on yrittänyt antaa käyttäjille mahdollisuuden 

monenlaiseen sosiaaliseen interaktioon. eBay tarjoaa siis esimerkiksi chat-ryhmiä, 
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työpajoja ja opastettuja ryhmiä jne. Toisaalta on mielenkiintoista huomata kuinka laaja 

aihe yhteisöllisyys on ja kuinka kyseisissä palveluissa jokin asia, kuten profiili voi olla 

jossain palvelussa kehittynyt, mutta taas toisessa palvelussa on chat-ryhmiä sen 

käyttäjille. Esimerkiksi Amazon on onnistunut saamaan käyttäjät erittäin aktiiviseksi 

arvostelemaan tuotteita, Yub on kehittänyt käyttäjille monipuolisen profiilinsivun ja 

eBay on luonut monia eri tapoja sosiaaliseen interaktioon. Lopulta ehkä suurimmaksi 

puutteeksi tarkastelluista palveluista jää käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden 

tukeminen. Toisin kuten esimerkiksi verkkoyhteisöt Facebook ja Myspace tarkastellut 

e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöt eivät vielä paljasta niin selvästi mitä käyttäjät 

palveluissa tekevät. Toisaalta tämä johtuu siitä, että käyttäjät eivät välttämättä halua että 

muut käyttäjät tietävät mitä he ostavat. 
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7. Yhteenveto 
 

Verkkoyhteisöt pyrkivät lisäämään sosiaalisuutta monella eri tavalla. Kirjallisuuden 

perusteella huomasin, että verkkoyhteisöjen pitää tarjota ominaisuuksia, joilla 

sosiaalinen interaktio on mahdollista. Verkkoyhteisöjen pitää tarjota jotain, jolla 

käyttäjät pääsevät tutustumaan toisiin käyttäjiin ja heidän mielipiteisiinsä ja ajatuksiinsa. 

Tätä osaa kutsutaan tässä tutkimuksessa sosiaalisen interaktion edistämiseksi. Toisena 

kohtana kävi ilmi, että verkkoyhteisöjen pitää tukea ihmisten ja heidän aktiviteettiensa 

näkyvyyttä. Käyttäjien pitää saada tietää mitä muut tekevät, mutta samalla täytyy 

varjella käyttäjien yksityisyyttä. Verkkoyhteisö ei siis todennäköisesti menesty, jos 

käyttäjät eivät löydä toisiaan tai huomaa toistensa tekemisiä. Tässä läpinäkyvyydessä 

nousi myös vahvasti esille arviointi, erityisesti informaation, mutta myös käyttäjien 

toimien ja itse käyttäjien arviointi. Tämä johtuu todennäköisesti verkkoyhteisöissä 

olevan informaation lisääntyneestä määrästä. Verkkoyhteisön käyttäjillä on paljon 

informaatiota mistä heidän pitää suodattaa heitä kiinnostava informaatio. Palvelu voi 

auttaa käyttäjää tässä tehtävässä ja tarjota erilaisia suodattamia ja ominaisuuksia millä 

käyttäjät voivat itse pisteyttää informaatiota. Lisäksi kävi ilmi, että käyttäjiä pitää 

rohkaista osallistumaan. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että verkkoyhteisö saavuttaa 

tarvittavan kävijämäärän, mutta näin myös yritetään varmistaa, että verkkoyhteisöä 

käytetään niin paljon kuin mahdollista.     

 

Kuinka e-vähittäismyynnin palvelut sitten toteuttivat näitä sosiaalisuuden edistämisen 

ohjeita? Tuloksista kävi ilmi, että sekä Amazon että Yub kiinnittivät huomiota siihen 

kuinka käyttäjiä rohkaistaan osallistumaan. Toisaalta huomattiin, että sosiaalisuuden 

lisäämiseen ja käyttäjien ja heidän aktiviteettiensa näkyvyyden tukemiseen ei kiinnitetty 

niin paljon huomiota, vaikka eroa ei voida pitää erityisen mainittavana. Erityisesti 

Amazonilla on suuri määrä palvelunsa käyttäjiä, mutta on kuitenkin hankala sanoa, 

kuinka sosiaalinen ostokokemus Amazonista on. Käyttäjät todennäköisesti lukevat 

muiden kirjoittamia arvosteluita tuotteista. Näillä arvosteluilla on vaikutusta käyttäjien 

ostopäätöksen tekoon, mutta toisaalta ne ovat suurimmalta osin positiivisia eli on vaikea 

arvioida kuinka suuri tämä vaikutus todella on. 
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Olisiko sitten sosiaalisuuden lisäämisellä e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöön 

vaikutusta käyttäjien ostokäyttäytymiseen? Vaikuttaisiko käyttäjien kokema 

yhteisöllisyyden tunne siihen, että he ostaisivat enemmän, vai olisiko tästä hyötyä vain 

brändin kannalta, koska käyttäjät vierailisivat palvelussa useammin? Todennäköisesti 

ihmiset viettäisivät aikaansa enemmän sosiaalisissa palveluissa, mutta saattaisivat silti 

ostaa tuotteensa kiinnittäen huomiota vain tuotteen hintaan, toimitusaikaan, takuuseen ja 

kaupan turvallisuuteen. Mutta toisaalta lisääntyneistä kävijämääristä voi saada muilla 

tavoin liiketoimintaa ja niistä syntyneillä tuotoilla kaupat voivat pitää hintansa 

edullisina. Lisäksi kaikki ostajat tuskin vaihtavat kauppaa, vaan ostavat sieltä missä ovat 

tottuneet käymään esimerkiksi sen sisältämien hyvien arvosteluiden takia. Lisäksi 

erilaiset marginaali-ryhmät, jotka ovat kiinnostuneet jostain harvinaisesta asiasta 

varmaankin haluavat tutustua muihin alasta pitäviin ihmisiin. Tämä onnistuu ehkä 

parhaiten käyttäjäprofiilien avulla. Amazon on lisännyt palveluunsa käyttäjäprofiilit ja 

Yubin palvelussa käyttäjäprofiilit olivat merkittävässä osassa jo alusta asti. Facebookin 

ja Myspacen kaltaiset erittäin suositut verkkoyhteisöt toimivat pitkälle käyttäjäprofiilin 

varassa ja tämä saattaa olla suunta myös e-vähittäismyynnin verkkoyhteisöissä.            

 

E-vähittäismyynnin yritykset voivat monin tavoin lisätä käyttäjien sosiaalisuutta 

verkkoyhteisöissään, kuten tässä tutkimuksessa on huomattu. Amazon on varmasti 

lisännyt myyntiään tuotteiden arvosteluiden takia, joita palvelun käyttäjät ovat erittäin 

aktiivisesti tehneet. Voidaan kuitenkin miettiä, onko tuotteisiin liittyvä sosiaalinen 

toiminta ainoa asia, johon e-vähittäismyynnin yritysten kannattaa panostaa. Tällöin 

käyttäjien toiminta on rajatumpaa, jonka takia palvelun informaatio pysyy tiettyjen 

rajojen sisällä mutta moderointi vaatii vähemmän työtä. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

erittäin moni verkkoyhteisön käyttäjä hakee sosiaalisia kokemuksia verkkoyhteisöistä, 

joten jotta verkkoyhteisö voi menestyä täytyy sen tarjota monipuoliset mahdollisuudet 

käyttäjien interaktioon. Toisaalta tuotteisiin liittyen voidaan kehittää innovatiivisia 

sosiaalisia ominaisuuksia, joilla palveluun saadaan enemmän sisältöä, mutta toiminnan 

kohde pysyy e-vähittäismyynnille tärkeimmässä eli tuotteessa. Toisena vaihtoehtona on 

lisätä käyttäjien mahdollisuuksia toimia sosiaalisesti myös muualla kuin tuotteisiin 

liittyen. Esimerkiksi käyttäjäprofiilit antavat mahdollisuuden sosiaaliseen toimintaan. 

Onnistuessaan tämä lähestymistapa saattaisi saada palvelun kävijämäärät nousuun ja 

ehkä käyttäjät kirjautuisivat palveluun huomattavasti useammin. Lisäksi on 
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mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon perinteisten verkkoyhteisöjen kaltaiset palvelut, 

kuten Facebook ja Myspace, tulevat lisäämään e-vähittäismyyntiä palveluunsa vai 

panostavatko ne enemmän mainontaan. Tulevaisuuden suunnan voisi tiivistää 

kysymykseen, tuleeko e-vähittäismyyjistä verkkoyhteisöjä vai verkkoyhteisöistä e-

vähittäismyyjiä.  
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