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Tiivistelmä 

Yhteisöpalvelut ovat tulleet lyhyessä ajassa erittäin suosituiksi. Nämä palvelut sisältävät 
suoraa tekstipohjaista viestintää, mutta myös paljon uutta, vähemmän suoraa kommuni-
kaatiota. Näitä suoran kommunikaation ulkopuolisia tapoja, kuten jakamista, tykkäystä 
ja muiden tarkkailua, kutsutaan epäsuoraksi kommunikaatioksi. Koska nämä tavat ovat 
hyvin uusia, niiden vaikutuksia käyttäjiin ei olla ehditty tutkia vielä tarpeeksi. Tämä 
tutkielma selvittää, mikä on epäsuoran kommunikaation rooli yhteisöpalveluissa: mitä 
se on, ketkä sitä käyttävät ja miten se vaikuttaa käyttäjiin? Näitä kysymyksiä tarkastel-
tiin kymmenen teemahaastattelun pohjalta.  

Tulosten mukaan epäsuora kommunikaatio oli käytetympää, mutta vähemmän haluttua 
kuin suora kommunikaatio, jota tehtiin pääosin läheisten kanssa. Epäsuora kommuni-
kaatio koettiin usein helpoksi, muun muassa yhteydenpitoon vähemmän läheisten kans-
sa, mutta myös laiskaksi ja turhaksi verrattuna suoraan kommunikaatioon. Sisältöä jaet-
tiin mieluummin yksityisesti, muita tarkasteltiin usein tylsyydestä ja tykkäys koettiin 
hyvin monitulkintaiseksi kommunikaatiotavaksi. Se, millainen itse käyttäjä on, vaikut-
taa sekä palvelun ja käytettyjen ominaisuuksien valintaan että käytön tiheyteen ja sisäl-
töön. Yhteisöpalvelut toimivat hyvin usein kasvokkaisen kommunikaation jatkeena, 
vaikka jotkut käyttäjät pitävätkin verkkokontekstia miellyttävämpänä ympäristönä 
kommunikoinnille. Epäsuora kommunikaatio saattaa lähentää ihmisiä keskenään, mutta 
tarvitsee rinnalleen tällöin myös suoraa kommunikaatiota. Tiedostamalla näiden kom-
munikaatiotapojen vaikutukset sekä palveluiden käyttäjät että kehittäjät voivat hyötyä 
paljon. 

Avainsanat 
yhteisöpalvelut, verkkokommunikaatio, web 2.0, sosiaalinen media 
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1. Johdanto 

Ihmiset käyttävät yhä vain enemmän tietokonetta, tabletteja ja älypuhelimia kommuni-
kointiin. Teknologiaa on kaikkialla ja nykyään esiintyy jopa painetta olla yhteydessä 
kokoajan (Sellen, Rogers, Harper & Rodden, 2009; Leung & Lee, 2005). Teknologiavä-
litteinen kommunikointi eroaa monilta osin kasvokkain käydystä kommunikaatiosta 
(Adrianson, 2001; Bordia, 1997) ja sillä on paljon sekä positiivisia että negatiivisia vai-
kutuksia. Se voi muun muassa auttaa sosiaalisia ahdistuksia omaavia henkilöitä pääse-
mään yli estoistaan ja kehittämään sosiaalisia kykyjään (Rauch, Strobel, Bella, 
Odachowski & Bloom, 2014; Markovitzky, Anholt & Lipsitz, 2012; Pierce, 2009), mut-
ta voi aiheuttaa myös yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä (Allen, Ryan, Gray, McInerney & 
Waters, 2014). 

Internet on vienyt kommunikoinnin aivan uudelle tasolle: ihmiset voivat keskustella 
reaaliaikaisesti jopa toiselle puolelle maapalloa. Aluksi verkkokommunikointi oli hyvin 
yksinkertaista: suoria tekstipohjaisia viestejä, ja kuvien sekä muun median puuttuessa 
anonyymisyys oli vahvempaa, varsinaista keskustelua oli enemmän eikä fyysinen ulko-
muoto vaikuttanut asiaan (Correa, Hinsley & De Zuniga, 2010). Nykyään verkkokom-
munikointi tapahtuu suurelta osin yhteisöpalveluissa, jopa 92% 13–29-vuotiaista suo-
malaisista käyttää suosituinta yhteisöpalvelua Facebookia (eBrand Suomi Oy & Oulun 
kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, 2013). Yhteisöpalvelut ovat tärkeä osa ihmisten 
elämää ja ne tarjoavat paljon muutakin kuin pelkkää tekstiä: käyttäjä voi lähettää muun 
muassa kuvia ja muuta mediaa sekä erilaisia pyyntöjä tai huomioita. Muiden sisältöä voi 
myös tarkkailla ja usein siihen voi reagoida erilaisin näkyvin tavoin. (boyd & Ellison, 
2007.) Yhteisöpalvelut sisältävät myös yhdeltä monelle -tyyppistä kommunikaatiota, 
kuten Facebookista tutut statuspäivitykset, joilla voi tavoittaa samanaikaisesti suuren 
joukon ihmisiä. Tämän tyyppinen kommunikointi on todella suosittua yhteisöpalveluis-
sa (Winter ja muut, 2014).   

Verkkokommunikaation voi jakaa kahteen osaan: suoraan ja epäsuoraan kommunikaa-
tioon (Richter & Koch, 2008). Suora kommunikaatio on vanhantyyppistä verkkokom-
munikaatiota eli suoria tekstipohjaisia viestejä käyttäjältä toiselle, esimerkiksi sähkö-
posti ja chat eli pikaviestintä (boyd & Ellison, 2007; Burke, Marlow & Lento, 2010). 
Epäsuora kommunikaatio pitää sisällään kaiken suoran ulkopuolisen kommunikaation, 
mitä yhteisöpalvelut tarjoavat nykyään. Siihen kuuluu siis muun muassa Facebookista 
tutut ominaisuudet, tykkäys ja tökkäys sekä erilaiset pyynnöt ja kutsut esimerkiksi kave-
riksi, ryhmään tai tapahtumaan. Edelliset tavat ovat usein julkisia ja kohdistamattomia 
(Richter & Koch, 2008) sekä sanattomia ja monitulkintaisia (Kim & Yun, 2007). Näi-
den lisäksi myös edellä mainittu yhdeltä monelle -tyyppinen kommunikaatio (Winter ja 
muut, 2014) eli jakaminen kuuluu tietenkin epäsuoraan kommunikaatioon. 

Suora kommunikaatio on ollut osana verkkokommunikaatiota jo pitkään, joten siitä on 
myös paljon tutkimuksia. Epäsuora kommunikaatio sen sijaan on hyvin uutta, minkä 
vuoksi sitä ei olla ehditty tutkia. Yhteisöpalveluiden perusominaisuuksien, profiilin, 
kaverilistan ja suoran kommunikaation, lisäksi palveluiden ominaisuudet vaihtelevat 
paljon (boyd & Ellison, 2007), minkä vuoksi epäsuora kommunikaatio voi olla hyvin 
monen tyyppistä. Näiden uusien ominaisuuksien vaikutuksista käyttäjiin ei tiedetä vielä 
tarpeeksi, minkä vuoksi aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta (Antheunis, Valkenburg & 
Peter, 2010; Baek, Holton, Harp & Yaschur, 2011; Burke ja muut, 2010; Schneider, 
Von Krogh & Jäger, 2013; Winter ja muut, 2014). Vaikka esimerkiksi tykkäys maini-
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taan tutkimuksissa yhtenä yhteisöpalveluiden ominaisuutena, eri ominaisuuksiin ei olla 
syvennytty tarkemmin, mitä taas tässä tutkielmassa tehdään. Myös käyttäjien persoona 
(Hughes, Rowe, Batey & Lee, 2012), motiivit (Baek ja muut, 2011) ja tyytyväisyys 
(Papacharissi & Rubin, 2000) on nähty tärkeinä tutkimuskohteina, ja myös nämä otettiin 
huomioon tässä tutkielmassa. 

Tässä tutkielmassa selvitetään, mikä on epäsuoran kommunikaation rooli yhteisöpalve-
luissa. Vastatakseen tähän kysymykseen täytyy tarkastella, mitä epäsuora kommuni-
kointi on yhteisöpalveluissa, ketkä sitä käyttävät ja miksi, ja miten sen käyttö vaikuttaa 
ihmisiin. Näihin kysymyksiin vastataan paitsi aiemman kirjallisuuden pohjalta myös 
laadulliseen tutkimukseen kuuluvien teemahaastatteluiden perusteella. 

Kokosin kirjallisuuskatsauksen keskittyen ensisijaisesti keskeisiin tieteellisiin julkaisui-
hin, jotka käsittelevät verkkokommunikaatiota. Aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta 
löytyi erityisesti julkaisuista Computers in Human Behavior ja Journal of Computer-
Mediated Communication. Näiden lisäksi valitsin jo valittujen papereiden viittaamia tai 
suosittuja tutkimuksia ja artikkeleita, jotka käsittelivät verkkokommunikaatiota, yhtei-
söpalveluita tai epäsuoriksi kommunikaatiotavoiksi lukemiani palveluiden ominaisuuk-
sia. Moni yhteisöpalvelututkimus keskittyi lähinnä Facebookiin, mutta kuten Amichai-
Hamburger ja Vinitzky (2010) sanoivat, näiden tutkimusten tulokset ovat verrattavissa 
muihinkin yhteisöpalveluihin. Usein epäsuoria kommunikaatiotapoja sisältävät palvelut 
ovat Antheuniksen ja muiden (2010) mainitsemia vihjerikkaita ja avoimia palveluita, 
joita tulevan tutkimuksen pitäisi heidän mukaan tutkia. Tässä tarkasteltiin erityisesti 
palveluita, joissa on mahdollisuus käyttää sekä suoria että epäsuoria kommunikaatiota-
poja. 

Kirjallisuuskatsaus on jaettu kahteen osaan, lukuihin 2 ja 3. Luvussa 2 tarkastellaan kä-
sitteitä yhteisöpalvelut ja epäsuora kommunikaatio. Luku 3 syventyy tarkemmin yhtei-
söpalveluiden käyttöön ja sen vaikutuksiin. Luvussa 4 kerrotaan tutkielman teosta, ja 
luku 5 käy läpi teemahaastatteluiden tulokset. Luvussa 6 keskustellaan tuloksista ja nii-
den yhteydestä aiempiin tutkimuksiin ja luvussa 7 kootaan vielä tutkielman tärkeimmät 
asiat yhteen ja keskustellaan rajoituksista. 
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2. Yhteisöpalveluiden ja epäsuoran kommunikaa-
tion käsitteet 

Teknologia ja Internet ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä hurjasti, eikä kommuni-
kaatioon liittyvät teknologiat ole todellakaan jääneet pois kehityksen kulusta (Correa ja 
muut, 2010). Internet on muuttanut ihmisten arvomaailmaa (Sellen ja muut, 2009) ja 
tullut tärkeäksi yhä useammissa arkipäivän tilanteissa (Chan, 2014). Yhteisöpalvelut 
ovat yksi suosituimmista Internetin tarjoamista palveluista; yhteisöpalvelu Facebookissa 
vierailee päivittäin yli 800 miljoonaa käyttäjää, ja aikaa heillä palveluun kuluu keski-
määrin yli 40 minuuttia päivässä (Bachrach, Kosinski, Graepel, Kohli & Stillwell, 2012; 
Facebook, 2015). Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni kaikkia yhteisöpalveluita lopulta 
käyttää, voidaan kuitenkin arvioida vain todella summittaisesti. (boyd & Ellison, 2007.) 

Internetin voidaan sanoa toimivan sosiaalisena työkaluna (Baek ja muut, 2011). Sosiaa-
lisuus itsessään liittyy ihmisen tarpeeseen puhua ja reflektoida heidän tunnekokemuksis-
taan (Derks, Fischer & Bos, 2008). Internet on koko historiansa aikana kehittynyt aina 
sosiaalisempaan suuntaan, viimeisimpänä kehityksen asteena web 2.0 ja sosiaalinen 
media (Correa ja muut, 2010). Erityisesti sosiaalisen median käsitteen alla pyörivät yh-
teisöpalvelut ovat kasvaneet todella suosituksi välineeksi sosiaaliselle interaktiolle ja 
informaation vaihdolle (Hughes ja muut, 2012). 

Sosiaalinen media ja web 2.0 ovat käsitteet, joita käytetään usein väärin, monesti jopa 
tarkoittamaan yhteisöpalveluita. Näillä termeillä on kuitenkin selkeä ero. Web 2.0 on 
termi, jota käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 kuvaamaan alustaa, joka sisältää 
tiettyä teknologiaa ja jonka sisältö ja sovellukset eivät ole enää vain tiettyjen yksilöiden 
luomia vaan jatkuvasti kaikkien käyttäjien yhteistyönä muokkaamia. Web 2.0:n ideolo-
giaan liittyvä termi käyttäjien luoma sisältö (User Generated Content, UGC) nousi suo-
sioon 2005, ja se tarkoittaa eri mediasisällön muotoja, jotka ovat käyttäjien luomia ja 
julkisesti saatavilla. Tarkemmin käyttäjien luoman sisällön täytyy täyttää kolme vaati-
musta: ensiksi, sisällön täytyy olla saatavilla joko julkisella websivulla tai sosiaalisen 
verkoston sivulla tietylle käyttäjäryhmälle, minkä takia esimerkiksi sähköpostit tai pi-
kaviestit eivät kuulu tämän määritelmän alle. Toiseksi, sisällön luomiseksi on käytetty 
jonkin verran vaivaa, mikä jättää määritelmän ulkopuolelle suoraan jaetut sisällöt, esi-
merkiksi uutissivustoilta, ilman minkäänlaista muokkausta tai kommentointia. Kolman-
neksi, sisältöä ei ole luotu ammattimenetelmiä tai -rutiineja käyttäen, minkä vuoksi 
kaupallinen sisältö ei kuulu käyttäjien luoman sisällön käsitteeseen. (Kaplan & Haen-
lein, 2010.) 

Sosiaalinen media voidaan siis määrittää näiden kahden käsitteen pohjalta: se on joukko 
Internet-pohjaisia sovelluksia, jotka on luotu pohjautuen web 2.0:n ideologiaan ja tek-
nologiaan ja antavat mahdollisuuden käyttäjien luoman sisällön luomiselle ja jakamisel-
le. (Kaplan & Haenlein, 2010.) Näiden termien pohjalta taas päästään yhteisöpalvelui-
den käsitteeseen, joka esitellään seuraavaksi luvussa 2.1. Tämän jälkeen käydään tar-
kemmin läpi myös epäsuoran kommunikaation käsite, luvussa 2.2, jonka jälkeen on 
yhteenveto, luku 2.3. 
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2.1 Yhteisöpalvelun käsite 

Yhteisöpalvelut ovat yksi sosiaalisen median sovellus (boyd & Ellison, 2007; Kaplan & 
Haenlein, 2010). Ne ovat webpohjaisia palveluita, jotka antavat ihmisille mahdollisuu-
den rakentaa julkinen tai osittain julkinen profiili, tehdä lista muista käyttäjistä, joihin 
on yhteydessä, ja tarkkailla listalla olevia käyttäjiä. Niissä voi tavata omien kavereiden 
ja muiden läheisten lisäksi ennestään tuntemattomia henkilöitä ja luoda näistä oma sosi-
aalinen verkosto. (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; boyd & Ellison, 2007.) Tämä 
verkosto koostuu toisista palvelun käyttäjistä, joita kutsutaan esimerkiksi kaveriksi, kon-
taktiksi tai faniksi, riippuen palvelusta. Kaverilista, jota on kutsuttu myös yhteisöpalve-
luiden selkärangaksi, näkyy paitsi itselle myös muille, usein samoille käyttäjille kuin 
itse profiilikin. (boyd & Ellison, 2007.) Nämä yhteydet ovat yhteisöpalveluissa näky-
vämpiä, suorempia ja ihmisten välisiä, ja tulevat myös järjestyksessä ennen sisältöä, 
toisin kuin perinteisissä verkkoyhteisöissä (Mayfield, 2005). 

Perinteiset verkkoyhteisöt oltiin luotu parantamaan tietämystä jostain tietystä asiasta 
(Rau, Gao & Ding, 2008). Yhteisöpalvelut on sen sijaan luotu juurikin ihmisten verkos-
toja varten, vaikkakin muun muassa Schneiderin ja muiden (2013) mukaan yhteisöpal-
velut antavat myös tietoa. Tämä tieto kuitenkin liittyy pääosin käyttäjiin sekä heidän 
elämissään tapahtuviin asioihin ja heidän kokemiinsa tunteisiin (Schneider ja muut, 
2013). Tämän lisäksi yhteisöpalvelut on tapa olla interaktiivisessa yhteydessä uutisiin ja 
muuhun tietoon sekä digitaalisesti että sosiaalisesti (Lasorsa, Lewis, & Holton, 2012). 
Käyttäjät ovat yhteisöpalveluissa yhteydessä verkostona, eivät hierarkkisena ryhmänä. 
He ovat myös yhteydessä yksilöinä, mikä vaatii suhteiden tilan määrittämisen paljon 
tarkempaan kuin muissa tapauksissa. (Rau ja muut, 2008.) Boyd ja Ellison (2007) myös 
painottivat, että yhteisöpalvelu ei ole myöskään sama asia kuin verkostoitumispalvelu 
(network vs. networking), joka tarkoittaa enemmänkin palvelua, jossa päätarkoitus on 
verkostoitua uusien ihmisten kanssa esimerkiksi ammatillisessa mielessä. Beer (2008) 
oli kuitenkin sitä mieltä, että boydin ja Ellisonin käsite on liian laaja, sillä se pitää sisäl-
lään niin monenlaiset sivustot. 

Yhteisöpalveluiden suosio voidaan nähdä juontavan juurensa Internetin alkuajoista: 
WWW:kin oli aluksi luotu alustaksi informaationvaihdon helpottamiseksi käyttäjien 
välillä. Nykyään informaatiota vaihdetaan aivan eri muodossa ja tavoilla kuin ennen ja 
sitä on myös paljon helpompi saada käsille. (Kaplan & Haenlein, 2010.) Itse yhteisöpal-
veluiden historia ei ole kovinkaan pitkä, sillä vaikka se kattaa vajaat kaksi vuosikym-
mentä, suurin käännekohta sen suosiossa tapahtui vain reilu kymmenen vuotta sitten, 
jolloin niiden määrä lähti jyrkkään nousuun. Ensimmäiset yhteisöpalvelut, kuten Six-
Degrees.com aloittivat jo 90-luvun loppupuolella, mutta vuonna 2003 muun muassa 
palvelut Friendster ja MySpace tulivat suuren ihmisjoukon tietoisuuteen. Facebook pe-
rustettiin heti seuraavana vuonna, mutta tuli kaikkien saataville vasta vuonna 2006. 
(boyd & Ellison, 2007.) Sen jälkeen suosio on ollut huimaa ja kasvaa edelleen (Hughes 
ja muut, 2012; Kaplan & Haenlein 2010; Zhong, Hardin & Sun, 2011). 

Nopeiden internetyhteyksien lisääntynyt saatavuus on ollut selkeästi yksi syy yhteisö-
palveluiden suosion kasvuun. Tämä kasvu ei myöskään ole ollut vain teini-ikäisten an-
siota vaan mm. 35-44-vuotiaat ovat yksi suuri lisääntynyt joukko sosiaalisessa medias-
sa. (Kaplan & Haenlein 2010.) Jotkut uusista yhteisöpalveluista pyrkivät Facebookin tai 
Google +:n tavoin saavuttamaan mahdollisimman suuren käyttäjäkunnan, kun taas jot-
kut etsivät tarkoituksella pienempää kohderyhmää, kuten valikoitua eliittiä. Nykyään 
yhteisöpalveluita voi jopa luoda myös itse, esimerkiksi tietyn teeman ympärille, muun 
muassa sovellusalusta Ningillä. (boyd & Ellison, 2007.) 

Kaverilistan ohella toinen perustavanlaatuinen ominaisuus yhteisöpalveluissa on profii-
lit. (boyd & Ellison, 2007; Lampe, Ellison, Steinfield, 2007) Ne ovat uniikkeja sivuja, 
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joilla voi tuoda itsensä esille sellaisena kuin itse haluaa. Niiden näkyvyys muille vaihte-
lee: yleensä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi joko kaikki käyttäjät tai vain kaverit. Profiilin 
voi usein muokata oman näköiseksi, palvelusta riippuen muokkausmahdollisuudet voi-
vat olla hyvin laajatkin. (boyd & Ellison, 2007.) Tietyt profiilin osat lisäävät Lampen ja 
muiden (2007) mukaan kavereiden määrää: tällaisia olivat osat, jotka vähensivät vuoro-
vaikutukseen kulutettuja resursseja (transaction cost) ja joiden tietoa oli hankalampi 
todistaa vääräksi, esimerkiksi samat kiinnostuksen kohteet tai kotikaupunki. Useat pal-
velut rohkaisevat tekemään mahdollisimman tarkan ja paikkansapitävän kuvauksen it-
sestä, mutta toisaalta profiilit eivät ikinä ole täysin ”aitoja” (boyd & Ellison, 2007). To-
sunin (2012) mukaan heillä, jotka haluavat näyttää profiilissaan mahdollisimman aidon 
itsensä, motiivi yhteisöpalvelun käytölle on usein uusien ihmisten tai kumppanin etsi-
minen. 

Profiileihin voi jättää usein viestejä, joita voi myös kommentoida (boyd & Ellison, 
2007). Tekstit ovat yhteisöpalveluissa lähinnä lyhyitä viestejä eli niin sanottuja status-
päivityksiä (Correa ja muut, 2010; Rauch ja muut, 2014). Facebookissa nämä viestit 
jätetään jokaisen käyttäjän omalle seinälle, joka toimii uutisistakin tutun syötteen ta-
voin, näyttäen uusimmat viestit ylimpänä. Käyttäjä voi siis laittaa statuspäivityksensä 
omalle seinälleen tai kirjoittaa muiden seinille. Statuspäivityksiä on myös kutsuttu Fa-
cebookin alkuperäiseksi käyttötarkoitukseksi: käyttäjät jakavat seinilleen sisältöä, jota 
muut kommentoivat kiinnostustensa mukaan. (Brandtzæg, Lüders & Skjetne, 2010.) 
Syöte ei kuitenkaan ollut alunperin Facebookissa, vaan muiden käyttäjien uusimpien 
viestien näkyminen erillisellä sivulla tuli ominaisuudeksi vasta myöhemmin (boyd & 
Ellison, 2007). 

Sisällön jakaminen ja sosiaalisuus ovat Brandtzægin ja muiden (2010) mukaan kritee-
rit onnistuneelle yhteisöpalvelulle. Useissa yhteisöpalveluissa onkin nykyään mahdolli-
suus ladata monenlaista multimediaa (boyd & Ellison, 2007). Ihmiset päivittävät yhtei-
söpalveluihin päivärutiinejaan, lähettelevät kuvia ja selailevat läpi muiden luomaa sisäl-
töä (Baek ja muut, 2011). Yleensä jaettu sisältö näkyy oletuksena kaikille kavereille, 
mutta Brandtzægin ja muiden mukaan käyttäjien pitäisi pystyä valitsemaan myös oman 
verkoston sisällä käyttäjät, jotka näkevät tietyn sisällön. Jotkut yhteisöpalveluista, kuten 
Google+, painottuvatkin tähän: omasta verkostosta voi koostaa aliverkostoja, joille voi 
jakaa sisältöä vain heidän nähtäville (Google+, 2015). 

Muihin käyttäjiin voi yleensä olla yhteydessä myös sähköpostityyppisillä yksityisvies-
teillä ja pikaviesteillä. Yksityisviestien lisäksi joissakin yhteisöpalveluissa on sisäänra-
kennettu blogiominaisuus ja useilla on käytössään mobiiliversioita palvelustaan. (boyd 
& Ellison, 2007.) Lin ja Lu (2011) väittävät ulkoisten kehittäjien tekemien lisäsovelluk-
sien olevan yksi tärkeä kehityskohde yhteisöpalveluissa. Muun muassa Facebookissa on 
monia tällaisia sovelluksia, kuten pieniä pelejä, joita voi pelata kavereiden kanssa (boyd 
& Ellison, 2007). Baek ja muut (2011) ehdottavatkin, että muut ottaisivat mallia Face-
bookista, jos he haluavat kehittää palveluitaan suositummaksi. 

Yksi syy yhteisöpalveluiden suosioon on, että niitä käyttäen on helppo luoda yhteys 
uudestaan vanhoihin kavereihin (Urista, Dong & Day, 2009). Yhteisöpalvelut auttavat 
vahvistamaan olemassa olevia yhteyksiä, muun muassa pitämällä käyttäjät ajan tasalla 
siitä, mitä heidän verkostossaan tapahtuu (Gil de Zúñiga, Jung & Valenzuela, 2012). 
Useissa tutkimuksissa erotellaan yhteisöpalveluiden käyttäjän kontaktit heikkoihin ja 
vahvoihin yhteyksiin (mm. Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Brandtzæg ja muut, 
2010; Burke ja muut, 2010). Heikkoja yhteyksiä, eli vähemmän läheisiä tuttuja henki-
löitä, tarvitaan jakamaan informaatiota läheisempien piirien ulkopuolelta, kun taas vah-
vat yhteydet eli läheiset ihmiset, joihin ollaan usein yhteydessä, tukevat ja vähentävät 
muun muassa stressiä (Kraut ja muut, 1998). Uudet tuttavuudet pohjautuvat usein heik-
koihin yhteyksiin tai yhteiseen kasvokkaiseen yhteyteen (Amichai-Hamburger & Vi-
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nitzky, 2010). Yhteisöpalveluissa ollaan usein pääosin yhteydessä vain läheisten, vah-
vojen yhteyksien kanssa (Burke ja muut, 2010), mutta käyttäjät haluavat kuitenkin jos-
kus jakaa asioita myös heikoille yhteyksille ja jättää tällöin ehkä jopa kokonaan vahvat 
yhteydet pois (Brandtzæg ja muut, 2010). 

Tietynlaisen verkoston koostaminen yhteisöpalveluissa voi olla myös yhteydessä vaiku-
telman hallintaan (impression management, IM) eli tietynlaisen kuvan tietoiseen hal-
lintaan ja antamiseen muille käyttäjille (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Kaplan 
& Haenlein, 2010). Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan ihmisillä on sosiaalisessa 
kanssakäymisessä aina tahto hallita tätä kuvaa. Se annetaan yleensä sisimpänsä paljas-
tamisen kautta, joka tarkoittaa omien tietojen tietoista tai epätietoista paljastamista, ku-
ten ajatukset, tunteet, tykkäykset. Sisimpänsä paljastaminen on tärkeä vaihe läheisten 
ihmissuhteiden muodostamisessa. (Kaplan & Haenlein, 2010.) Itsensä esittämiselle on 
Schwämmleinin ja Wodzickin (2012) mukaan myös muita kuin yksilöiden välisiä syitä, 
kuten eri tyyppisiin ryhmiin liittyvät syyt. He huomasivat kuitenkin käyttäjien olevan 
vähemmän motivoituneempia ottamaan yhteyttä toisiinsa ryhmissä, jotka pohjautuvat 
jollekin yhteiselle identiteetille, kuten yhteinen lempiasia tai työpaikka. Toisen kanssa 
puhutaan useammin ryhmissä, jotka pohjautuvat yhteisen identiteetin sijasta henki-
löidenvälisille suhteille. Näissä ryhmissä ihmiset näyttävät sisimpänsä paljon enemmän 
yksilöinä, kun taas yhteiseen identiteettiin pohjautuvissa ryhmissä ihmiset keskittyvät 
enemmän yhteisiin erityispiirteisiin. Yleisesti ottaen ihmiset esittävät itsensä heidän 
omien tavoitteidensa mukaan. (Schwämmlein ja Wodzicki, 2012.) 

Yhteisöpalveluissa tuodaan myös usein itseä esille, jotta muut huomaisivat heidät ja 
kommunikoisivat heidän kanssaan (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Etenkin 
monet nuoret käyttäjät yrittävät tehdä itsestään yhteisöpalvelussa mahdollisimman vie-
hättävän kerätäkseen ihailijoita ja kavereita. Tämä on helppoa ja tehokasta kotoa käsin 
yhteisöpalveluiden avulla. (Urista ja muut, 2009.) Walther, Van Der Heide, Kim, Wes-
terman ja Tong (2008) jopa väittävät, että käyttäjän kavereiden fyysinen viehättävyys 
vaikuttaa positiivisesti itse käyttäjän viehättävyyteen. Heidän mukaansa käyttäjä ei hyö-
dy näyttämällä viehättävämmältä kuin hänen kaverinsa. Walther ja muut sanovat, että 
myös kavereiden kohteliaat ja sosiaalisuutta edistävät kommentit profiilissa lisäävät 
profiilin omistajan sosiaalista viehättävyyttä sekä antavat vaikutelman, että kyseinen 
käyttäjä on toimelias ja osaava henkilö (task attractiveness). 

Huomionhakuisuuden vastakohtana ihmiset jäävät myös tarkoituksella taka-alalle. Tätä 
käyttäytymistä selittää hiljaisuuden spiraali, joka on Noelle-Neumannin (1974) kehittä-
mä mediavaltaa kuvaava malli. Sen mukaan ihmiset haluavat puhua mieluummin asiois-
ta, jotka edustavat enemmistön mielipidettä. Jos henkilö tietää, ettei oma kanta ole vält-
tämättä niin sanotusti sosiaalisesti sovelias, hän ei sitä mielellään kerro vaan on hiljaa 
tai jopa muuttaa kantaansa sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi. (Noelle-Neumann, 1974.) 
Tämä pätee myös verkossa käytyihin keskusteluihin: vaikka internetin välityksellä pys-
tyisikin juttelemaan tuntemattomien kanssa, nämä viestit voitaisiin myöhemmin mah-
dollisesti löytää ja yhdistää tiettyyn henkilöön. Hamptonin ja muiden (2014) mukaan 
sosiaalisen median käyttäjät ovat usein haluttomampia jakamaan mielipiteitään kasvo-
tusten. Puhehalukkuuteen vaikuttavat itsevarmuus tiedon paikkansapitävyydestä, mieli-
piteen into ja kiinnostuksen taso aiheeseen. Tutkimuksessa 14% amerikkalaisista ei ha-
lunnut puhua mielipiteitä jakavista uutisista kasvotusten, ja heistä vain 0,3% halusi pu-
hua niistä sosiaalisessa mediassa. (Hampton ja muut, 2014.) 

Yhteisöpalveluiden suosio on myös noussut tutkimuskohteena. Se toimii muun muassa 
hyvin mielenkiintoisena rikkaana luonnollisena datana ihmisten käyttäytymisestä. Yh-
teisöpalveluiden tutkimus pohjautuu laajaan tietokonevälitteisen kommunikaation tut-
kimukseen ja on kohdistunut aihealueisiin kuten vaikutelman hallinta (impression ma-
nagement), kaveruuden esiintyminen, verkostot ja niiden rakenne, kasvokkaiset yhtey-
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det ja verkkoyhteydet sekä yksityisyysongelmat. (boyd & Ellison, 2007.) Tutkimusta 
yhteisöpalveluiden eri ominaisuuksista ja aktiviteeteistä sekä niiden vaikutuksista on 
kaivattu enemmän (Baek ja muut, 2011; Bell, 2007; Burke ja muut, 2010), johon tämä 
tutkielma keskittyy, sivuten kyllä myös edellä mainittuja aihealueita.  

2.2 Epäsuoran kommunikaation käsite 

Verkkokommunikaatio on kehittynyt hurjasti yhteisöpalveluiden tulon myötä, ja se si-
sältää muun muassa nykyään paljon enemmän visuaalisia vihjeitä toisista käyttäjistä 
(Antheunis ja muut, 2010). Yhteisöpalveluissa ollaan yhteydessä julkisesti, kuten lähet-
tämällä viestejä tai kommentteja, tai yksityisesti erilaisilla viesteillä (Rau ja muut, 
2008). Kehityksen myötä yhteisöpalvelut pitävät myös sisällään paljon erilaisia uusia, 
epäsuoria tapoja kommunikoida, kuten jakaminen ja tykkäys, jotka ovat suosittuja tapo-
ja muun muassa Facebookissa (Brandtzæg ja muut, 2010; Burke ja muut, 2010). Aiem-
min mainittu statuspäivitys on hyvä esimerkki ”yhdeltä monelle” -tyyppisestä epäsuo-
rasta kommunikaatiosta (Winter ja muut, 2014). Yhteisöpalveluissa usein myös tark-
kaillaan toisia käyttäjiä näiden siitä tietämättä, tarkemmin muun muassa heidän profiili-
aan tai syötettään (newsfeed) eli Facebookissa ”seinää”. Tätä yhteisöpalveluissa hyvin 
suosittua ilmiötä kutsutaan myös kyttäykseksi (lurking). (Brandtzæg ja muut, 2010; Rau 
ja muut, 2008; Winter ja muut, 2014.) 
 
Monet yhteisöpalveluihin liittyvät tutkimukset puhuvat passiivisesta osallistumisesta, 
josta muun muassa muiden tarkkailu on hyvä esimerkki (Antheunis ja muut, 2010; Baek 
ja muut, 2011, Burke ja muut, 2010). Passiivinen osallistuminen on kaikkea toimintaa, 
missä käyttäjän ei tarvitse olla aktiivinen. Aktiivinen osallistuminen taas pitää sisällään 
muun muassa statuspäivitysten lähettelemisen, linkkien jakelemisen ja chattailyn. (Baek 
ja muut, 2011.) Aktiivinen osallistuminen pitää kuitenkin sisällään siis yhdeltä monelle 
-tyyppistä kommunikointia, kuten statuksen päivitykset (Winter ja muut, 2014). Näissä 
kommunikaatio ei tapahdu suoraan kahden henkilön välillä, vaan on luonteeltaan koh-
distamatonta ja epäsuoraa. Burke ja muut (2010) jakoivat kommunikaation tutkimuk-
sessaan suoraan, kohdistettuun kommunikaatioon (directed communication) ja kulutuk-
seen (consumption). Kulutus piti kuitenkin sisällään lähinnä muiden tarkkailun, jättäen 
monet muut yhteisöpalveluiden ominaisuudet pois tästä määritelmästä. Kuten aiemmin 
mainittiin, tässä tutkielmassa verkkokommunikaatio jaetaan suoraan ja epäsuoraan 
kommunikaatioon. Tätä jakoa on käytetty myös ennen tätä tutkielmaa (Gröber, 2015; 
Richter & Koch, 2008), mutta epäsuorien kommunikaatiotapojen käytöstä tai vaikutuk-
sista ei kuitenkaan löytynyt tutkimuksia. Suora kommunikaatio tarkoittaa tässä suoraa 
viestintää henkilöiden välillä, kuten pikaviestintä tai sähköposti, ja epäsuora kommuni-
kaatio pitää sisällään sekä yhdeltä monelle -tyyppisen kommunikaation eli jakamisen 
(Winter ja muut, 2014) että sanattoman monitulkintaisen kommunikaation (Kim & Yun, 
2007), kuten tykkäys, tökkäys sekä erilaiset pyynnöt ja kutsut. 
 
Jakaminen on yksi yhteisöpalveluiden pääaktiviteeteistä (Baek ja muut, 2011; 
Brandtzæg ja muut, 2010; Stefanone, Kwon & Lackaff, 2012). Jakaminen vaatii Baekin 
ja muiden mukaan aktiivista osallistumista: käyttäjien täytyy olla jakaessaan aktiivisia 
ja heillä täytyy olla jonkinlainen tavoite. Tiedon jakaminen on myös todella helppoa: 
vain postitus Facebookiin tai vielä kätevämmin mahdollisen ”Jaa”-painiketta painamal-
la. Näin käyttäjät voivat saada jatkuvasti tietoa ja jakaa sitä helposti eteenpäin. (Baek ja 
muut, 2011.) 
 
Tykkäystä on tutkittu hyvin vähän verrattuna siihen kuinka monessa tutkimuksessa se 
on kuitenkin mainittu yhtenä tapana kommunikoida yhteisöpalveluissa. (Bachrach ja 
muut, 2012; Burke ja muut, 2010; Winter ja muut, 2014) Muun muassa Bachrach ja 
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muut (2012) huomioivat tykkäysten määrän persoonallisuuteen liittyvässä tutkimukses-
saan yhtenä datana käyttäjistä. Tutkimuksen perusteella muun muassa avoimuus, ekst-
roversio tai neuroottisuus vaikuttaa positiivisesti tykkäysten määrään. Syiksi tykkäyk-
selle ei olla kuitenkaan annettu muuta kuin, että se on tapa antaa sanatonta palautetta 
(Burke, 2010; Winter ja muut, 2014) 
 
Muiden tarkkailu on erittäin tutkittu ominaisuus yhteisöpalveluissa. Nonnecken ja 
Preecen (2001) mukaan se tarkoittaa, että käyttäjä ei lähettele itse viestejä kolmeen 
kuukauteen, kun taas Rafaelin, Ravidin ja Sorokan (2004) mukaan se on käymistä pal-
velussa ilman viestien lähettelemistä. Antheuniksen ja muiden (2010) mukaan muiden 
tarkkailu on passiivinen tapa vähentää epävarmuutta muissa käyttäjissä. Epävarmuuden 
vähennys heidän mukaansa on informaation keräystä, joka mahdollistaa tiedonhakijan 
ennustaa toisen ihmisen asenteita ja käytöstä. Jotkut kutsuvat passiivisia muiden tark-
kailijoita vapaamatkustajiksi, mutta joidenkin mielestä se on kuitenkin normaalia käy-
töstä (Preece, Nonnecke & Andrews, 2004; Rau ja muut, 2008). Schneiderin ja muiden 
(2013) mukaan muiden tarkkailijat hyötyvät palvelusta samalla tavalla kuin aktiiviset 
viestittelijätkin. Varhemmissa tutkimuksissa muiden tarkkailua on kuitenkin tutkittu 
vain perinteisissä verkkoyhteisöissä, joissa vapaamatkustus oli isompi ongelma kuin 
sosiaalisessa mediassa. Isoissa yhteisöissä muiden tarkkailu on jopa haluttua, mutta on-
gelmia ilmenee sitten, kun suurin osa alkaa tehdä sitä. (Rau ja muut, 2008.) Muiden 
tarkkailun mahdollistaa muun muassa yhteisöpalveluiden saavutettavuus ja avoimuus. 
Muiden tarkkailu on siis helppo ja nopea tapa saada tietoa muista ihmisistä heidän siitä 
tietämättä. (Urista ja muut, 2009.) Muiden tarkkailijoiden ja viestittelijöiden välillä ei 
ole nähty eroa itsehoidossa (self-care), minäpystyvyydessä (self-efficacy), yksinäisyy-
dessä, masennuksessa tai optimistisuudessa. Muiden tarkkailu on myös tunnistettavissa: 
Rau ja muut (2008) onnistuivat tunnistamaan muiden tarkkailijat jopa 90%:n tarkkuu-
della. 
 
Ennen keskustelu internetin välityksellä oli pääosin tekstipohjaista, jolloin anonyymi-
syys oli hyvin vahva ominaisuus ja sen varjolla oli helppo keskustella (Correa ja muut, 
2010). Tämän vuoksi myös useimmat vanhemmista verkkokommunikaatiotutkimuksista 
tarkastelivat chattejä ja antoivat hyvin erilaisia tuloksia nykytutkimukseen verrattuna 
(Burke ja muut, 2010). Nykyään verkkokommunikaatio on enemmänkin sosialisoitu-
mista jo tunnettujen ihmisten kanssa ja uusien tuttavuuksien luomista, ja se tuo esille 
keskustelijoiden fyysistä ulkomuotoa paljon enemmän, eikä siis tarjoa enää niin paljon 
anonyymisyyttä (Correa ja muut, 2010; Rauch ja muut, 2014). 
 
Kommunikaatioon verkossa liittyy paljon muutakin kuin varsinainen kommunikaatio, 
kuten yhteyden muodostus toiseen henkilöön ja sovelluksen vaihto keskustelun aikana. 
Tätä kutsutaan englanninkielisellä termillä outeraction. Siihen liittyy siis kaikki interak-
tion ulkopuoliset asiat, myös tunne siitä, että toinen on paikalla. (Nardi, Whittaker & 
Bradner, 2000.) Sosiaalinen läsnäolo on akustinen, visuaalinen ja fyysinen kontakti, 
joka voidaan saavuttaa kahden kommunikoijan välille. Siihen vaikuttaa intiimiys ja vä-
littömyys. Intiimiys tarkoittaa tässä sitä, kuinka henkilöiden välistä kommunikaatio on: 
kasvokkain käytynä kommunikaatio on intiimimpää kuin esimerkiksi puhelimen tai 
tietokoneen välityksellä. Välittömyys sen sijaan kuvaa kommunikaation synkronisuutta: 
esimerkiksi chat on synkroninen eli viestit liikkuvat käyttäjältä toiselle reaaliaikaisesti, 
kun taas sähköposti on epäsynkroninen. Sosiaalinen läsnäolo voidaan odottaa olevan 
korkeampi, kun kommunikaatio on intiimimpää ja välittömämpää. Median ilmaisuvoi-
maisuuden teorian mukaan minkä tahansa kommunikaation tavoite on selvittää moni-
tulkintaisuutta ja vähentää epävarmuutta liittyen toisiin ihmisiin, ja jotkut ympäristöt 
ovat tehokkaampia tämän tavoitteen saavuttamisessa kuin toiset. (Kaplan & Haenlein, 
2010.) 
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2.3 Yhteenveto 

Ihmisten mukana kulkee aina vain nopeampaa ja monipuolisempaa teknologiaa, mikä 
mahdollistaa yhteydenpidon muihin missä ja milloin tahansa (Sellen ja muut, 2009). Ja 
koska yhteisöpalvelut mahdollistavat yhteyden muihin, ei ole yllätys, että ne ovat tulleet 
niin isoksi osaksi elämäämme nykypäivänä (boyd & Ellison, 2007). Yhteisöpalveluissa 
käyttäjät pystyvät hallitsemaan itseään ja verkostoaan monentyyppisen kommunikaation 
kautta, muun muassa jakaen palveluun omaa tai muuta sisältöä sekä tarkkailemalla ja 
reagoimalla muiden sisältöön (boyd & Ellison, 2007; Brandtzæg ja muut, 2010). Helpon 
ja nopean jakamisen kautta Facebook ja muut yhteisöpalvelut ovat tulleet myös tärkeäk-
si uutisten ja tiedon välittäjiksi (Baek ja muut, 2011). Yhteisöpalvelut lisäävät Internetin 
roolia sosiaalisen interaktion ja informaationhaun työkaluna (Baek ja muut, 2011; 
Hughes ja muut, 2012 ja yksilöiden roolia tiedon portinvartijoina tai filttereinä omissa 
yhteisöissään. Näissä yhteisöissä käyttäjät jakavat todennäköisemmin tietoa itsestään, 
kuten heidän kiinnostuksistaan. (Baek ja muut, 2011.) Yhteisöt koostuvat näissä palve-
luissa jo ennalta tutuista ihmisistä. Monet palvelut tukevatkin sosiaalisuutta vahvojen 
yhteyksien kanssa samoin kuin fyysiset julkiset paikat. (boyd & Ellison, 2007.) Viestien 
lähetys yhteisöpalveluissa onkin usein kuin kavereille puhe omissa juhlissa, mihin liit-
tyy varjopuolena vahvasti epävarmuus ja pelko väärinymmärryksestä (Rau ja muut, 
2008). 

Tutkimukset ovat tähän mennessä olleet ristiriitaisia: toiset sanovat tietokonevälitteisen 
kommunikaation olevan sopimaton ”oikeaksi sosiaaliseksi yhteisöksi”, kun taas toiset 
sanovat, että aiemmat tutkimukset eivät ole tarpeeksi päteviä tekemään johtopäätöksiä 
asiasta (Rau ja muut, 2008). Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että yhteisöpalveluissa ja-
kaminen on kirjallisuuden muoto, joka vaatii sosiaalisia ja teknisiä taitoja; toiset taas 
sanovat verkkokeskusteluiden olevan saastuneita ongelmista, joita myös kasvokkain 
kohdataan (boyd & Ellison, 2007). Lopulta yhteisöpalvelut ovat hyvin moniselitteinen 
asia. Ne ovat paljon muuta kuin pelkästään itsensä esittelyn, kuvien jakamisen ja teksti-
pohjaisen itsensä kuvailun työkalu. Niitä ei voida tarkastella pelkästään laajana yhtenä 
kokonaisuutena, sillä ne eivät ole enää pelkästään tiettyä tarkoitusta, kuten viihdettä tai 
sosiaalista interaktiota, varten. (Baek ja muut, 2011.) 
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3. Yhteisöpalveluiden käyttö 

Yhteisöpalvelut ovat siis suosittuja sosiaalisen median sovelluksia, joissa käyttäjät ovat 
yhteydessä keskenään. Yhteisöpalveluiden käyttöön vaikuttaa läheisesti se, minkälainen 
itse käyttäjä on, mitä käsitellään luvussa 3.1. Käyttäjillä on myös hyvin monentyyppisiä 
motiiveja käytölleen, mistä kerrotaan luvussa 3.2. Yhteisöpalveluiden käyttö myös vai-
kuttaa käyttäjään monella tapaa, mikä on aiheena luvussa 3.3. Lopussa on vielä yhteen-
veto luvussa 3.4. 

3.1 Yhteisöpalveluiden käyttäjät 

Facebookista on tullut lyhyessä ajassa todella suosittu palvelu, ja sen käyttö on usein 
päivittäistä (Baek ja muut, 2011). Keski-ikä tässä suosituimmassa yhteisöpalvelussa oli 
180 000 osallistujan tutkimuksessa 24,15 vuotta (Bachrach ja muut, 2012). Tutkimus 
Suomesta vuodelta 2013 kertoo 13-29 vuotiaista jopa 92% käyttävän Facebookia. Muita 
suosittuja palveluita tutkimuksen mukaan olivat muun muassa Youtube, Google+ ja 
tässä yhteisöpalveluihin kuulumaton Instagram. Edelleen saman tutkimuksen mukaan 
75% nuorista käyttää matkapuhelintaan sosiaaliseen mediaan, ja palveluiden käyttö on 
useimmiten muiden sisällön tarkkailua. (eBrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- 
ja kulttuuripalvelut, 2013.) 
 
O’Keeffen ja Clarke-Pearsonin (2011) mukaan 22 prosenttia teini-ikäisistä kirjautuu 
heidän suosimalleen sosiaalisen median sivustolle yli 10 kertaa päivässä ja aikuisistakin 
yli puolet kirjautuivat enemmän kuin kerran päivässä. Rauchin ja muiden (2014) mu-
kaan useasti kirjautuessa käyttö on suurimmaksi osaksi muiden tarkkailua. Edelleen 
O’Keeffen ja Clarke-Pearsonin (2011) mukaan 75 prosenttia teini-ikäisistä omisti vuon-
na 2011 matkapuhelimen, ja neljännes heistä käytti sitä sosiaaliseen mediaan, hieman 
yli puolet (54%) tekstiviestien lähetykseen ja noin neljännes (24%) pikaviestintään. Ai-
emmin myös mainittiin, ettei teini-ikäiset ole ainoa suuri ryhmä sosiaalisessa mediassa, 
vaan myös 35–44-vuotiaat ovat kasvava joukko (Kaplan & Haenlein, 2010). Kuitenkin 
O’Keeffe ja Clarke-Pearson (2011) sanoivat, että lasten vanhemmilla puuttuu yleensä 
perusymmärrys siitä, että Internet toimii vain reaalimaailman lisänä eikä se ole erillinen 
suljettu ympäristö. Vanhempien ihmisten tekninen osaaminen saattaa myös haitata hei-
dän yhteistä osallistumistaan webin tarjontaan (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Ikä 
saattaa myös vaikuttaa muihin käyttäjiin liittyvän epävarmuuden vähennykseen (Ant-
heunis ja muut, 2010) ja jakamisen sisältöön (Baek ja muut, 2011). 
 
Sukupuolella on nähty olevan myös vaikutusta yhteisöpalveluiden käyttöön (Moore & 
McElroy, 2012). Naiset ovat todennäköisemmin yhteisöpalveluiden käyttäjiä (Baek ja 
muut, 2011) ja käyttävät muun muassa enemmän aikaa Facebookiin kuin miehet 
(Bachrach ja muut, 2012). Rau ja muut (2008) sanoivat kuitenkin miesten lähettelevän 
palveluihin viestejä useammin kuin naiset, ja että miehet ovat vallanneet Internetin, 
minkä vuoksi naisille pitäisi kehittää myös omia palveluitaan, mikä tasapainottaisi su-
kupuolieroja. He myös mainitsivat, että naisilla on useammin tietokoneahdistuksia ei-
vätkä todennäköisemmin koe intiimiyttä verkossa tai ylipäänsä tietokonevälitteistä 
kommunikaatiota mukavaksi. Antheuniksen ja muiden (2010) mukaan naiset näyttivät 
käyttävän vähemmän passiivisia strategioita vähentääkseen epävarmuutta muissa, miel-
sivät harvemmin kohdehenkilön sosiaalisesti viehättäväksi ja kokivat useammin tiedon 
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negatiiviseksi kuin miehet. Lin ja Lu (2011) taas kertovat, että naisten yhteisöpalvelui-
den käyttöön vaikuttaa myös kavereiden määrä, toisin kuin miehillä. 
Yhteisöpalveluiden käyttöön vaikuttaa myös sekä käyttäjä itse että hänen verkostonsa. 
Näistä asioista puhutaan seuraavissa luvuissa: persoonasta ja tunteista luvussa 3.1.1 ja 
verkostosta luvussa 3.1.2. 

3.1.1 Persoona ja tunteet 

On tutkittu, että persoonallisuus vaikuttaa yhteisöpalveluiden käyttöön monella tapaa. 
Se voi muun muassa vaikuttaa yleisellä tasolla, kuten jo siihen, mitä yhteisöpalvelua 
päätyy käyttämään (Hughes ja muut, 2012) tai tarkemmin yhteisöpalvelun sisällä eri 
palvelun ominaisuuksien käyttöön (Bachrach ja muut, 2012). Erityyppiset ihmiset voi-
vat myös käyttää samaa palvelua hyvin eri tarkoituksiin (Hughes ja muut, 2012). Vas-
taavasti ihmisten tekemiset verkossa liittyvät suoraan heidän persoonallisuuteensa ja 
ominaisuuksiinsa (Tosun, 2012). Verkkokommunikaatio on hyvin harvoin persoonaton-
ta (Derks ja muut, 2008; Papacharissi & Rubin, 2000), ja se sisältää paljon tunteita 
(Derks ja muut, 2008; Schneider ja muut, 2013). 
 
Persoonallisuuden näkyminen yhteisöpalvelussa vaatii aikaa, mutta samalla se kuitenkin 
auttaa muun muassa hallitsemaan käyttäjän ihmissuhteita, jopa tehokkaammin kuin 
kasvokkain (Papacharissi & Rubin, 2000). Persoonan ja tunteiden näyttämisessä on 
enemmän kontrollia, sillä viestit kirjoitetaan ja reflektoidaan ennen lähetystä. Tämä voi 
toisaalta helpottaa myös valehtelua. Eri sosiaaliset kontekstit sisältävät erilaiset säännöt, 
mitä tunteita on sopiva näyttää, eikä tietokonevälitteinen kommunikaatio juurikaan siis 
eroa muista konteksteista. Negatiivisia tunteita näytetään jopa ehkä enemmän ja hel-
pommin verkossa kuin kasvokkain, sillä visuaalisuuden puuttuminen voi johtaa useam-
piin vihan ilmaisuihin. (Derks ja muut, 2008.) 
 
Tunteiden kommunikointi ei ole Derksin ja muiden (2008) mukaan verkossa loppujen 
lopuksi vaikeaa: tunteet eivät välttämättä ole yhtä äärimmäisiä tai pitkäkestoisia, mutta 
niiden laatu on kuitenkin sama. Yksi asia, joka on keksitty helpottamaan tunteiden välit-
tymistä verkossa, on hymiöt (Antheunis ja muut, 2010; Derks ja muut, 2008). Niiden 
käyttö on vapaaehtoista ja harkittua, minkä takia se eroaa normaaleista kasvokkain ta-
hattomasti näkyvistä ilmeistä (Derks ja muut, 2008). Kontekstin sijaan tärkeämpää tun-
teiden kannalta on muun muassa suhteen vahvuus: vahvojen yhteyksien kanssa syviä 
tunteita on enemmän kuin heikkojen kanssa (Kraut ja muut, 1998). 
 
Persoonallisuuteen liittyvät tutkimukset ovat olleet montaa mieltä siitä, millaisia tutki-
musten täytyisi olla. Bachrach ja muut (2012) olivat muun muassa sitä mieltä, että muut 
heidän kanssaan samaa aihetta tutkineet, kuten Amichai-Hamburger ja Vinitzky (2010), 
ovat käyttäneet aivan liian pientä otantaa. Tämän vuoksi Bachrach ja muut käyttivät 
omassa tutkimuksessaan 180 000 Facebookin käyttäjää. Monet näistä tutkimuksista 
keskittyivät tarkastelemaan aikaa, joka käytetään palvelun eri toimintoihin, kun taas 
Bachrach ja muut halusivat keskittyä siihen, kuinka persoonallisuus ilmenee profiilin eri 
korkean tason ominaisuuksista. Bachrachin ja muiden tutkimus, kuten monet sitä aiem-
mat, tehtiin pohjautuen viiteen persoonallisuuden piirteeseen (Five Factor Model tai Big 
Five) ja käyttämällä siihen liittyvää standardia persoonallisuuskyselyä. Tämä malli on 
tämän hetken laajimmalle levinnyt ja yleisesti hyväksytty persoonallisuusmalli, ja sen 
kykyä ennustaa ihmisen käyttäytymistä on tutkittu paljon. Tämä malli jakaa persoonalli-
suuden siis viiteen piirteeseen: ekstroversio, avoimuus, tunnollisuus, miellyttävyys, ja 
neuroottisuus. (Bachrach ja muut, 2012.) Nämä piirteet käydään läpi tarkemmin vielä 
tässä luvussa. Hughesin ja muiden (2012) mukaan useat tutkimukset käyttävät kuitenkin 
mieluummin tarkempia persoonallisuuden piirteitä, sillä tämä paljon käytetty viiden 
persoonallisuuden jaottelu on heidän mielestään liian laaja tunnistaakseen vivahde-eroja 
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eri persoonallisuuksien yhteisöpalveluiden käytössä. Monet tutkimukset ovatkin kiinnit-
täneet huomiota muihin ominaisuuksiin kuten eri tarpeisiin (Baek ja muut, 2011; 
Hughes ja muut, 2012; Winter ja muut, 2014) ja muihin piirteisiin, esimerkiksi narsi-
miin (Skues, Williams & Wise, 2012; Winter ja muut, 2014), joista myös lisää edellä. 
 
Persoona näkyy yhteisöpalveluissa monen ominaisuuden kautta. Yksi niistä on profiili, 
johon liittyy kaksi asiaa: se antaa muille käyttäjille tarkemman käsityksen henkilöstä ja 
se ilmentää tämän persoonallisuutta (Bachrach ja muut, 2012). Profiilin lisäksi käyttä-
jästä näkyy persoonallista tietoa muun muassa statuspäivitysten kautta, joko tarkoituk-
sella tai tahattomastikin. Ne sisältävät muun muassa tietoa sosiaalisesta elämästä ja mo-
nista eri henkilökohtaisista ongelmista. Tämä suosittu ominaisuus toimiikin hyvin itsen-
sä esittämisen työkaluna. (Winter ja muut, 2014.) 
 
Ekstroversio, eli ulospäin suuntautuneisuus, ja sen vastakohta introversio ovat olleet 
hyvin suosittu tutkimuskohde yhteisöpalveluihin liittyen. Varhaiset tutkimukset tästä 
aiheesta väittivät, että ekstrovertit käyttäisivät vähemmän sosiaalisia palveluita, kuten 
chat-huoneita. Tätä perusteltiin tuolloin sillä, että kommunikointi internetissä erosi niin 
paljon kasvokkain käydyn kommunikaation kanssa, ja etenkin introvertit pystyivät käyt-
tämään anonyymisyyttä paremmin hyväkseen. (Correa ja muut, 2010.) Uudempien tut-
kimusten mukaan ekstrovertit käyttävät yhteisöpalveluita enemmän kuin introvertit 
(Bachrach ja muut, 2012, Correa ja muut, 2010; Winter ja muut, 2014). Heillä on yhtei-
söpalveluissa enemmän kavereita kuin introverteillä (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 
2010; Bachrach ja muut, 2012; Moore & McElroy, 2012). Bachrachin ja muiden (2012) 
mukaan ekstrovertit juttelevat muiden kanssa todennäköisemmin myös ryhmissä, sillä 
he saavat niin yhteyden isompaan joukkoon ihmisiä, mutta Amichai-Hamburger ja Vi-
nitzky (2010) sekä Moore ja McElroy (2012) sanoivat kuitenkin, että ekstrovertit eivät 
kuuluisi ryhmiin todennäköisemmin kuin introvertit. Ekstrovertit jakavat myös aktiivi-
semmin elämäänsä ja tunteitaan muun muassa statuspäivitysten kautta ja tykkäävät to-
dennäköisemmin kavereidensa jakamista jutuista, mikä näyttää heidän arvostustaan tai 
sympatiaansa muita kohtaan (Bachrach ja muut, 2012). Introvertit taas käyttävät yhtei-
söpalveluita usein korvaamaan vähäistä kommunikointinsa määrää (Moore & McElroy, 
2012). Heillä on siis vähemmän kavereita, mutta myös todella vähäkaverinen käyttäjä 
on todennäköisemmin ekstrovertti. Tämä selittyy sillä, että käyttäjät, joilla on vähiten 
kavereita, ovat todennäköisemmin juuri alkaneet käyttää palvelua tai eivät ole lainkaan 
aktiivisia. (Bachrach ja muut, 2012.)  
 
Ekstroverttien lisäksi myös avoimien ihmisten on tutkittu käyttävän yhteisöpalveluita 
enemmän (Amichai-Hambuger & Vinitzky, 2010; Correa ja muut, 2010). Heidän on 
myös huomattu käyttävän keskimääräistä enemmän yhteisöpalveluiden eri ominaisuuk-
sia (Amichai-Hambuger & Vinitzky, 2010). Avoimien ihmisten keskimääräistä suurem-
pi määrä yhteisöpalveluissa myös lisää Correan ja muiden (2010) mukaan käyttäjien 
keskimääräistä innovatiivisuutta ja luovuutta. Bachrachin ja muiden (2012) mukaan 
avoimuus liittyy positiivisesti tykkäysten, ryhmien ja statuspäivitysten määrään. Skue-
sin ja muiden (2012) tutkimus tukee tätä. Heidän mukaansa avoimet ihmiset viettävät 
enemmän aikaa Facebookissa, muun muassa keskustellakseen monista eri kiinnostuk-
senkohteistaan. Lisäksi heidän mukaansa avoimuus lisää myös kavereiden määrää, jota 
Bachrach ja muut eivät nähneet omista tuloksistaan. 
 
Tunnolliset muun muassa käyttivät syötettä (Moore & McElroy, 2012), tykkäsivät ja 
kuuluivat ryhmiin harvemmin kuin muut, mutta he latasivat kuitenkin kuvia enemmän 
kuin muut (Bachrach ja muut, 2012). Tämä saattaa Bachrachin ja muiden mukaan selit-
tyä sillä, että tunnolliset pitävät ehkä Facebookia useammin pelkästään kuvanjakopalve-
luna, muiden ominaisuuksien ollessa heille ajanhukkaa. Amichai-Hamburger ja Vinitz-
ky (2010) sanovat kuitenkin tutkimuksessaan päinvastaista: tunnolliset käyttävät vä-
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hemmän kuviin liittyviä toiminnallisuuksia yhteisöpalveluissa. Heidän mukaansa tun-
nollisilla näyttäisi olevan myös enemmän kavereita. 
 
Miellyttävät henkilöt saattavat kokea positiivisempia interaktioita käyttäessään viihdyt-
täviä aktiviteettejä yhteisöpalveluissa (Moore & McElroy, 2012). He ovat myös use-
ammin kuvissa muiden kanssa, mikä luonnollisesti lisää kuvien määrää, joihin heidät on 
merkitty. Miellyttävyys vähentää kuitenkin tykkäysten määrää, mikä selittynee Bach-
rachin ja muiden (2012) mukaan sillä, että luonteeltaan ei-miellyttävät ajattelevat vä-
hemmän muiden mielipiteitä itsestään, joten he myös tykkäävät vapaammin eri asioista. 
Miellyttävät persoonat saattavat sen sijaan ajatella esimerkiksi, että heidän tykkääminen 
esimerkiksi uskonnollisista asioista saattaisi loukata hänen ateistikavereitaan. (Bachrach 
ja muut, 2012.) 
 
Moore ja McElroy (2012) sanoivat neuroottisten eli ahdistuneisuudesta kärsivien ih-
misten viettävän enemmän aikaa Facebookissa, ja Bachrachin ja muiden (2012) mukaan 
neuroottisuus lisää tykkäysten määrää sekä hiukan myös ryhmien määrää. Amichai-
Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) mukaan neuroottiset jakavat mieluummin persoonal-
lista tietoa palveluissa, mutta käyttävät epätodennäköisemmin yksityisiä viestejä. Mitä 
neuroottisempi käyttäjä sitä ylemmäs heidän tutkimuksessaan kavereiden määrä nousi, 
mutta vain noin 200 kaveriin asti, minkä jälkeen kaverisuhteet eivät yleensä ole niin 
läheisiä. Läheisyys on Bachrachin ja muiden mukaan juurikin tärkeää neuroottisille, 
jotka tarvitsevat tukea läheisiltään negatiivisiin tunteisiinsa. 
 
Tutkimusten mukaan myös narsistiset henkilöt saattavat käyttää enemmän aikaa Face-
bookissa (Skues ja muut, 2012), erityisesti statuspäivitysten käyttämiseen (Winter ja 
muut, 2014). Syyksi tähän Winter ja muut (2014) sanoivat, että narsistiset henkilöt ha-
kevat muilta ihailua ja säätelevät myös heidän avullaan omaa itsetuntoaan, mikä on 
helppoa yhteisöpalveluissa statuspäivityksien avulla sekä niihin saaduilla tykkäyksillä ja 
kommenteilla. Narsismi lisää myös syvempää sisimpänsä paljastamista, joka voidaan 
myös nähdä strategiana huomion tai tykkäysten lisäämiseksi. Narsististen henkilöiden 
statuspäivitykset sisältävät myös siis enemmän itseään mainostavaa sisältöä, joko tar-
koituksellisesti tai tahattomasti tehtynä. (Skues ja muut, 2012; Winter ja muut, 2014.) 
Itsensä mainostus näkyy Winterin ja muiden (2014) mukaan myös siinä, että narsistit 
muodostavat verkostossaan yleensä mieluummin paljon heikkoja yhteyksiä, mikä on 
liiallisena riskialtista, sillä muut eivät välttämättä suhtaudu siihen positiivisesti. 
 
Winter ja muut (2014) tutkivat myös minäpystyvyyttä ja kuulumisen tarvetta. Minäpys-
tyvyys on Banduran (1977) luoma käsite, joka tarkoittaa yksilön uskoa siihen, että hän 
pystyy ilmaisemaan itsensä sosiaalisissa tilanteissa haluamallaan tavalla. Winterin ja 
muiden (2014) mukaan minäpystyvät ihmiset käyttävät vähemmän vaivaa viestien tyy-
liin. Minäpystyvät ihmiset eivät siis pelkää tulevansa väärinymmärretyiksi ja saattavat 
kokea jo pelkän statuspäivitysten lähettämisen tyydyttävänä. Kuulumisen tarve tarkoit-
taa tarvetta olla sosiaalisesti hyväksytty ja mukaan luettu (Winter ja muut 2014). Winte-
rin ja muiden mukaan (2014) ihmiset, joilla on kuulumisen tarve, eivät erityisemmin 
yritä sopeutua joukkoon lähettämillään viesteillä, vaikka ne sisältävätkin narsististen 
henkilöiden tavoin hieman syvempää sisimpänsä paljastamista. Tämän tyyppiset käyttä-
jät eivät tutkimuksen mukaan lähettele enemmän statuspäivityksiä, vaan käyttävät tar-
peeseensa mieluummin yksityisiä viestejä eli suoraa kommunikaatiota. (Winter ja muut, 
2014.) 
 
On myös ihmisiä, jotka nauttivat vaativasta ajattelusta ja uuden tiedon etsimisestä. Tätä 
tarvetta on kutsuttu kognition tarpeeksi. (Hughes ja muut, 2012; Zhong ja muut, 2011.) 
Hughes ja muut (2012) kertoivat kognition tarpeen vaikuttavan muun muassa yhteisö-
palvelun valintaan: ihmiset, joilla on kognition tarve, valitsevat todennäköisemmin 
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Twitterin kuin Facebookin. Tutkimuksessa pohdittiin syyksi sitä, että Twitter tarjoaa 
näistä kahdesta enemmän anonyymisyyttä ja keskittyy siihen, millaisia käyttäjät ovat ja 
mitä he haluavat sanoa. Kognition tarpeella on Zhongin ja muiden (2011) tutkimuksen 
mukaan taas negatiivinen vaikutus kaikkeen yhteisöpalveluiden käyttöön. Heidän mu-
kaansa sen sijaan tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT) liittyvä innovatiivisuus lisää yh-
teisöpalveluiden käyttöä. Heidän tutkimuksensa kertoi myös yhteisöpalveluiden käyttä-
jien tekevän todennäköisemmin useampaa asiaa yhtä aikaa ja yhteisöpalveluissa kauan 
aikaa viettävät käyttävät verkkopalveluihin muutenkin enemmän aikaa. 
 
Jotkut persoonallisuudet näkyvät palveluissa helpommin kuin toiset: ekstroversio on 
muun muassa helpoiten ennustettavissa oleva piirre käyttäjässä profiilin perusteella, kun 
taas miellyttävyys on vaikein. Ekstroverteistä ja kokemuksille avoimista ihmisistä on 
myös väitetty, etteivät he todennäköisemmin kadu lähettämäänsä epäsopivaa sisältöä 
(Moore & McElroy, 2012). Varsinaista todennäköisyyttä sisällönluomiselle lisäävät 
Amichai-Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) mukaan muun muassa ekstroversio, avoi-
muus ja tunnollisuus. Vastaavasti neuroottisten on nähty luovan sisältöä keskimääräistä 
harvemmin (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Profiilit kertovat useimmiten var-
sinaisesta persoonallisuudesta ennemmin kuin tietystä halutusta kuvasta, jonka käyttäjä 
olisi profiiliinsa tietoisesti muodostanut. Ihmiset eivät siis Bachrachin ja muiden (2012) 
mukaan ainakaan tarkoituksella ilmaise väärin persoonallisuuttaan Facebookissa. Jotkut 
profiilin antamat oikeanlaiset vihjeet persoonallisuudesta jätetään kuitenkin huomiotta, 
kun taas asiaan liittymättömät aiheet nostetaan pintaan. Jotkut profiilin ominaisuudet 
ovat myös hankalampia ihmisten käsittää: esimerkiksi kavereiden määrä näkyy kyllä 
selkeästi, mutta verkoston tiheyttä on hankala määrittää. (Bachrach ja muut, 2012.) 

3.1.2 Verkostot yhteisöpalveluissa 

Ihmiset käyttävät yhteisöpalveluita muun muassa saadakseen hyväksyntää ja tukea 
muilta ihmisiltä (Urista ja muut, 2009). Se, onko yhteys vahva vai heikko, vaikuttaa 
tuen saantiin. Tähän liittyy tietenkin myös interaktion määrä: pelkkä kaveruus yhteisö-
palvelussa ei vielä riitä tuen saamiselle. Tuen laadun kannalta taas sosiaalinen status on 
hyvin tärkeä. (Stefanone ja muut, 2012.) 
 
Useissa tutkimuksissa puhutaan myös sosiaalisesta pääomasta liittyen yhteisöpalvelui-
hin (Burke ja muut, 2010; Skues ja muut, 2012; Stefanone ja muut, 2012). Sosiaalisen 
pääoman voi jakaa kahteen erilaiseen pääomaan: suhteet läheisiin ihmisiin (bonding 
social capital) ja vähemmän läheisiin tuttaviin (bridging social capital) (Gittell & Vidal, 
1998). Läheisiltä saadaan emotionaalista tukea, kun taas monipuoliselta tuttavapiiriltä 
voi saada paremmin uutta informaatiota (Burke ja muut, 2010). Yhteisöpalvelut näyttä-
vät tarjoavan varsinkin tuttaviin liittyvää sosiaalista pääomaa, sillä ne tarjoavat käyttäjil-
leen todella laajan ja monipuolisen ihmisjoukon (Skues ja muut, 2012; Stefanone ja 
muut, 2012). Burken ja muiden (2010) tutkimuksen hypoteesi oli, että sosiaalinen pää-
oma liittyen läheisiin ihmisiin ja heiltä saatavaan tukeen kasvaa ja yksinäisyys vähenee 
suoran kommunikaation lisääntyessä. Sosiaalisen median käyttäjät näyttävät kuitenkin 
kommunikoivan vain pienen ydinporukan kanssa, vaikka heidän yleinen sosiaalinen 
verkostonsa koko kasvaa. Läheisen ydinporukan kanssa kommunikoidaan suoraan, kun 
taas loppujen kanssa käyttäjät ovat yhteydessä epäsuorasti, muun muassa tarkkaillen 
heidän syötettään. (Burke ja muut, 2010.) 
 
Internetin voidaan kyllä sanoa olevan sosiaalinen työkalu, mutta silti useissa tutkimuk-
sissa on ilmennyt sen vähentävän sosiaalista osallistumista ja lisäävän yksinäisyyttä ja 
eristäytymistä (Allen ja muut, 2014; Baumer, 2013; Kraut ja muut, 1998). Skuesin ja 
muiden (2012) mukaan yksinäiset, joilla ei siis ole paljoa sosiaalista pääomaa, keräävät 
sitä juurikin yhteisöpalveluissa. Myös sosiaalisesti ahdistuneet ja huolestuvaiset käyttä-
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vät enemmän yhteisöpalveluita muun muassa hakeakseen tukea ja seuraa. (Correa ja 
muut, 2010.) Yksinäisillä, introverteillä tai sosiaalisesti ahdistuneilla saattaa siis olla 
jopa enemmän kavereita yhteisöpalveluissa, mikä selittyy sillä, että he korvaavat näin 
verkon ulkopuolista vähäistä kommunikaatiotaan (Correa ja muut, 2010; Kraut ja muut, 
1998; Moore & McElroy, 2012; Papacharissi & Rubin, 2000; Pornsakulvanich, Harida-
kis & Rubin, 2008; Rauch ja muut, 2014; Skues ja muut, 2012). He saattavat myös pitää 
enemmän kommunikoinnista verkon välityksellä kuin kasvokkain (Rauch ja muut, 
2014), kun taas emotionaalisesti tasapainossa olevat käyttävät teknologiaa kommuni-
kointiin harvemmin (Correa ja muut, 2010). Toisaalta verbaalinen ja tunteisiin liittyvä 
intiimiys lisää lähettelyä yhteisöpalvelussa (Rau ja muut, 2008).  
 
Myös sitoutuminen yhteisöön kasvaa ajan kuluessa: pelkkä kokemus yhteisöön kuulu-
misesta muuttuu hiljalleen läheisyydentunteeksi yksittäisiä yhteisön jäseniä kohtaan 
(Schneider ja muut, 2013; Schwämmlein & Wodzicki, 2012). Tähän liittyy ryhmästä 
saatu tieto, mikä vahvistaa luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän jäsenien 
välillä. Tämä lisää myös mahdollisuuksia sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. (Gil de 
Zúñiga ja muut, 2012.) Ryhmästä tai yksittäisistä kavereista saatava tieto voi olla myös 
todella yksinkertaista, kuten tietoa siitä, että toinen on tavoiteltavissa; jo pelkkä ”Paikal-
la”-tilan näkeminen tai lyhyet tervehdykset luovat yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden 
tunteita (Nardi ja muut, 2000). 

3.2 Motiivit yhteisöpalveluiden käytölle 

Motiivit yhteisöpalveluiden käytölle on askarruttanut tutkijoita jo pitkään. Yksi suu-
rimmista motiiveista esimerkiksi sisällön lisäämiselle profiiliin näyttää olevan käyttäji-
en omat tarpeet ja mielihalut (Urista ja muut, 2009), joista puhutaan luvussa 3.2.1. Yksi 
tärkeimmistä motiiveista yhteisöpalveluiden käytölle on muiden tarkkailu (Tosun, 
2012), ja tutkimukset ovat olleet erityisesti kiinnostuneita, miksi muita tarkkaillaan 
(Schneider ja muut, 2013), mistä puhutaan luvussa 3.2.2. 

3.2.1 Tarpeet ja mielihalut 

Yhteisöpalvelut tarjoavat käyttäjälleen monenlaista sisältöä tyydyttääkseen heidän mo-
ninaisia tarpeitaan (Baek ja muut, 2011). Olemassaolevien yhteyksien ylläpito ja vah-
vistus on tärkein motiivi yhteisöpalveluiden käytölle monen tutkimuksen mukaan (Baek 
ja muut, 2011; boyd & Ellison, 2007; Papacharissi & Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja 
muut, 2008; Tosun, 2012). Tosun painotti tämän motiivin tärkeyttä etenkin kaukosuh-
teiden kohdalla. Myös uusien kaveruuksien ja kumppanuuksien solmiminen, sosiaalis-
ten aktiviteettien järjestäminen (Tosun, 2012) tai vain pelkkä seurallisuus (Baek ja 
muut, 2011; Urista ja muut, 2009) ovat tärkeitä motiiveja. Boydin ja Ellisonin (2007) 
mukaan 91% teineistä käyttävät yhteisöpalveluita ollakseen yhteydessä kavereihinsa. 
Monesti käytön takana on tarve puhua ja reflektoida omia tunnekokemuksia. Tätä tar-
vetta on kutsuttu nimellä sosiaalinen jako. (Derks ja muut, 2008.) Tämä voi myös hei-
jastua sosiaalisen tai emotionaalisen tuen tarpeesta (Baek ja muut, 2011; Urista ja muut, 
2009) 
 
Viimeaikoina yhteisöpalvelut ovat tarjonneet myös paljon käyttäjien mielihaluja täyt-
täviä asioita, kuten sisällön luontia ja viihdettä (Baek ja muut, 2011; Tosun, 2012, Lin 
& Lu, 2011). Viihde on tärkeä etenkin, jos käyttäjä haluaa kuluttaa aikaa (Baek ja muut, 
2011). Lin ja Lu näkivät viihteen ja nautinnon jopa selkeästi tärkeimpänä etenkin palve-
luiden suosion kannalta. Toisaalta myös hyödyllisyys (Lin & Lu, 2011) ja kätevyys 
(Baek ja muut, 2011) nostettiin tärkeiksi muiden tarpeiden rinnalla. Tosun taas nosti 
esille kuviin liittyvät toiminnot yhtenä tärkeimmistä motiiveista, jonka voi nähdä olevan 
myös osa sisällön luontia. 
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Informaation jakaminen nousi myös monessa tutkimuksessa pinnalle (Antheunis ja 
muut, 2010; Baek ja muut, 2011; Preece ja muut, 2004; Rau ja muut, 2008). Yhteisö-
palvelut ovat nousseet tärkeään rooliin informaation jakamisessa; ihmiset käyttävät 
linkkejä informaationhakuun ja jakamiseen muille, muun muassa julkisesti käyttäjän 
omalla tai muiden sivuilla. Käyttäjät näyttävät myös jakavan sisältöä erityisesti juuri 
silloin, kun haluavat jakaa muille informaatiota (Baek ja muut, 2011). Jakaminen on 
kyllä tärkeää, mutta Raun ja muiden (2008) mukaan ihmiset eivät kuitenkaan käytä yh-
teisöpalveluita etsiäkseen informaatiota. Tällainen etsittävä informaatio liittyy perintei-
siin verkkoyhteisöihin, joita käytettiin lähinnä juuri etsiäkseen tietoa (boyd & Ellison, 
2007; Preece ja muut, 2004). 
 
Informaation voi kuitenkin nähdä koskevan itse yhteisöpalvelun käyttäjiä, joista halu-
taan usein tietoa, jotta voidaan vähentää epävarmuutta heitä kohtaan (Antheunis ja 
muut, 2010) tai tyydyttää uteliaisuuden tarvetta (Schneider ja muut, 2013). Schneiderin 
ja muiden (2013) mukaan uteliaisuus on palveluissa usein ihmistenvälistä, mutta se voi 
liittyä myös haluun saada uusia kokemuksia (sensory curiosity) ja aistimuksia (percep-
tual curiosity). Eri palveluiden yhteisöt ovat yleensä heterogeenisiä ja niiden jäsenillä 
voidaan havaita samaa sosiaalista käyttäytymistä. Yhteisöjen tarkoitus voi olla infor-
maation, kokemusten tai tuen haku ja jako. (Schneider ja muut, 2013.) Informaatio liit-
tyy Baekin ja muiden (2011) mukaan yleensä käyttäjän omiin kiinnostuksiin, hänen 
työnsä mainostukseen tai eri tapahtumiin. Yksi hyödyllisimmistä asioista yhteisöpalve-
luissa on lisääntynyt kontrolli liittyen kommunikointiin (Baek ja muut, 2011), ja se voi 
muun muassa lisätä käyttäjien intiimimpää sisimpänsä paljastusta (Valkenburg & Peter, 
2007). Tämä liittyy Valkenburgin ja Peterin mukaan siihen, ettei verkosta saa toisesta 
käyttäjästä niin paljon muun muassa visuaalisia vihjeitä. Jaetun informaation tyyppi 
liittyy usein tiettyyn ryhmään tai motivaatioon, mikä käy Baekin ja muiden (2011) mu-
kaan hyvin yhteen vanhempien tutkimusten kanssa, jotka väittävät ihmisten mediankäy-
tön olevan tavoitteellista eikä minkäänlainen rituaali tai tapa. (Baek ja muut, 2011.) 
 
Eri ominaisuuksiin liittyvät motiivit näyttävät myös olevan vahvasti yhteydessä käyttä-
jän persoonallisuuteen, kuten jo aiemmin tuli ilmi (Bachrach ja muut, 2012). Esimerkik-
si, mitä pienempi halu käyttäjällä on kontrolloida jakamisella muita, sen todennäköi-
semmin hän jakaa viihdettä (Baek ja muut, 2011). Neuroottiset kaipaavat usein mie-
luummin läheisiä ihmissuhteita, kun taas ekstrovertit haalivat yhteisöpalveluissa paljon 
kavereita, joista suurin osa on heikkoja yhteyksiä (Bachrach ja muut, 2012). Heikkojen 
yhteyksien suurempi määrä selittyy sillä, että yhteisöpalveluissa on helppoa lisätä toinen 
kaveriksi ja tämän jälkeen ylläpito ei vaadi juurikaan vaivaa. Tämä lisää käyttäjien mo-
tivaatiota lisätä kavereiksi myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole niin läheisiä. (Urista ja 
muut, 2009.) 

3.2.2 Motiivi muiden tarkkailulle 

Suora kommunikaatio on usein halutumpaa, mutta silti epäsuoria kommunikaatiotapoja 
käytetään yhteisöpalveluissa paljon (Rau ja muut, 2008); lähes kaikki käyttäjät tarkkai-
levat muita (Antheunis ja muut, 2010; Rau ja muut, 2008). Rauchin ja muiden (2014) 
mukaan suurin osa yliopistoikäisistä Facebookin käyttäjistä käyttävät yhteisöpalveluita 
useita kertoja päivässä, mutta tällöin he todennäköisemmin vain tarkkailevat muiden 
profiileja ilman kommentoimista kuin lähettävät jotain viestiä itse. Profiilit indikoivat-
kin hyvin ihmisen aktiivisuutta, mm. lähetettyjen viestien kautta (boyd & Ellison, 
2007). 
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Muiden tarkkailu on siis yksi tärkeimmistä motiiveista yhteisöpalveluiden käytölle (To-
sun, 2012). Syitä tälle ilmiölle on ehdotettu paljon (Bachrach, ja muut, 2012, Preece ja 
muut, 2004). Käyttäjät voivat tehdä sitä muun muassa päättäessään, haluavatko he aloit-
taa henkilön kanssa romanttisen suhteen tai ottavatko he hänet töihin (Bachrach ja muut, 
2012). Käyttäjät saattavat olla myös siinä uskossa, etteivät saa sosio-emotionaalisia tar-
peitaan tyydytetyksi, vaikka olisivatkin aktiivisempia ja lähettelisivät viestejä. He eivät 
myöskään todennäköisemmin lähettele aktiivisesti, jos yleisössä on henkilöitä, joita he 
eivät niin hyvin tunne. (Rau ja muut, 2008.) Vastaavasti käyttäjä voi tarvita anonyymi-
syyttä, jota palvelu ei välttämättä tarjoa tarpeeksi (Schneider ja muut, 2013). Käyttäjä ei 
myöskään välttämättä tunne joko pitävänsä käyttämästään palvelusta, saavansa siitä tai 
siellä olevasta ryhmästä tarpeeksi tietoa tai tunne kuuluvansa joukkoon (Preece ja muut, 
2004; Schneider ja muut, 2013). Myös varmuus siitä, että käyttäjä saa tietynlaisen (mie-
lellään positiivisen) vastauksen, vaikuttaa aktiivisuuteen (Rau ja muut, 2008), mikä voi 
liittyä myös siihen, että käyttäjä saattaa olla liian ujo viestittääkseen (Schneider ja muut, 
2013). Käyttäjä voi myös ajatella, että on avuksi, kun ei lähetä viestiä turhaan. Palvelun 
käytettävyys vaikuttaa myös paljon aktiivisuuteen: jos palvelu ei toimi kunnolla, käyttö 
jää helpommin pelkäksi muiden tarkkailuksi. (Preece ja muut, 2004.) Tämän lisäksi 
myös ulkoiset syyt kuten aikarajoitteet tai työnantajan asettamat rajoitteet saattavat vä-
hentää aktiivisuutta (Schneider ja muut, 2013). 
 
Kuten aiemmin mainittiin, perinteiset verkkoyhteisöt eroavat yhteisöpalveluista monella 
tapaa, ja etenkin muiden tarkkailuun liittyvä informaatio on näissä palveluissa erilaista. 
Näissä palveluissa käyttäjän ei usein tarvitse osallistua aktiivisemmin, sillä pelkkä lu-
keminen jo riittää tiedon saamiseksi. (Preece ja muut, 2004.) Perinteisiä verkkoyhteisöjä 
ja yhteisöpalveluja yhdistää kuitenkin epävarmuus tietoon (Schneider ja muut, 2013). 
Antheunis ja muut (2010) tunnistivat kolme eri strategiaa epävarmuuden vähennykselle: 
passiivinen, aktiivinen ja interaktiivinen. Passiivinen tarkoittaa muun muassa kuvien 
katselua tai tarkkailua, kuinka kohdehenkilö reagoi muihin ihmisiin. Aktiivinen pitää 
sisällään muun muassa muilta ihmisiltä kohdehenkilöön liittyvistä asioista kysymisen. 
Interaktiivinen strategia taas on muun muassa suoraa kyselyä kohdehenkilöltä ja sisim-
pänsä paljastusta. (Antheunis ja muut, 2010.) Schneider ja muut (2013) taas tunnistivat 
kahdenlaisia ihmisiä: I-tyyppi (interest type), ja D-tyyppi (deprivation type). D-tyypin 
ihmisille yhteistä on halu vähentää epävarmuutta liittyen tietoon, mikä on heille jo itses-
sään palkitsevaa ja nautinnollista, toisin kuin I-tyypin ihmisille, joille nautinto tulee 
uuden tiedon löytämisestä. Toisin sanoen D-tyypin ihmiset tutkivat syvemmin asiaa ja 
myös lähettelevät siihen liittyviä viestejä yhteisöissä, kun taas I-tyypeille riittää pelkkä 
selailu ja lukeminen. 
 
Passiivisuus on selvästi suositumpaa kuin aktiivisuus (Antheunis ja muut, 2010; Cour-
tois, Mechant, DeMarez & Verleye, 2009; Rau ja muut, 2008). Antheuniksen ja muiden 
(2010) mukaan lähes kaikki, 99%, käyttävät passiivisia strategioita epävarmuuden vä-
hennykselle. Tämä on hiukan suurempi osuus kuin Raun ja muiden (2008) mainitsema 
90%, jotka heidän mukaansa tarkkailivat muita yhteisöpalveluissa. Interaktiiviset strate-
giat ovat Antheuniksen ja muiden mukaan seuraavaksi suosituimpia, 84%:n osuudella, 
mutta aktiivisia strategioita käyttää vain joka viides. Nämä määrät menevät hyvin yh-
teen sen kanssa, mitä Courtois ja muut (2009) tutkimuksessaan mainitsivat: todella ak-
tiiviset osallistujat ovat pieni vähemmistö, vain kahdeksan prosenttia käyttäjistä, kun 
taas harvoin aktiivisia olivat suurin osa, yli 60% käyttäjistä. Passiivisia strategioita on 
hankalampi käyttää palveluissa, joissa on vähän visuaalisia ja muita vihjeitä kohdehen-
kilöstä. Nämä palvelut painottavat yleensä tekstipohjaista keskustelua keskenään, mistä 
syystä interaktiiviset strategiat ovat suosittuja näissä palveluissa. Monenlaista mediaa 
sisältävissä palveluissa taas passiiviset strategiat ovat käytetyimpiä. Passiivisuuteen 
saattaa vaikuttaa myös pääsy kommunikoimaan toisen kanssa, sillä yleensä se ei ole 
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mahdollista yhteisöpalveluissa, ellei ole lisännyt henkilöä kaverikseen. (Antheunis ja 
muut, 2010.) 
 
Mitä enemmän käyttäjät vähentävät epävarmuutta toisista käyttäjistä, sitä enemmän 
Antheuniksen ja muiden (2010) mukaan nämä henkilöt viehättävät. Ihmiset saavat toi-
siltaan eräänlaisia palkintoja, jotka myös johtavat sosiaaliseen viehätykseen. Näitä ovat 
suorassa kommunikaatiossa esimerkiksi imartelu ja sisimpänsä paljastus, ja muiden 
tarkkailussa muun muassa toisten mieltymysten, kuten musiikkimaun, tarkkailu. (Ant-
heunis ja muut, 2010.) Palkinnot ovat juuri Uristan ja muiden (2009) mukaan syy sisäl-
lön luomiselle yhteisöpalveluihin. Palkintoja koetaan saavan todennäköisemmin silloin, 
kun kohdehenkilö on samanlainen (Antheunis ja muut, 2010; Urista ja muut, 2009). 
Vastaanotetun tiedon laatu on myös tärkeä ominaisuus. Kun esimerkiksi passiivista stra-
tegiaa käyttäessä löytää toisesta positiivista tietoa, epävarmuus tulee vähemmän tärke-
äksi. Jos taas tieto onkin negatiivista, epävarmuus on hyvin tärkeää ja saattaa jopa li-
sääntyä. (Antheunis ja muut, 2010.) Erilaiset palkinnot, etenkin liittyen identiteetin 
luomiseen, saattavat myös johtaa aktiivisempaan osallistumiseen yhteisöpalveluissa 
(Courtois ja muut, 2009). 
 
Se on kuitenkin jäänyt Schneiderin ja muiden (2013) mukaan vielä tutkimuksilta hämä-
rän peittoon, että miksi jotkut yksilöt lopettavat muiden tarkkailun ja alkavat aktiivisik-
si. Tutkimuksissa on ainakin huomattu, että passiiviset muiden tarkkailijat hyötyvät 
palvelusta samalla tavalla kuin aktiiviset viestittelijätkin (Schneider ja muut, 2013), ja 
että motivaatio palveluihin rekisteröitymiselle on eri asia kuin motivaatio osallistumisel-
le eri aktiviteetteihin myöhemmin, vaikka ne voivat olla kyllä samatkin (Baek ja muut, 
2011; Schneider ja muut, 2013). Jälkimmäinen Baekin ja muiden mukaan huomattava 
löytö selittyy Schneiderin ja muiden mukaan sillä, että tiedon ja tuen tarve on tärkeää 
alussa, kun taas flow-kokemus eli tila, jossa paneudutaan täysillä tiettyyn asiaan, on 
tärkeää myöhemmissä vaiheissa. Tämä saattaa Schneiderin ja muiden mielestä selittää, 
miksi yhteisön jäsenet ryhtyvät toistuvasti tekemään jotain, kun kyvyt ja kokemukset 
osallistumisesta kasvavat.  

3.3 Yhteisöpalveluiden vaikutukset käyttäjiin 

Tutkimuksessa siitä, onko internet hyväksi mielenterveydelle, mainittiin heti alkuun, 
ettei itse kommunikaatioteknologialla, kuten internetillä tai radioaalloilla, ole omaa 
psykologiaa. Ei voida myöskään siis sanoa onko internet hyväksi tai pahaksi mielenter-
veydelle, mutta sen sijaan yksittäisillä aktiviteeteillä, jotka se mahdollistaa, voi olla vai-
kutusta. (Bell, 2007.) Tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet myös yleisemmän tason 
vaikutuksia liittyen yhteisöpalveluiden käyttöön. O’Keeffen ja Clarke-Pearsonin (2011) 
mukaan hyviä vaikutuksia ovat muun muassa yhteydessä pysyminen ystäviin ja perhee-
seen, uusien kavereiden saaminen, kuvien ja ideoiden jakaminen sekä parempi tai sy-
vempi näkemys itsestä, yhteisöistä ja maailmasta. Myös Brandtzægin ja muiden (2010) 
mukaan Facebook lisää ihmisten yleistä kontaktien määrää. Toisaalta verkkokommuni-
kaatio saattaa myös vähentää keskustelukumppaneita, kuten McPherson, Smith-Lovin ja 
Brashears (2006) huomasivat. Tämä voi olla tutkijoiden mukaan myöskin vain merkki 
siitä, kuinka yhteydenpidon muoto on muuttunut, eivätkä ihmiset välttämättä miellä 
teknologiavälitteistä keskustelua tarpeeksi merkittäväksi laskeakseen pelkkiä verkkotut-
tavuuksia keskustelukumppaneikseen (McPherson ja muut, 2006). Burke ja muut (2010) 
tulivat tutkimuksessaan lopputulokseen, että Facebookin käyttö lisää yleistä hyvinvoin-
tia. Valkenburg ja Peter (2007) tukevat tätä väitettä, mutta heidän mukaansa siihen liit-
tyy vahvasti kavereiden kanssa vietetty aika ja ystävyssuhteen laatu. Alloway ja Allo-
way (2012) sanovat yhteisöpalveluiden vaikuttavan jopa joihinkin kognitiivisiin taitoi-
hin, esimerkiksi muiden tarkkailu näyttäisi vaikuttavan työmuistiin. 
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Verkkokontekstilla näyttää olevan vaikutusta käyttäjiin ja muun muassa siihen, kuinka 
tyytyväisiä he ovat verkkokommunikointiin, mistä puhutaan seuraavaksi luvussa 3.3.1. 
Myös yksityisyyshuolet nousivat monessa tutkimuksessa tärkeäksi, ja niiden vaikutuk-
sista käyttäjiin kerrotaan luvussa 3.3.2. Lopuksi luvussa 3.3.3. kootaan epäsuorien 
kommunikaatiotapojen vaikutuksia käyttäjiin. 

3.3.1 Verkkokommunikaatioon liittyvät vaikutukset 

Ihmiset tuntuvat olevan tyytyväisiä kommunikointiin verkossa: he eivät esimerkiksi 
pelkästään näytä, jaa ja kommunikoi tunteita, vaan tekevät tämän myös heitä miellyttä-
vällä tavalla (Derks ja muut, 2008). Moni tutkimus on myös tullut tulokseen, että tekno-
logiavälitteinen viestintä auttaa pitämään yllä verkon ulkopuolisia ihmissuhteita ja toi-
mii täten lähinnä kasvokkain käydyn kommunikaation jatkeena tai täytteenä. Tämä kui-
tenkin vaatii sen, että on tyytyväinen kasvokkain käytyyn kommunikaatioon. (Correa ja 
muut, 2010; Kraut ja muut, 1998; O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011; Papacharissi & 
Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja muut, 2008; Rau ja muut, 2008; Rauch ja muut, 2014.) 
Tällöin verkkokommunikointia ei välttämättä pidetä kovinkaan tärkeänä, vaikka siihen 
ollaankin tyytyväisiä. Ne, jotka välttävät sosiaalisuutta kasvokkain ja omaavat esimer-
kiksi sosiaalisia ongelmia, käyttävät tietokonevälitteistä kommunikointia täysin muun 
kommunikoinnin korvikkeena eivätkä ole yleensä tyytyväisiä tilanteeseen. (Papacharissi 
& Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja muut, 2008.) 
 
Kuten aiemmin mainittiin, ihmiset saattavat myös kokea verkkokommunikaation jopa 
mielekkäämmäksi kuin kasvokkain käydyn (Rau ja muut, 2008). Tähän liittyy muun 
muassa parempi kontrolli (Baek ja muut, 2011; Derks ja muut, 2008; Valkenburg & 
Peter, 2007), kuten suurempi mahdollisuus valita miten itsensä ja asiansa esittää. Täten 
itsestä saatetaan antaa paljon ideaalimpi näkemys, mikä ei olisi mahdollista kasvokkain, 
mikä taas saattaa nostaa verkkokommunikaation halutumpaan asemaan. (Rau ja muut, 
2008.) Yhteisöpalvelut ovat myös ensimmäinen paikka, jossa ihmiset pääsevät määritte-
lemään tarkasti oman sosiaalisen verkostonsa ja hyödyntämään sosiaalista verkostoaan 
paremmin kuin koskaan aiemmin (Lin & Lu, 2011; Rau ja muut, 2008). Verkkokonteks-
ti vahvistaa tiettyjä käyttäjien kulturaalisia odotuksia suhteiden ylläpidosta, kuten vasta-
vuoroisuutta, ja vähentää verkon ulkopuolisia rajoitteita (Kim & Yun, 2007). 
 
Bauerin ja Figlin (2008) mukaan aktiivisella kuuntelulla on positiivinen vaikutus verk-
kokommunikaatioon. Aktiivinen kuuntelu on tapa kuunnella ja vastata toiselle henkilöl-
le, mikä kehittää yhteistä ymmärrystä kehittämällä sekä verbaalisia että ei- verbaalisia 
kommunikaatiotaitoja. Siinä kuuntelija reflektoi takaisin puhujan sanoman ilman tuo-
mitsemista, toisin kuin passiivisessa kuuntelussa, jossa kuulija vain näyttää mielenkiin-
tonsa muutamilla sanoilla tai eleillä, kuten hymyllä tai nyökkäyksillä. Bauerin ja Figlin 
(2008) tutkimus osoittaa, että aktiivinen kuuntelu toimii myös reaaliaikaisessa välittei-
sessä kommunikaatiossa, kuten pikaviestinnässä. Joitakin ongelmia kuitenkin esiintyy, 
kuten viestien sekavuuden aiheuttamaa väärinymmärrystä tai huomion puutetta tai häi-
riintymistä. Nämä ongelmat ovat kuitenkin selvitettävissä, jos käyttäjä on tottunut pika-
viestintään, mutta tällöinkin se vaatii enemmän vaivaa kuin kasvokkain käydyssä kom-
munikaatiossa. (Bauer & Figl, 2008.) Mitä lähemmäs teknologiavälitteisessä viestinnäs-
sä päästään kasvokkain käytyä kommunikaatiota, sitä vähemmäksi väärinkäsitykset ja 
tulkintavirheet käyvät (Sherry, 2000). 

3.3.2 Yksityisyyshuolien vaikutukset 

Alati kehittyvä teknologia mahdollistaa nykyään yhteydenpidon keneen tahansa missä 
tahansa (Sellen ja muut, 2009). Tämä tuo tietenkin mukanaan paljon hyvää, mutta siinä 
on myös omat huonot puolensa, kuten vähentynyt yksityisyys (boyd & Ellison, 2007). 
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Ihmiset kokevat aina tavoiteltavana olemisen lisäävän odotuksia, tungettelua ja stressiä 
(Leung & Lee, 2005) ja sen on myös todettu vähentävän hyvinvointia (Chan, 2014). 
 
Yksityisyyshuolia aiheuttaa muun muassa vääränlainen teknologian käyttö ja liian tai 
väärän informaation jako. Sosiaalisen median käyttö jättää käyttäjästä jäljen, jota kutsu-
taan joskus digitaaliseksi jalanjäljeksi. Monet käyttäjät eivät tajua sitä, että mikä tapah-
tuu internetissä jää myös sinne. (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011.) Tällä on monia 
vaikutuksia, kuten suorat sosiaaliset vaikutukset (Brandtzæg ja muut, 2010), työnhaun 
vaikeutuminen tai markkinoijien ja huijareiden kohteeksi joutuminen (O’Keeffe & 
Clarke-Pearson, 2011). Yksityisyyttä on hankala ylläpitää erityisesti silloin, kun kontak-
teja alkaa olemaan liikaa. Liian monen kaverin ongelmaa esiintyy etenkin nuorilla käyt-
täjillä, joiden Facebook-kaverit ovat ikään kuin ”isoveli, joka valvoo ja kontrolloi” hei-
tä. (Brandtzæg ja muut, 2010.) Nuorten käyttäjien yksityisyys on boydin ja Ellisonin 
(2007) mukaan erittäin tärkeä aihe, vaikka on kuitenkin huomattu, että teini-ikäiset ovat 
tietoisia potentiaalisista yksityisyysuhkista verkossa ja monet ehkäisevät ja minimoivat-
kin riskejä ennalta. Verkkoa on jopa kutsuttu turvallisemmaksi kontekstiksi kommuni-
koinnille (Derks ja muut, 2008). 
 
Tieto siitä, että muut voivat tarkkailla itseä vaikuttaa käyttäytymiseen yhteisöpalveluis-
sa: ihmiset muuttuvat muun muassa tarkemmiksi siitä, mitä jakavat muiden nähtäville. 
Monet alkavat myös noudattaa mukautumisstrategiaa eli alkavat jakaa vain tiettyjä asi-
oita julkisesti pitääkseen yllä yksityisyyttään.  (Brandtzæg ja muut, 2010.) Viestejä saat-
taa kuitenkin olla vaikea räätälöidä suurelle yleisölle yksityishuolien takia (Winter ja 
muut, 2014.). Käyttäjät ovatkin sanoneet, että yksityiset ryhmät Facebookissa ovat pal-
jon kivempiä, sillä niissä kaikki tuntevat toisensa ja puhuminen ja jakaminen on henki-
lökohtaisempaa. (Brandtzæg ja muut, 2010.) Kun syöte-ominaisuus tuli Facebookiin, 
jotkut käyttäjät kokivat menettäneensä kontrollin liittyen siihen, mitä tietoa he saavat ja 
jakavat palvelussa, vaikka sama tieto olisi ollut aiemminkin saatavilla (boyd & Ellison, 
2007). Schwämmleinin ja Wodzickin (2012) mukaan yksityisyyshuolet eivät kuitenkaan 
selitä täysin sisimpänsä paljastamisen tasoa yhteisöpalveluissa, vaan siihen liittyy lähei-
sesti käyttäjän tilannekohtaiset tavoitteet; riippuu tilanteesta, milloin tietyntasoinen ja -
sisältöinen sisimpänsä paljastaminen toimii. 

3.3.3 Epäsuoran kommunikaation vaikutukset 

Suora kommunikaatio muun muassa vähentää yksinäisyyttä, lisää tunnetta siitä, että 
läheiset ystävät ovat tukena (Burke ja muut, 2010) ja lisää sosiaalista viehätystä (Ant-
heunis ja muut, 2010). Sen vastakohdalla, epäsuoralla kommunikaatiolla, on huomattu 
olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Muiden tarkkailu saattaa olla muun 
muassa hyvä keino tutustua toisiin ihmisiin tai seurata jo tuntemiaan henkilöitä ja pysy-
äkseen mukana, mitä omassa verkostossaan tapahtuu. Se on myös paljon helpompi ja 
nopeampi tapa saada selville tietoa toisesta kuin esimerkiksi puhelimella soittaminen. 
(Urista ja muut, 2009.) Tämän lisäksi sen on huomattu vaikuttavan joihinkin kognitiivi-
siin taitoihin: muun muassa muiden tarkkailun on huomattu parantavan työmuistia (Al-
loway & Alloway, 2012).  

Positiivisten puolien lisäksi muiden tarkkailulla on siis myös negatiivisia vaikutuksia. 
Rauch ja muut (2014) huomasivat muun muassa, että Facebook on huono väline ensi-
vaikutelman muodostuksessa, sillä se vain lisää jännitystä eikä suinkaan vähennä sitä. 
Heidän mukaansa muiden tarkkailu Facebookissa saattaa myös muun muassa lisätä lii-
allista itsensä vertailua muihin. Useat käyttäjät ovat myös olleet huolissaan muun muas-
sa siitä, että muut katselevat heidän kuviaan tai saavat liikaa tietoa seuratessaan heidän 
profiiliaan tai syötettään (Brandtzæg ja muut, 2010). Tämän on huomattu myös vaikut-
tavan ihmisten käytökseen. Ja kuten edellä mainittiin, Facebookin syöteominaisuus häi-
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ritsi tullessaan käyttäjien tunnetta kontrollista, vaikka sama tieto olisi ollut saatavilla 
ennen ominaisuuden tuloakin. (boyd & Ellison, 2007.) Tähän liittyy informaatioähky, 
jonka lievittämiseksi Zhongin ja muiden (2011) mukaan ihmiset tarvitsevat parempia 
strategioita. 

Kuten aiemmin mainittiin, seinälle jakamista on kutsuttu Facebookin alkuperäiseksi 
käyttötarkoitukseksi. Käyttäjien syötteessä on kuitenkin usein paljon huonolaatuista 
sisältöä, mikä muun muassa vähentää yhteyden kokemista kavereihin (Burke ja muut, 
2010). Ihmiset alkavat jakamaan yhä useammin suoraan toisilleen tai saattavat olla ko-
konaan jakamatta (sillä he ovat huolissaan yksityisyydestään). Tämä saattaa johtaa 
myös ajan myötä sosiaaliseen tylsyyteen. (Brandtzæg ja muut, 2010.) Kavereihin liitty-
vien yksityisyyshuolien lisäksi palvelun käyttötarkoitus ja luottaminen siihen vaikutta-
vat jakamiseen. Facebookin käyttäjät muun muassa luottavat enemmän Facebookiin 
kuin MySpacen käyttäjät luottivat MySpaceen, mistä syystä Facebookin käyttäjät ovat 
halukkaampia jakamaan informaatiota palvelussa (boyd & Ellison, 2007). 

Käyttäjien epäsuora kommunikaatio saattaa myös vaikuttaa heidän omaan käyttäytymi-
seensä yhteisöpalveluissa. Yee ja Bailenson (2007) kutsuivat tämänkaltaista käyttäyty-
mistä termillä proteus-efekti. He huomasivat, että käyttäjät, joilla on tietyntyyppinen 
avatar eli profiilikuva tai hahmo yhteisöpalvelussa, he alkavat käyttäytyä siihen liitettä-
vän identiteetin mukaisesti. Fox, Bailenson ja Tricase (2013) muun muassa huomasivat, 
että käyttäjät, joilla avatar on seksuaalisempi, myös käyttäytyvät seksuaalisemmin. Pal-
velun luonne vaikuttaa myös asiaan: käyttäjät saattavat näyttää avatareissaan aivan eri 
asioita esimerkiksi treffipalveluissa kuin blogatessa, ja täten käyttäytyä myös erilailla 
näissä palveluissa (Vasalou & Joinson, 2009). 

Vaikka epäsuora kommunikaatio on käytetympää, silti suora kommunikaatio toimii 
paljon paremmin muun muassa epävarmuuden vähennyksessä (Antheunis ja muut, 
2010) ja sosiaalisen pääoman saannissa (Burke ja muut, 2010). Antheuniksen ja muiden 
(2010) mukaan interaktiiviset strategiat (mm. suoraan kysyminen tai sisimpänsä paljas-
tus) lisäävät huomattavasti sosiaalista viehätystä, kun taas muut strategiat eivät juuri-
kaan vaikuta samalla tavoin. Tähän vaikuttaa tutkijoiden mukaan varmasti se, että inter-
aktiivisissa strategioissa yhteys toiseen on suora ja tiedonhakijalla on myös enemmän 
kontrollia kommunikaatiossa, muun muassa aiheen valinnan kautta. (Antheunis ja muut, 
2010.) Valkenburg ja Peter (2007) tukevat tätä: heidän mukaansa verkossa käydyn 
kommunikaation tarjoama kontrolli ja vähentyneet vihjeet rohkaisevat ihmisiä intii-
mimpään sisimpänsä paljastukseen, minkä johdosta ihmissuhteen laatu saattaa myös 
parantua. 

Epäsuora kommunikaatio taas näyttää vähentävän sosiaalista pääomaa liittyen laajaan 
tuttavapiiriin ja heiltä saatavaan informaatioon. Yksi tutkijoiden tulkinta tästä oli, että 
käyttäjällä täytyy olla sekä monipuolinen heikkojen yhteyksien verkosto että aito mah-
dollisuus kommunikoida heidän kanssaan. Heidän mukaansa muiden tarkkailu ei siis 
yksin riitä lisäämään sosiaalista pääomaa, vaan tarvitaan myös suoraa kommunikaatiota, 
jotta verkostoa voidaan käyttää hyväksi. (Burke ja muut, 2010.)  Schneiderin ja muiden 
(2013) mukaan taas muiden passiiviset tarkkailijat kuitenkin hyötyvät yhteisöpalvelui-
den käytöstä samalla tavalla kuin aktiiviset viestittelijätkin. Heidän mukaansa muiden 
tarkkailijoiden ja viestittelijöiden välillä ei ole nähty eroa muun muassa yksinäisyydes-
sä, masennuksessa tai optimistisuudessa. Antheuniksen ja muiden (2010) mukaan mui-
den tarkkailussa ei ole usein kyse saadun tiedon määrästä vaan sen laadusta, kuten tie-
don positiivisuudesta tai negatiivisuudesta.  
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3.4 Yhteenveto 

Yhteisöpalveluita käytetään hyvin monilla tavoin: käyttäjän persoona vaikuttaa itse pal-
velun valinnan (Hughes ja muut, 2012) lisäksi muun muassa aktiivisuuteen, viestittely-
tiheyteen tai mitä ominaisuuksia hän käyttää (Amichai-Hambuger & Vinitzky, 2010; 
Bachrach ja muut, 2012; Winter ja muut, 2014). Lisäksi sukupuolella ja iällä on nähty 
vaikutuksia muun muassa käytön sisältöön tai määrään (Baek ja muut, 2011). Yhteisö-
palveluissa käyttäjillä on kommunikoidessaan enemmän kontrollia kuin kasvokkain 
(Valkenburg & Peter, 2007), vaikka toisaalta yksityisyyttä voi olla hankala ylläpitää 
(boyd & Ellison, 2007; Brandtzæg ja muut, 2010). Olemassa olevien yhteyksien ylläpito 
ja vahvistus on tärkein motiivi yhteisöpalveluiden käytölle (Baek ja muut, 2011; boyd & 
Ellison, 2007; Papacharissi & Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja muut, 2008; Tosun, 
2012). Läheisyys yhteisöpalveluissa näkyy muun muassa sosiaalisessa tai emotionaali-
sessa tuessa, jota saadaan pääosin vahvoilta yhteyksiltä (Stefanone ja muut, 2012) käyt-
täen suoria kommunikaatiotapoja (Burke ja muut, 2010). Epäsuora kommunikaatio voi 
kuitenkin auttaa lähentämään ihmisiä, sillä sitä kautta käyttäjät saavat tietää toisistaan 
uusia asioita (Urista ja muut, 2009), vaikka liika tai epähaluttu tieto saattaa toisaalta olla 
haitaksikin (Burke ja muut, 2010; Rauch ja muut, 2014; Zhong ja muut, 2011). Epäsuo-
rat kommunikaatiotavat ovat paljon käytetympiä, vaikka suora kommunikaatio on halu-
tumpaa (Rau ja muut, 2008). 
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4. Tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkielmassa tutkitaan, millainen rooli epäsuoralla kommunikaatiolla on yhteisö-
palveluiden käytössä. Tähän kysymykseen vastatakseen täytyy tutkia myös tarkemmin, 
mitä epäsuora kommunikaatio yhteisöpalveluissa oikeastaan on, ketkä sitä käyttää, mi-
ten ja miksi. Näihin kysymyksiin vastattiin jo hieman aiemman tutkimuksen pohjalta 
edellisessä luvussa. Aiempi kirjallisuus avasi myös jonkin verran sitä, miten, miksi ja 
kuinka paljon ihmiset käyttävät epäsuoria tapoja kommunikoida. Kyseinen aiempi tieto 
oli pohjana tässä toteutetulle laadulliselle tutkimukselle. Laadullinen tutkimus sopii tä-
hän hyvin, sillä siinä pyritään ymmärtämään, minkälainen tutkittava ilmiö on (Töttö, 
2004). Aineisto kerättiin laadullisilla teemahaastatteluilla, mikä sopii ilmiön selittämi-
seen hyvin, sillä ne antavat haastateltavan kertoa vapaammin aiheesta kuin haastattelut, 
joissa käytetään tarkkoja kysymyksiä, mutta ne etenevät kuitenkin tiettyjen selitettävien 
teemojen ympärillä, toisin kuin täysin avoimet haastattelut (Hirsjärvi & Hurme, 2001). 
Haastatteluteemoista kerrotaan tarkemmin seuraavaksi luvussa 4.1, haastatteluista ja 
pilottitestistä luvussa 4.2, tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden selkeyttämisestä haas-
tatteluja varten luvussa 4.3 ja kerätyn aineiston litteroinnista ja analysoinnista luvussa 
4.4. 

4.1 Haastatteluteemat 

Muodostin haastatteluteemat ja niihin liittyvät mahdollisesti käytettävät tarkentavat ky-
symykset pohjautuen aiempaan kirjallisuuteen. Kävin läpi käyttämäni lähteet ja otin 
kysymykseksi joko suoraan tietyssä tutkimuksessa esiintyvän kysymyksen tai käytin 
teemana tutkimuksen aihetta. Antheunis ja muut (2010) kysyivät omassa tutkimukses-
saan ensin yleistä Hollannin suosituimman yhteisöpalvelun Hyves.nl:n käytöstä, ja jäl-
keenpäin tarkempia kysymyksiä, kuten ovatko käyttäjät tavanneet kavereita palvelun tai 
kenties muuten internetin kautta. Jos vastaus oli myönteinen, tästä löydetystä kaverista 
kyseltiin vielä tarkempia kysymyksiä. Menettelin itsekin näin, kysymällä ensin ylei-
sempiä kysymyksiä haastateltavan käyttämistä palveluista ja kysymällä sitten tarkempia 
kysymyksiä, kun jotain tuli ilmi. Kyseessä oli siis teemahaastattelu eli haastateltava sai 
kertoa vapaasti omista kokemuksistaan ja mielipiteistään aiheeseen liittyen. Teemahaas-
tattelu ei siis etene tarkoin valittujen, yksityiskohtaisten kysymysten mukaisesti vaan 
väljemmin keskittyen ennalta suunniteltuihin teemoihin. Kaikkien haastateltavien kans-
sa ei myöskään teemahaastattelussa käydä välttämättä läpi kaikkia teemoja samalla 
tarkkuudella, vaan haastattelu menee vapaasti eteenpäin, vaikkakin kaikki teemat pyri-
tään käymään läpi jokaisen kanssa. Teemat ja niihin liittyvät apukysymykset voi kerätä 
pieniksi muistiinpanoiksi haastatteluun, kuten tässä tehtiin (Liite A). (Hirsjärvi & Hur-
me 2001, 47-48, 66; Eskola & Suoranta 2000, 86-87.) 

Muodostin siis listan teemoista ja niihin liittyvistä apukysymyksistä pohjautuen aiem-
paan tutkimukseen (Liite A). Haastateltavan annettiin ensin kuvailla omaa yhteisöpalve-
luiden käyttöä ja palveluiden sisältöä, ennen kuin kysyttiin tarkentavia kysymyksiä eri 
aktiviteeteista ja ominaisuuksista, joita palvelut pitävät sisällään. Aktiviteeteissä keski-
tyttiin epäsuoriin tapoihin, mutta kommunikaatiota niiden välityksellä verrattiin kysy-
myksissä myös suoraan verkkoviestintään ja kasvokkain käytyyn kommunikaatioon, ja 
niiden välisiä eroavaisuuksia kysyttiin myös haastateltavalta. Myös käyttöön liittyvistä 
asioista kuten tunteista, persoonasta, aktiivisuudesta, verkoston ylläpidosta, vaikutelman 
hallinasta sekä yksityisyydestä kysyttiin. Haastateltavan motiiveista kysyttiin tarkem-
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min muun muassa käyttöön liittyvistä eri tarpeista. Lopuksi vaikutuksista pyrittiin saa-
maan tietoa kysymällä muun muassa haastateltavien tyytyväisyydestä kommunikoin-
tiinsa yhteisöpalveluissa ja mielipiteistä sekä yleisesti yhteisöpalveluista että tarkemmin 
epäsuorasta kommunikaatiosta. 

4.2 Haastattelut ja pilottitesti 

Aineisto kerättiin kymmenellä laadullisella teemahaastattelulla. Haastateltavat etsittiin 
laittamalla kutsu tutkimukseen tietojenkäsittelytieteen sähköpostilistalle. Kutsu ei kui-
tenkaan tuonut vielä tarpeeksi haastateltavia, joten kohderyhmää laajennettiin muihinkin 
yliopisto-opiskelijoihin kuin tietojenkäsittelyn opiskelijoihin. Kriteerit haastateltavalle 
olivat, että he opiskelevat yliopistossa ja käyttävät vähintään yhtä yhteisöpalvelua sen 
verran, että omaavat mielipiteitä esittämistäni teemoista. Haastattelut käytiin kasvokkain 
Oulun yliopistolla tai muussa haastateltaville sopivassa hiljaisessa paikassa. Haastatte-
luiden kestoksi arvioitiin 50-70 minuuttia, ja ne kestivät lopulta keskimäärin 72 minuut-
tia. Haastattelut nauhoitettiin älypuhelimella, mikä oli osoittautunut pilottivaiheessa 
sopivaksi menetelmäksi. Haastattelutilanteen jälkeen nauhoitukset litteroitiin ja analy-
soitiin, mistä tarkemmin luvussa 4.4. 

Pornsakulvanich ja muut (2008) ehdottivat, että yliopisto-opiskelijat muodostavat sopi-
van kohderyhmän Internetin käyttöön liittyvälle tutkimukselle, sillä heillä on taipumus 
käyttää tietokonevälitteisen kommunikaation toimintoja useasti. Bachrachin ja muiden 
(2012) tutkimuksessa 180 000:n Facebook-käyttäjien keski-ikä oli 24,15 vuotta; Ant-
heunis ja muut (2010) kertoivat, että yhteisöpalvelu Hyves.nl:n käyttäjien keski-ikä olisi 
23 vuotta. Tässä tutkielmassa kohdehenkilöinä olivat siis Oulun yliopiston opiskelijat, 
sillä he osuvat iältään yhteisöpalveluiden suurimpaan käyttäjäryhmään. Haastateltavien 
keski-ikä oli 25 vuotta, mikä sopii hyvin yhteen aiempien tutkimusten kanssa. Rauchin 
ja muiden (2014) mukaan suurin osa yliopistoikäisten yhteisöpalveluiden käytöstä on 
muiden tarkkailua. Yliopistoikäiset sopivat siis myös epäsuoran kommunikaation puo-
lesta hyvin tutkittaviksi. Etsin ensisijaisesti tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita, sillä he 
käyttävät todennäköisemmin erilaisia verkkopalveluita, yhteisöpalvelut mukaan lukien, 
sillä opiskelevat alaa. Tämän jälkeen etsin yliopisto-opiskelijoita muiltakin aloilta joko 
kyselemällä heiltä henkilökohtaisesti tai niin sanotulla lumipallotekniikalla eli kysymäl-
lä haastatelluilta vinkkejä muista tutkimukseen soveltuvista osanottajista (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka, 2006). Näin onnistuin rajaamaan pois henkilöt, jotka eivät 
käyttäneet ollenkaan tai tarpeeksi yhteisöpalveluita osallistuakseen haastatteluun. 

Haastattelun alussa esittelin aihettani lyhyesti, kertomalla, että tutkin Facebookin ja 
muiden sen kaltaisten sivustojen, eli yhteisöpalveluiden, kommunikaatiota. Kerroin 
myös, että tarkemmin haluan saada selville, mitä muita tapoja kommunikoinnille palve-
luissa käytetään kuin pikaviestejä ja muita suoria viestejä henkilöltä toiselle, sekä mihin 
tarkoitukseen näitä tapoja käytetään ja kuinka paljon. Haastateltavista kerättiin ainoas-
taan ikä ja sukupuoli. Tämän lisäksi kysyttiin myös, mieltääkö henkilö itsensä ekstro-
vertiksi vai introvertiksi, sillä sen on huomattu vaikuttavan yhteisöpalveluiden käyttöön 
monessa tutkimuksessa (mm. Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Bachrach ja muut, 
2012; Correa ja muut, 2010; Moore & McElroy, 2012; Winter ja muut, 2014). Tässä 
käytettiin liukuvaa skaalaa -10:stä +10:een, jossa -10 vastaa täysin introverttiä ja +10 
täysin ekstroverttiä. Liukuvaa skaalaa käytettiin, koska se kertoo tarkemmin, kuinka 
merkittävä kyseinen piirre on haastateltavassa ja kaikki eivät välttämättä miellä itseään 
vahvasti vain jommaksi kummaksi. Viimeisenä yleisluontoisena kysymyksenä kysyttiin, 
mitä yhteisöpalveluita haastateltava käyttää, on käyttänyt tai aikoo mahdollisesti tule-
vaisuudessa käyttää. Haastateltavien avuksi näytin heille tekemääni listaa erilaisista 
yhteisöpalveluista, jotka sopivat tässä tutkimuksessa käytettävän määritelmän alle (Liite 
B). Listalla on myös mainittu esimerkkejä suosituista palveluista, jotka eivät täysin ole 
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määritelmän mukaisia. Palveluista kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä, jotta saatiin 
muun muassa tietää, kuinka usein haastateltava käyttää eri palveluita ja onko hän lopet-
tanut jonkin käytön joskus jostain syystä. Vaikka haastateltavilta ei kysytty määritelmän 
ulkopuolisista palveluista, heidän annettiin kuitenkin puhua niistä, jos asia vain pysyi 
tutkielman aiheessa. 

Ennen varsinaisia haastatteluita tehtiin pilottitesti, jolla testattiin haastattelukysymyksiä 
ja -teemoja sekä muun muassa haastattelun kestoa. Tässä haastateltavana oli myös yh-
teisöpalveluita tarpeeksi käyttävä tietojenkäsittelytieteen opiskelija Oulun yliopistolla, 
minkä vuoksi pilottitesti lukeutuu myös kymmenen haastattelun joukkoon.  Pilottihaas-
tattelun perusteella kiinnitettiin huomiota haastatteluissa käytettäviin termeihin, kuten 
kyttäys, joka vaihdettiin termiksi ”muiden tarkkailu”. Myös termi yhteisöpalvelut huo-
mattiin olevan hieman vieras termi, minkä johdosta sitä selvennettiin haastatteluihin ja 
tehtiin lista eri yhteisöpalveluista näytettäväksi haastateltaville. Pilottihaastattelu antoi 
myös paremman käsityksen siitä, kuinka pitkään haastatteluissa menee aikaa ja kuinka 
paljon tarkentavia kysymyksiä tarvitaan. Tämän takia haastatteluaikaa nostettiin hieman 
alkuperäisestä. 

4.3 Operationalisointi 

Tässä tutkielmassa puhutaan paljon eri teoreettisista käsitteistä, jotka täytyy operationa-
lisoida. Tämä tarkoittaa teoreettisten käsitteiden muuttamista sellaiseen muotoon, että 
niitä voidaan tutkia empiirisesti; jotta haastateltavat ymmärtävät mistä puhutaan ja ettei 
käytettävät käsitteet herätä vain lisää kysymyksiä. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

Yhteisöpalvelut saattavat olla outo käsite haastateltavalle, mikä tuli ilmi muun muassa 
pilottihaastattelussa, joten niistä puhuttiin haastattelussa palveluina, joissa voi tehdä 
profiilin, lisätä kavereita, ja olla yhteydessä niihin eri tavoin. Tein myös listan (Liite B) 
eri yhteisöpalveluista, jotka menevät määritelmäni alle, jotta haastateltava saisi helposti 
käsityksen, minkälaisista palveluista on kyse, ja mitä hän itse niistä käyttää. Mainitsin 
listassa myös palveluista, jotka eivät täysin mene määritelmän alle, etteivät niiden puut-
tuminen listassa häiritse tai haastateltava ei sekoita niiden käyttöä tähän.  

Teemat liittyivät pääosin epäsuoraan kommunikaatioon, mutta tätä käsitettä en käyttä-
nyt haastatteluissa vaan puhuin esimerkeillä, kuten tykkäys ja jakaminen. Kun haastatte-
lussa näitä täytyi verrata suoraan kommunikointiin, puhuttiin suorista yksityisviesteistä, 
pikaviesteistä tai chateistä. Aluksi käänsin englanninkielisen termin ”lurking” kyttäyk-
seksi, sillä ne tuntuivat vastaavan hyvin toisiaan. Kuten edellä mainittiin, tämä käsite 
vaihdettiin pilottitestin perusteella neutraalimmaksi termiksi muiden tarkkailu. Syynä 
tähän oli, että termiin kyttäys liittyy helposti negatiivinen konnotaatio. Monissa tutki-
muksissa puhuttiin myös heikoista ja vahvoista yhteyksistä. Näistä puhuttiin haastatte-
luissa tuttavallisemmin läheisinä ja etäisinä kavereina sekä kysymällä, kuinka usein 
haastateltava on ylipäänsä yhteydessä eri henkilöihin ja kuinka läheiseksi hän heidät 
tuntee. 

On myös muita vähemmän keskeisiä käsitteitä, joita jouduin purkamaan haastatteluihin 
sopivammaksi, kuten vaikutelman hallinta tai D- ja I-tyypin ihmiset. Nämä eivät olleet 
varsinaisessa teemalistassa, joten kun näistä puhuttiin, pyrin purkamaan käsitteen hel-
posti ymmärrettävälle kielelle ja vältin käyttämästä mitään oudompia käsitteitä. Haasta-
teltavan käyttämien yhteisöpalveluiden omat käsitteet, kuten eri ominaisuuksien nimet, 
oletettiin olevan tuttuja, mutta niitäkin purettiin tarpeen mukaan. 
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4.4 Litterointi ja analysointi 

Haastatteluiden jälkeen nauhoitukset käytiin läpi ja ne litteroitiin eli kirjoitettiin puh-
taaksi tekstimuotoon analysoinnin helpottamiseksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2006). Haastateltavien käyttämä kieli, esimerkiksi murre tai muut persoonalliset äänteet, 
eivät ole tärkeitä tämän tutkielman kannalta, joten litterointi tehtiin keskittymällä puhu-
tun asian sisältöön. Kaikki kuitenkin kirjoitettiin huolellisesti ylös, miettimistaukoja ja 
äänensävyjä myöten, mutta tarkka ilmaisumuoto saattoi vaihdella. Lyhyesti sanottuna 
siis litteroinnissa semantiikka oli tärkeää, mutta syntaksi ei. Tämän vuoksi myöskään 
analyysivaiheessa ei tehty kielellistä tarkastelua. 

Analysointi tehtiin laadullisena sisällönanalyysinä. Siinä tekstimuotoista aineistoa tar-
kastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Tämän avulla  pyritään 
kuvaamaan tutkittava ilmiö tiivistetysti ja osana laajempaa kontekstia. Sisällönanalyysin 
voi tehdä myös määrällisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.) Kuten edellä mainittiin, ana-
lyysissä ei kiinnitetty huomiota kieliasuun, joten määrällisyys otettiin huomioon ainoas-
taan yleisellä tasolla, muun muassa kuinka moni haastateltavista käytti tiettyä palvelua 
tai sen ominaisuutta. Litteroinnit koodattiin eli käytiin läpi ja merkittiin, missä kohdassa 
puhutaan mistäkin teemasta. Tämä helpotti käsittelemään aineistoa ja yhdistelemään eri 
haastatteluista samat asiat yhteen. Näin pystyttiin myös laskemaan kuinka yleistä jokin 
ilmiö oli ja päättelemään, mitä se tarkoittaa tulosten kannalta. (Eskola & Suoranta, 
2000.) Analyysin tulokset on kerrottu seuraavassa luvussa. Tulokset kytketään myös 
aiempiin tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2002), ja tämä vertailu on raportoitu 
luvussa 6. 
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5. Tulokset 

Tutkimukseen osallistui kymmenen henkilöä, mukaan lukien yksi pilottitesti. Haastatel-
tavista kuusi oli naisia ja neljä miehiä, ja heidän keski-ikänsä oli 25,0 vuotta. Iän ja su-
kupuolen lisäksi haastateltavilta kysyttiin heidän ekstroverttiyttään, jonka suhteen he 
jakautuivat hyvin tasaisesti: osa haastateltavista oli hyvin ekstroverttejä, osa introvertte-
jä, kun taas muutamat sijoittivat itsensä näiden kahden persoonallisuuden välimaastoon. 
Taulukko 1 listaa haastateltavat jaoteltuna naisiin ja miehiin. Näiden ryhmien sisällä 
haastateltavat on vielä jaoteltu ekstroversion mukaan aiemmin mainitulla skaalalla. Oi-
keanpuoleisin sarake listaa haastateltavien käyttämät yhteisöpalvelut siinä järjestyksessä 
kuin ne haastattelussa mainittiin, käytetyimmät lihavoidulla, muut palvelut kursiivilla. 

Taulukko 1. Haastateltavat ja heidän käyttämänsä yhteisöpalvelut 

Nro Sukupuoli Ikä Ekstro- 
versio 

Käytetyt yhteisöpalvelut 

1.  Nainen 23 -9 Facebook, Tumblr, Goodreads, Google+, Twitter, WhatsApp 

2.  Nainen 24 -7 Facebook, Google+, Suomi24, Youtube, IMDb, Instagram, 
blogit, WhatsApp 

3.  Nainen 22 0 Facebook, Google+, YouTube, Habbo Hotel, IRC-Galleria, 
Suomi24, Instagram, blogit, foorumit, WhatsApp 

4.  Nainen 31 +3 Facebook, Google+, Reddit, Imgur, YouTube, blogit, foo-
rumit 

5.  Nainen 24 +5 Reddit, Facebook, Google+, MySpace, LinkedIn, IRC-
Galleria, Suomi24, Last.fm, YouTube, Habbo Hotel, deitti-
palvelut, IMDb, WhatsApp, blogit, foorumit, 

6.  Nainen 27 +8 Facebook, Google+, MySpace, LinkedIn, StumbleUpon, 
YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp 

7.  Mies 24 -2 Facebook, LinkedIn, Twitter, Steam, Imgur, YouTube, 
Google+, Last.fm, IRC-Galleria, IRC, WhatsApp 

8.  Mies 23 -2 Facebook, Steam, Youtube, 4chan, foorumit, TeamSpeak, 
IRC 

9.  Mies 24 +5 Facebook, Google+, MySpace, IRC-Galleria, Suomi24, 
Steam, Tumblr, Last.fm, IMDb, 9gag, SoundCloud, fooru-
mit, blogit, WhatsApp  

10.  Mies 28 +9 Facebook, Instagram, Google+, Reddit, Tumblr, Pinterest, 
YouTube, IMDb, Twitter, blogit 

 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi tulokset teemakohtaisesti niistä aiheista, joista haasta-
teltavilla oli eniten sanottavaa. Koska haastattelussa oli mahdollisuus saada tietoa pel-
kästään siitä, kuinka haastateltavat käyttävät palveluita, siitä on myös eniten asiaa. Mo-
tiiveista ja vaikutuksista on raportoitu tässä ainoastaan, mitä haastateltavat kertoivat, ja 
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enemmän näitä on pohdittu luvussa 6. Valitsin seuraavissa luvuissa näkyvät lainaukset 
mahdollisimman tasapuolisesti kaikilta haastateltavilta kuvaamaan kussakin kohdassa 
käsiteltävää asiaa. Kaikista tärkeistä asioista ei ole lainauksia, vaan pyrin valitsemaan 
tärkeimmät, kiinnostavimmat ja kuvaavimmat lainaukset. Taulukko 1 listaa haastatelta-
vien numerot, jotka on mainittu lainauksissa. Koska haastatteluissa käydyt teemat poh-
jautuivat kirjallisuuteen, seuraavat luvut myötäilevät sekä luvun 3 rakennetta: luvussa 
5.1 käydään läpi yhteisöpalveluiden käyttöä, luvussa 5.2 käytön motiiveja ja luvussa 5.3 
käytön vaikutuksia käyttäjiin. Nämä kolme aihetta liittyvät myös tarkentaviin tutkimus-
kysymyksiin, mutta myös niihin vastataan tarkemmin luvussa 6. 

5.1 Käytetyt yhteisöpalvelut 

Haastateltavat käyttivät yhteisöpalveluita melko monipuolisesti; kaikki listalla (Liite B) 
olleet palvelut vähintään tunnistettiin ja oltiin ehkä kokeiltukin ilman tunnusta. Haastat-
teluista tuli myös esille palveluita, jotka olivat listan ulkopuolella. Facebook oli selkeäs-
ti käytetyin, kaikilla haastateltavilla oli Facebook-profiili ja kahdeksalle kymmenestä 
haastateltavasta se oli joko tärkein tai yksi tärkeimmistä yhteisöpalveluista. Goog-
le+:aan oli tunnus (lähes) kaikilla (9-10/10), mutta sitä ei kuitenkaan käytetty. Yleisin 
syy tälle oli, että kaverit käyttivät jo Facebookia eikä ollut tarvetta toiselle samanlaiselle 
palvelulle, tai ettei kukaan tuntunut käyttävän sitä, joten itsekään ei nähty merkitystä 
käyttää. 

”Google plussakin multa löytyy, mutta se kuoli jotenki niin alkuunsa…” (1) 

Palveluita käytettiin suurimmaksi osaksi niihin tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja ne 
tuntuivat suoriutuvan näistä tarkoituksistaan hyvin. Peleihin liittyviä käytettiin pelitar-
koituksessa ja siellä kaverit olivat myös pelikavereita; musiikkipalveluita käytettiin pel-
kästään musiikkiin, kuvapalveluita kuvien katseluun ja jakamiseen. YouTube (7/10) oli 
haastateltaville ainoastaan videoiden katselupaikka, eivätkä siis jakaneet omia videoi-
taan ja olivat harvoin muutenkaan aktiivisia esimerkiksi kommentoimalla. Tutkimuksen 
aikana yksityis- ja ryhmäviestiominaisuuden saanutta Twitteriä (4/10) käytettiin usein 
uutisten tai ajankohtaisten aiheiden seurantaan. LinkedIn-profiilin olemassaolo (3/10) 
nähtiin hyvänä työelämän kannalta, mutta sen konkreettisia vaikutuksia työelämään ei 
kuitenkaan tullut esille haastatteluista. 

Facebook nähtiin hyvänä ryhmien muodostukseen, tapahtumien järjestämiseen ja muu-
hun sopimiseen. Ryhmät muodostuivat useimmiten harrastukseen tai muuhun vapaa-
aikaan liittyen, mutta myös ne saattoivat koostua myös perheenjäsenistä, opiskelukave-
reista tai muuhun tarpeeseen liittyen. Tapahtumat olivat sekä yleisiä että läheisemmän 
piirin omia, joihin kutsu nähtiin menevän helposti Facebookin kautta. Tapahtumat oli-
vatkin usealle haastateltavalle (7/10) yksi tärkeimmistä motiiveista käyttää kyseistä pal-
velua. Instagram oli melko suosittu (4/10) verkkopalvelu, johon haastateltavat laittoivat 
usein hauskoja, kauniita tai mielenkiintoisia kuvia elämistään. Kuvien laittaminen oli 
tärkeää myös Facebookissa, mutta yhä enemmän tämän ominaisuuden käyttö oli siirty-
nyt yksinkertaisempaan Instagramiin. 

Facebook nähtiin myös hyvänä yksityisviestittelypalveluna, mutta tätä ominaisuutta 
käytettiin myös usein sille tarkoitetuissa erillisissä palveluissa. Selkeästi suosituin näistä 
oli älypuhelimissa toimiva Whatsapp (7/10), joka miellettiin ensisijaisesti ilmaiseksi 
tekstiviestiksi, jolla pystyi myös lähettämään helposti myös muuta sisältöä ja luomaan 
ryhmiä. Myös Skypeä (6/10) käytettiin tähän tarkoitukseen, mutta useimmiten se oli 
kuitenkin video- tai äänikeskusteluun kauempana olevien yhteyksien kanssa. Lähellä 
asuvien yhteyksien kanssa video- ja äänikeskustelut olivat harvinaisempia, mutta niitä-
kin käytettiin, jopa ryhmässä. 
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”Facebookia mää käytän siihen chattailyyn ihmisten kanssa, jotka ei käytä 
irkkiä tai whatsappia, elikkä käytännössä chattailyyn.” (7) 

Haastateltavilla oli profiileja etenkin edellä mainituissa palveluissa, ja niihin liittyvistä 
asioista kerrotaan seuraavaksi luvussa 5.1.1. Näissä palveluissa oleviin kavereihin liit-
tyvät asiat käydään läpi luvussa 5.1.2 ja yhteisöpalveluiden sisältöön liittyvät asiat lu-
vussa 5.1.3. Tarkemmin suorista ja epäsuorista kommunikaatiotavoista puhuttiin teema-
haastatteluissa paljon, mikä on raportoitu luvussa 5.1.4. Haastatteluista tuli myös ilmi 
yhteisöpalveluissa kommunikoinnin eroja kasvokkaiseen, joista enemmän luvussa 5.1.5, 
ja yksityisyyteen liittyviä asioita, joista kerrotaan luvussa 5.1.6. 

5.1.1 Profiili 

Lähes kaikki (9/10) haastateltavista sanoivat, etteivät halua näyttää liian tarkkaa profii-
lia itsestään yhteisöpalveluissa. Joillakin (3/10) profiili kyllä sisälsi tiedot hyvinkin 
tarkkaan, mutta se saattoi näkyä vain hyvin pienelle ryhmälle tai jopa pelkästään käyttä-
jälle itselleen. He olivat saattaneet myös vähentää profiilinsa paljastavaisuutta tai kerto-
neet itsestään hieman valheellisesti tietoturvan vuoksi. Henkilökohtaisia tietoja ei nähty 
tarpeelliseksi kertoa julkisesti, sillä lähimmät tiesivät ne usein jo muutenkin ja vähem-
män läheisille ne kerrottiin vain, jos niin haluttiin. Usein profiili saatetaan vain tehdä 
aluksi, eikä sitä sen jälkeen muuteta juurikaan tai jopa ollenkaan. 

”Profiili on kohtuu tarkka, ja sitä ei kovin paljoa kukaan näe niitä tiettyjä asi-
oita sieltä. Mutta siellä ei oo kovin paljoa tapahtunu, en oo ainakaan kovin 
paljon päivittäny sitä.” (1) 

”Profiili on hyvin tarkka. Kaikki pakolliset tiedot syötetty, mutta näkyy vain 
mulle. Esim. syntymäpäivää ei näy kellekään muulle ku itselle.” (4) 

Mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi nousi syntymäpäivä, joka jakoi haastateltavien mie-
lipiteet siitä, pitäisikö sen näkyä muille vai ei. Jotkut (4/10) eivät kertoneet syntymäpäi-
väänsä profiilissaan julkisesti, koska eivät pitäneet onnitteluista yhteisöpalveluissa vaan 
kokivat ne ärsyttäviksi ja merkityksettömiksi. Jotkut (3/10) taas pitivät onnitteluista ja 
laittoivat niitä itsekin muille, ja he myös tarkistivat muiden syntymäpäiviä, jotta saattoi-
vat varautua lahjalla. 

Profiilikuva tuntuu löytyvän useimmilta Facebookissa, mutta muissa palveluissa, joissa 
on enemmän anonyymisyyttä, profiilikuvaa ei välttämättä ole. Facebookissa profiiliku-
va näkyy kaikille, myös omien yhteyksien ulkopuolisille, mikä ilmeisesti häiritsi joita-
kin haastateltavia, mutta se ei tuntunut kuitenkaan vaikuttavan sen olemassaoloon. 
Useissa palveluissa kuviin voi myös merkitä siinä olevia käyttäjiä, mistä myöskään 
kaikki käyttäjät eivät näytä pitävän, mutta merkintöjä pyydetään kuitenkin harvemmin 
poistettavaksi. 

Kolmen haastateltavan käyttämä ja parin muun mainitsema LinkedIn poikkesi muista 
palveluista sillä, että siellä käyttäjät halusivat panostaa enemmän profiiliinsa ja työelä-
mään liittyvät asiat kerrottiin niissä melko tarkkaan. LinkedInin uskottiin vaikuttavan 
positiivisesti muun muassa työnsaantiin, vaikka se ei ollutkaan vielä vaikuttanut omaan 
tai lähipiirin työnsaantiin ollenkaan. Henkilökohtaisia asioita työelämän ulkopuolelta ei 
LinkedInissä tai joidenkin haastateltavien kohdalla myös muissakaan palveluissa kui-
tenkaan kerrottu, sillä niillä nähtiin olevan negatiivinen vaikutus työelämään. 

”Mielestäni se ei kuulu kenellekään, mitä mun elämässä tapahtuu, ellen halua 
henkilökohtasesti sanoa. LinkedIn on eri asia, siellä on enemmän tietoa, se on 
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vaan sitä varten, että organisaatiot voi nähä enemmän minusta tietoa. Mutta 
LinkedInissä ei oo mitään mun yksityiselämän asioita.” (7) 

Profiilissaan pystyy usein myös mainitsemaan mielenkiinnon kohteitaan, lempiasioitaan 
ja harrastuksiaan. Muiden käyttäjien vastaavat tiedot saattoivat lisätä kiinnostusta kysei-
seen henkilöön, mutta niitä ei välttämättä lisätty itse omaan profiiliin, sillä muissa ei 
välttämättä haluttu herättää kiinnostusta. Julkiset tahot kuten yritykset tai musiikkiyhty-
eet ovat myös yksi suuri käyttäjäryhmä yhteisöpalveluissa, mikä tuli ilmi haastatteluista. 
Haastateltavat kertoivat antavansa tukea julkisille tahoille tykkäämällä tai seuraamalla 
niitä, samalla pysyen kärryillä niiden toiminnasta, kuten tietämällä uusista tapahtumista. 
Julkiset tahot saavat näin ilmaista mainosta, sillä muut käyttäjät voivat nähdä tykkäyk-
set tai seuraamiset usein profiilista. 

5.1.2 Kaverit 

Haastateltavilla oli palveluissa kavereita hyvin laidasta laitaan. Facebookissa niitä oli 
vähimmillään alle 30 ja enimmillään yli 1000, suurimmalla osalla niitä oli satoja, kun 
taas muissa palveluissa niitä oli selkeästi vähemmän. Taulukko 2 kertoo tarkemmin asi-
asta. Facebookissa suurempi kavereiden määrä selittyy sillä, että kyseinen palvelu on 
ollut keskimäärin pitempään käytössä ja siellä ollaan omalla nimellä, mikä helpottaa 
muiden etsimistä ja lisäämistä kaveriksi todella paljon helpommin kuin monissa muissa 
palveluissa. Vanhoja yhteyksiä on helppo etsiä ja olla niihin yhteydessä, minkä myös 
moni (7/10) haastateltava mainitsi yhdeksi motiiviksi yhteisöpalveluiden käytölle. Ka-
veripyynnön hylkääminen mielletään helposti epäkohteliaana tekona, minkä takia mo-
nilla kavereina on paljon sukulaisia, kaverin kavereita ja muita puolituttuja, joihin ei 
välttämättä olla yhteydessä ikinä suoraan. Myös LinkedInissä ollaan omalla nimellä, 
mutta siellä yhteydet ovat useimmiten työelämään potentiaalisesti vaikuttavia, ja koska 
profiili on tarkempi, siellä ei ehkä haluta lisätä kaveriksi ketä tahansa. 

Taulukko 2. Haastateltavien kavereiden määrä yhteisöpalveluissa 

Haastateltava Kaverit 

1.  Facebookissa alle 30: läheisiä tai joiden kanssa haluaa 
tutustua, hieman vanhoja tuttuja. 

2.  Facebookissa nykyään 60, ennen n. 300: harvensi 
niihin, joihin ajattelee olevansa yhteydessä. Insta-
gramissa vähemmän, mutta lisää helpommin. 

3.  Facebookissa n. 300: 20 läheisempää; perhe, ystävät, 
koulu- ja työkaverit. 

4.  Facebookissa 40-50: tuntee suurimman osan kasvok-
kain, ei halua itse päättää ketä pyytää kaveriksi. 

5.  Facebookissa 400: joihin pitää yhteyttä, aikoo har-
ventaa ne joihin ei ole yhteydessä. Last.fm:ssä 
muutama, muista palveluista vaikeampi sanoa. 

6.  Facebookissa yli 1000: ihmisiä joita on tavannut, 
etäisten yhteystietojen lista. 

7.  Facebookissa n. 80: 20-30 läheisempää. 

8.  Facebookissa 150-200. Steamissä 30: läheisiä 10-15, 
puolituttuja 10, muista palveluista hankala sanoa. 

9.  Facebookissa yli 300: läheisimpiä alle 20. 

10.  Facebookissa yli 500: poistanut turhimpia. 
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Ne käyttäjät, joilla kavereita oli vähemmän, olivat ottaneet tavaksi, etteivät itse lisää 
ketään. Tämän takana oli syynä juurikin se, ettei kavereita haluta liikaa. Rajan vetämi-
nen, ketä kaveriksi lopulta lisää, saattaa olla vaikeaa, minkä takia erottelua ei haluta 
tehdä itse. Tällöin kaveriksi lisätään ainoastaan tiettyyn tarpeeseen. Jotkut (3/10) haasta-
teltavista kertoivat myös poistaneensa turhimpia kavereitaan jälkeenpäin pitääkseen 
määrää kurissa, mutta eivät silti puhuneet kaikille suoraan aktiivisesti. 

”Facebookissa.. 40-50 [kaveria]. Toimin niin että pitää pyytää kaveriksi, itse 
pyytäny vain ihan muutamaa, koska en jaksa vetää viivaa että ’tuota pyydän, 
tuota en’”. (4) 

”No mullahan oli ihan hirveesti [kavereita], mutta mää poistin melkeen kaikki. 
Oisko mulla nykyään joku 60, aikasemmin oli varmaan joku 300. Ku mää aat-
telin eka että poistan koko homman, mutta sitten että kivempi ehkä vaan, että 
poistaa vaan kaikki kaverit ja jättää semmoset, joiden kanssa käyttääki sitä.” 
(2) 

Se, kuinka moni omasta verkostosta käyttää samaa palvelua, nähtiin tärkeänä asiana. 
Tämä oli yksi syy, miksi Facebook miellettiin usein (8/10) hyvin tärkeäksi yhteisöpal-
veluksi. Vaikka kavereita olisi ollut hyvin vähänkin, kaikilla tuntui olevan 10-20 vahvaa 
yhteyttä, joiden kanssa he olivat yhteydessä usein suoraan. Tämän lisäksi oli harvoin 
heikompia yhteyksiä, joiden kanssa saatettiin myös jutella suoraan, mutta kuitenkin 
hyvin harvoin. Muissa palveluissa kaverit liittyivät usein johonkin vapaa-ajan teemaan 
ja saattoivat herkemmin olla tuttuja ainoastaan palvelun kautta. 

Seitsemällä haastateltavalla kymmenestä oli ollut aiemmin kavereita pelkän verkon väli-
tyksellä, mutta useimmista tällaisista kavereista oli tullut ajan myötä kavereita myös 
kasvokkain. Näitä niin sanottuja nettikavereita oli ollut usein aikaan, kun haastateltavat 
eivät vielä käyttäneet Facebookia, vaan kommunikoivat verkossa käyttäen muun muas-
sa pikaviestintään tarkoitettuja MSN Messengeriä, IRC:tä (Internet Relay Chat) tai se-
lainpohjaisia chattejä. Chateissä heikkoja yhteyksiä on vielä enemmän, sillä ne ovat 
yleensä kaikille avoimia, mutta niissäkin voi usein luoda yksityisemmän keskustelun. 
Facebookissa nettikavereita oli vain muutamalla, kun taas esimerkiksi Steamin (3/10) 
tai muun peleihin liittyvän palvelun käyttäjistä kaikilla oli pelkästään kyseisestä palve-
lusta tuttuja käyttäjiä kavereina. Kuitenkin Facebookinkin kautta tutustutaan uusiin ih-
misiin, ja nämä tuttavuudet saattavat tulla hyvinkin läheisiksi. Jotkut haastateltavat oli-
vatkin sitä mieltä, että pelkällä verkkokommunikoinnilla voi päästä hyvinkin läheiseksi, 
mutta ongelmaksi nähtiin se, etteivät he itse tee sitä niin paljon kuin tarvitsisi. Ennen 
moni (6/10) kuitenkin oli keskustellut verkossa paljonkin, jolloin myös verkkotutta-
vuuksia oli ollut enemmän. Tämä vaatii haastateltavien mukaan kuitenkin aikaa, jota 
monilla ei tuntunut enää liikenevän tarpeeksi. Joillakin haastateltavista (4/10) myös 
luottaminen verkkoympäristöön oli haittana. Puolet haastateltavista sanoivat, että ver-
kossa on joko hankalampi päästä yhtä läheiseksi kuin kasvokkain tai he eivät vain ole 
sitä kokeneet, vaikka tietävät sen mahdolliseksi. Jo olemassa olevan läheisyyden ylläpi-
toon yhteisöpalvelut nähtiin kuitenkin toimivaksi työkaluksi. 

”On jotain semmosia, joita en oo nähny, eikä oo ehkä tarkotuskaan, tullu esim 
Instagramin perusteella, siellä ainakin tapaa täysin tuntemattomien kaa, joil-
la saattaa olla samanlaisia intressejä, niitä alkanu seuraamaan ja juttele-
maankin, mutta en oo Instagramin perusteella koittanu tavata henkilöä. Mutta 
Facebookin kautta ollu ihan suhteitakin, siellä tutustuttu yhteisen intressin tai 
pelinkin kautta, ja alkanu juttelemaan ja vaikka seurustellukin.” (10) 

Facebookissa kaveriksi lisätään usein lähes kaikki kasvokkain tavatut ihmiset, yhteisen 
offline-yhteyden omaavat ja muut mahdollisesti tarpeelliset yhteydet omasta elämästä. 
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Monissa muissa palveluissa tarve lisätä kaveriksi liittyy usein palveluun itseensä, kuten 
pelipalveluissa pelaamiseen. Todella anonyymeissä palveluissa kaveriksi lisääminen ei 
näytä olevan edes niin tärkeää ja yhteydet vaihtuvat nopeammin. Tällöin palvelun sisäl-
tö on tärkeämpää kuin sitä käyttävät ihmiset. Jos kuitenkin näistä palveluista löydetään 
itselle kiinnostavia ihmisiä, ne lisätään helposti kaveriksi myös muissa palveluissa, ku-
ten Facebookissa. 

”Facebookissa varmaan, jos kaikki listaa niin 150-200. Steamissä jotain 30, 
omasta kaveripiiristä 10-15, puolitutuista 10, ei tuttuja mutta joiden kaa pe-
laa niin 5-10. En osaa muista sanoa paljonko porukkaa, ku se on niin vaihte-
levaa.” (8) 

Haastateltavan ekstroversio näytti olevan hieman yhteydessä kavereiden määrään palve-
lussa: vähiten kavereita oli selkeästi introvertillä (haastateltava 1) ja eniten niitä oli sel-
keästi ekstrovertillä (haastateltava 6). Muutama haastateltava mainitsi myös, että nuo-
rempana suuri kavereiden määrä ja heidän huomio oli tärkeämpää, minkä takia useim-
mat nuorista käyttäjistä saattavat kahmia enemmän kavereita itselleen. Itse haastatelta-
vissa tämmöistä ilmiötä ei tunnustettu harrastavan. Suuri kaverimäärä voidaan myös 
nähdä heikkojen yhteyksien yhteystietolistana, jota voidaan hyödyntää tarpeen tullen. 

5.1.3 Palveluiden sisältö 

Yhteisöpalveluiden sisällön koettiin olevan hyvin monenlaista, liittyen esimerkiksi har-
rastuksiin tai muihin kiinnostaviin asioihin elämässä. Sisältö nähtiin usein myös huo-
mionhakuisena ja kaunisteltuna. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin tässä luvussa. 

Haastateltavat kertoivat näkevän yhteisöpalveluissa hyvin monenlaista sisältöä. Yhtei-
söpalveluiden käyttäjät tuntuivat jakaantuvan eri tyyppeihin: joidenkin sisältö on lähes 
aina positiivista, kun taas joillakin se on negatiivista. Joiltakin tulee päivityksiä har-
vemmin, mutta pelkästään kiinnostavia ja järkeviä asioita, kun taas jotkut laittavat pal-
jon päivityksiä, jotka sisältävät usein vain hyvin arkisia asioita. 

”Harmittaa, jos suosituimmaksi nousee snapchatin tai tinderin tyyppinen huo-
leton palvelu, että tämäkö on nyt sitä kanssakäymistä. Tosi ulkonäkökeskeistä, 
en näe mielekkääksi. Vaadin suoraa kommunikaatiota ja järkevää kanssa-
käymistä!” (10) 

”Siellä on niin paljon kaikkea hömppää ja ihmiset kirjottaa kaikkea semmos-
ta, nii ei mun tarvi laittaa sinne enää mitään.” (5) 

”Minusta aika turhaa. Että tykkäykset ja tökkäykset ja tämmönen on jotenki 
minusta niin laiskaa.. Sen mää sanon, että jos joku laittaa jonkun uutisen, lin-
kin tai tämmösen, nii se on ihan hyödyllistä. Että jos joku ei oo nähny sitä ja 
haluaa tietää, nii siinä mielessä se on ihan hyvä ja positiivinen juttu, mutta 
kaikki semmonen… no just semmoset tykkäykset ja tämmöset niin tuntuu tosi 
turhilta.” (7) 

Harrastukset näkyivät haastateltavien yhteisöpalveluiden käytössä todella selkeästi. 
Käyttäjät lataavat ja seuraavat muiden sisältöä harrastuksiinsa ja muuhun elämän osa-
alueisiinsa liittyen. Esimerkiksi musiikista kiinnostuneet käyttivät Last.fm:ää (3/10) ja 
peleistä kiinnostuneet Steamiä (3/10). Myös opiskelu näkyy vahvasti yhteisöpalveluiden 
käytössä, mutta työ ei niinkään selvästi. Usein haastateltava oli rajannut työn selkeästi 
joko pois tai omaksi kokonaisuudekseen yhteisöpalveluissa. Myös vakavammat pu-
heenaiheet ja rakentavammat keskustelut päätyvät joskus yhteisöpalveluihin, etenkin 
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maailmanluokan kriisin tai esimerkiksi vaalien aikaan, mutta muuten niitä näkyy melko 
harvoin. Kuten yhteisöpalveluiden ulkopuolellakin, vakavammista ja rakentavammista 
aiheista puhutaan vain tiettyjen ihmisten kanssa ja mieluummin yksityisesti. Ajatuksia 
kuitenkin saatettiin herättää muun muassa puhuttelevilla kuvilla tai mietelauseilla, 
vaikkei keskustelua julkisesti käydäkään. 

”Kaikki mitä mää postaan pitäs olla jollain tavalla rakentavaa tai ilahdutta-
vaa tai hauskaa. Ja mieluiten siitäkin rakentavaa ku pelkästään hauskaa tai 
viihdyttävää. Kyllä mää yritän välillä osallistua joihinki keskusteluihin ja he-
rättämällä just postaamalla mielenkiintosia asioita, semmosia ajatuksia, mut-
ta ei se tietenkään oo semmonen paikka, missä voi yhdessä tutkia totuutta tai 
todellisuutta.” (6) 

”Jos miettii urheilujuttuja, niin ne on mulle ainakin mukavaa, huumoripitosta 
asiaa urheilusta. Facebookin puolella se vähän riippuu, että… joskus ihan 
turhan tuubaa, ja joskus taas ihan semmosta, mikä pistää miettimäänki tai 
vaihtamaan kantaa, tuo tietosuuden asiaan, mitä ite ei oo miettiny.” (9) 

”Aika paljon käsityöjuttuja, leivontajuttuja, aseita, harrastuksiin liittyen. Sit 
luen joidenkin hyvien ihmisten blogeja, vaikka kirjottaisivat urheilusta jne. 
Mutta en jaksais katsoa sisustusblogeja, jossa on vaan kuvia.. Jos ei kiinnosta 
livenä, niin ei kiinnosta netissäkään. Aika paljon samoja juttuja ku livenä.” 
(4) 

Haastateltavat kokivat yhteisöpalveluiden sisällön olevan hyvin nopeasti luettavaa tai 
katsottavaa, ja omaperäisimmät ja erikoisimmat jutut tuntuivat kiinnostavan eniten. 
Mielenkiintoista oli myös se, että sisältöä katseltiin useimmiten silloin, kun oli tylsää. 
Muiden asioista koettiin olevan paljon enemmän kiinnostuneita kasvokkain kuin tark-
kailemalla päivityksiä verkossa. Tavallisista kuulumisista ollaan siis kiinnostuneita joko 
nopeasti pikaviestillä tai kasvotusten; päivityksistä kuulumiset tarkistetaan niiden koh-
dalta, joista ei olla kuultu pitkään aikaan mitään. Myös tiettyjä asioita saatetaan tarkas-
taa päivityksistä tai profiilista, kuten ulkonäkö, syntymäpäivät tai kiinnostuksen kohteet, 
mutta muuten päivitykset katsellaan pääosin syötteen kautta. 

”Viihde on varmaan melkeen kaikki, mitä siellä on, kaiken pitää olla semmos-
ta nopeasti nautittavaa hampurilaisateriaa.” (10) 

”Yleensä ei oo mielenkiinnon takia, niin vähän tapahtuu semmosta. Mikä on 
vähän kauheeta nyt ku miettii, hirvee juttu! Just näkee jossain kasvokkain, 
niin sillon on enemmän kiinnostunu mitä on tapahtunu jne.” (8) 

Lähes kaikilla oman sisällön tuottaminen oli vähentynyt ajan myötä. Usein tähän oli 
syynä se, että Facebookiin kertyy helposti paljon heikkoja yhteyksiä, joille ei haluta 
jakaa liian henkilökohtaisia asioita, varsinkin kun palvelussa ollaan omalla nimellä. 
Tämä on selvästikin ristiriidassa sen kanssa, että käyttäjät kuitenkin ilmeisesti haluavat 
tietää heikoista yhteyksistä juurikin epäsuorasti seuraamalla muiden päivityksiä, mutta 
näitä päivityksiä joko ei haluta kohdistaa heikoille tai niissä ei kerrota juurikaan omasta 
elämästä. Haastateltavien julkisesti jakamat jutut olivat usein hauskoja tai kivoja juttuja 
tai kuvia, joita tulee muualla verkossa vastaan. Muun muassa söpöt eläinkuvat mainit-
tiin neljässä haastattelussa. Omasta elämästä kerrottavat asiat täytyivät olla yleensä jol-
lain tavalla erityisiä, että niistä kerrottiin; liian tavanomainen sisältö miellettiin turhaksi 
eikä tällaista sisältöä haluttu jakaa muille. Jotkut haastateltavat (4/10) myös rajasivat 
muun muassa päivityksiään tietyille ryhmille, mutta näiden ryhmien ylläpito koettiin 
ehkä liian vaivalloiseksi, minkä takia mieluummin vain mietittiin, kannattaako tietyn-
laista päivitystä ylipäänsä lähettää kaikkien nähtäville. Jotkut haastateltavat (3/10) kiin-
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nittivät erityisen paljon huomiota sisällön esitystapaan ja kaipasivat enemmän kontrollia 
vanhojen viestien, päivitysten tai kuvien järjestelyyn. 

Eniten kaikesta sisällöstä tuntui kiinnostavan kiinnostavat artikkelit, kuvat ja kavereiden 
kysymykset. Huomiosta tunnuttiin kilpailevan melko usein, minkä takia tavanomai-
semmat päivitykset eivät välttämättä saa huomiota, vaikka saattaisivatkin olla hyvin 
kiinnostavia esimerkiksi kasvokkain. Myös se, kuinka paljon sisältöön täytyy käyttää 
aikaa, vaikuttaa paljon siihen, kuinka paljon se saa huomiota: nopeasti luettavat jutut ja 
lyhyet videot katsotaan paljon todennäköisemmin kuin pitemmät ja aikaa vaativammat 
jutut. Tämä nähtiin vaikuttavan sisällön laatuun laskevasti, tehden siitä muun muassa 
pinnallisempaa, ja vaikuttavan myös itse käyttäjiin, tehden niistä kärsimättömämpiä ja 
huonommin keskittyviä. Jos haastateltavien omat jutut eivät saaneet ollenkaan huomio-
ta, se tuntui pahalta ja pisti heidät miettimään, miksi muut eivät huomioineet sitä. Jotkut 
(3/10) haastateltavista yrittivät myös jakaa julkisesti usein mahdollisimman merkityk-
sellistä ja rakentavaa sisältöä, ja vaikkeivät kyseiset viestit aina saaneetkaan huomiota, 
he toivovat silti herättävän ihmiset ajattelemaan. Yksityisesti jaettiin paljon vapaammin 
asioita, ja tällöin ne myös tuntuivat paljon merkityksellisimmiltä ja henkilökohtaisem-
milta. Julkisiin jakamisiin saatetaankin vastata yksityisesti, jos vastaus ei tunnu sopivan 
jaettavaksi julkisesti. 

”Sekin on sosiaalista, että juttelet netissä kavereiden kaa, mutta siinä on se 
kääntöpuoli, että koko ajan pitää tulla jotain uutta. Ettei kestä hetkeäkään ol-
la paikallaan, että muuten on tylsää. Esim bussissa ihmiset on Facebookissa 
eikä bussissa. Eikä ihmissuhteet oo täynnä draamaa, tai jos on niin ois aika 
kuluttavaa.” (4) 

”Musta se yks-yhelle on paljon tehokkaampi, kun jakaa. Jos monelle, niin ei 
välitetä ees, näkeekö joku kukaan muu sitä, se vaan jakaa sen.” (5) 

”Pitää olla joku naseva tapahtuma, että kertoo omasta arjesta, tämä piristi 
erityisesti jne. Semmosia ihmiset eniten haluaa lukea ja jakaa ja tykätä.” (10) 

Jotkut (4/10) haastateltavista myönsivät hakevan välillä huomiota jakamallaan sisällöllä, 
mutta he tekivät tämän omasta mielestään positiivisella tavalla. Positiivisiksi huomion-
keräyksiksi haastateltavat lukivat muun muassa asialliset keskustelunaloitukset tai yksi-
tyisyrittäjän oman toiminnan mainostus. Yhteisöpalveluissakin tuntui kuitenkin olevan 
paljon, muualtakin verkosta tuttua, negatiivista ja hyökkäävää suhtautumista asioihin. 
Täysin viaton asia saattaa johtaa aggressiiviseen argumentointiin ja riitelyyn, jopa aivan 
toisesta aiheesta kuin mistä alunperin keskusteltiin. Jotkut myös herättävät tällaista kes-
kustelua tahallaan omaksi huvikseen, mitä kutsutaan tuttavallisemmin trollaukseksi. 
Näitä negatiivisia puolia verkkokeskusteluista ei välttämättä nähty täysin huonoksi 
asiaksi, varsinkaan tässä tapauksessa, kun yhteisöpalveluissa voi valita omat yhteytensä 
ja poistaa ne tarpeen tullen. Mitä reaaliaikaisempaa ja yleisempää keskustelu on sekä 
mitä enemmän siihen osallistuu toisilleen tuntemattomia ihmisiä, sen todennäköisem-
min näitä negatiivisia asioita palvelussa tapahtuu.  

”Jos on joku semmonen keskustelu, missä haluaa välttyä tommosesta turhasta 
soopasta, nii se on sitten lähinnä foorumin käyttöä. Siellä kuitenki ihmiset pa-
nostaa niin paljon enemmän siihen kommentointiin ja viestin kehittämiseen, 
että sieltä puuttuu semmonen hirveä turha soopa.” (8) 

”[negatiivisuuden vähentämisestä:] No sitähän ei pysty tavallaan ku vaan, että 
näkyy oma nimi. Ja sitten, että on joku viive, että mitä sää kirjotat nyt, niin 
viiden minuutin päästä saatat olla laantunu siitä. Että ootko ihan varma että 
haluat sanoa näin?” (4) 
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”Ollaan esim. että ’I am so sad’ ja odotetaan että joku kysyy että mitä, ja sit 
siihen ei kuitenkaan vastata. Testaa kuin moni välittää. Tommosta kautta pal-
jastuu ihmisten itsetunnon vahvuus ja kypsyysjutut.” (6) 

Haastateltavien mukaan kaikki kaunistelevat asioita eli eivät kerro joko täyttä totuutta 
tai valehtelevat hieman asioista, joita ei nähdä välttämättä niin merkityksellisinä. Haas-
tateltavat sanoivat myös, että useimmat haluavat antaa itsestään positiivisemman kuvan 
yhteisöpalveluissa, ja sen koettiin myös olevan todella helppoa näissä palveluissa. Ou-
toa käytöstä ja ristiriitoja oman verkoston ihmisissä huomattiin vain jonkin verran, suu-
rimmaksi osaksi niitä huomattiin oman verkoston ulkopuolelta. Myös luotettavuus tuli 
esille haastatteluissa: yhteisöpalveluilla on haastateltavien mielestä helppo vaikuttaa 
muihin ihmisiin ja heidän mielipiteisiin, joten sisältöön suhtaudutaan usein tietyllä va-
rauksella, eikä siellä olevia asioita välttämättä uskota täysin. 

Haastateltavat sanoivat, etteivät mielestään anna itsestään kovin erilaista kuvaa yhteisö-
palveluissa, vaan pyrkivät näyttämään itsensä mahdollisimman totuudenmukaisena, jos 
ylipäänsä kertoivat paljon itsestään. He kuitenkin saattavat jättää pois muun muassa 
negatiivisia asioita elämästään tai kaunistella asioita, minkä takia kuva saattaa myös 
vääristyä. Tämä kuitenkin ymmärrettiin myös muiden käytöksessä, ja koska lähemmät 
ihmiset tunnetaan myös yhteisöpalveluiden ulkopuolella, ei muista ihmisistä useimmi-
ten tule vaikutusta, että heillä menee paljon paremmin kuin itsellä. Heikkojen yhteyksi-
en välillä sen sijaan saattaa olla erilainen kuva, minkä haastateltavat myös huomioivat. 
Jotkut haastateltavista (3/10) sanoivat myös miettivän nykyään enemmän, minkälaisen 
kuvan antaa heikoille yhteyksille, sillä ainakin Facebookissa käyttäjille on kertynyt niitä 
paljon. Introverttien nähtiin pystyvän olemaan verkossa enemmän esillä, mikä myös 
antoi tietenkin erilaisemman kuvan kyseisistä henkilöistä. Jos joidenkin asioiden ilmai-
seminen on vaikeaa kasvokkain, verkossa saatetaan näyttää ne helpommin, mikä saattaa 
jopa antaa ajoittain totuudenmukaisemmankin kuvan muille itsestä.  

”Monesti kritisoidaan, että ihmiset antaa Facebookissa kuvan, että niitten 
elämä on ihanaa, vaikkei oo. Niin kyllä mää tiedän… esim mun Facebook on 
hiljasempi sillon ku menee huonommin. Mutta en mää halua jakaa asioita, 
joista mulla on paha mieli ja muilleki tulee paha mieli. En mää koe, että Fa-
cebookin tehtävä ois akkuraatisti heijastaa omaa elämää vaan enemmänki ja-
kaa asioita, joita haluat jakaa.” (6) 

”Varsinkin jos tuntee sitä ihmistä yhtään ja se päivittää, niin siitä näkyy esim. 
valehteleeko se tai mitä muuta sen elämässä tapahtuu, josta se ei kerro. Ihmi-
set haluaa antaa itsestään tosi hyvän kuvan.” (5) 

”No jotkut kaverit esim. Facebookissa, jotka tykkää tosi paljon jakaa seinäl-
lensä jotakin, niin ne kirjottaa aika erilailla, mitä ne puhuu, ja ne laittaa sin-
ne seinälle asioita aivan erilailla mitä ne oikeessa elämässä tekee. Ja sitten 
jotkut henkilöt, jotka on aika introverttejä oikeessa elämässä, niin verkossa 
jakavat sitten tosi paljon. Niin niissä huomaa eron.” (7) 

Yhteisöpalvelut myös miellettiin heijastavan ihmiskunnan nykytilaa, pitäen sisällään 
lähes kaikki osa-alueet. Omalta kohdaltaan nähtiin, että yhteisöpalveluiden sisällön voi 
päättää pitkälti itse, muun muassa hyväksymällä kavereiksi tiettyjä ihmisiä, lukemalla ja 
jakamalla tiettyjä asioita ja pitämällä itselle epäkiinnostavat asiat pois omasta käytöstä. 
Tämä ei kuitenkaan aina onnistunut niin hyvin kuin ajateltiin, sillä esimerkiksi Face-
bookissa syöte koettiin täyttyvän helposti mainoksista ja kavereiden tykkäämästä tai 
kommentoimasta sisällöstä, joka ei välttämättä ole omasta verkostosta. 
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5.1.4 Suora ja epäsuora kommunikaatio 

Yksityisviestittely näytti olevan haastateltaville tärkeintä yhteisöpalveluissa. Sitä tehtiin 
lähinnä läheisten kanssa. Epäsuoria kommunikaatiotapoja käytettiin vähemmän, mutta 
kaikki haastateltavat kuitenkin jakoivat, tarkastelivat muita, tykkäilivät ja herättivät 
huomiota jossain määrin. Näistä aiheista kerrotaan tarkemmin tässä luvussa. 

Yhteisöpalveluita käytettiin ensisijaisesti yksityisviestittelyyn vahvojen yhteyksien 
kanssa ja epäsuoraan yhteyteen heikkojen yhteyksien kanssa. Viestit läheisten kanssa 
sisälsivät usein joko asioiden sopimista tai pikaisia kuulumisia. Pääosin viestittely aloi-
tettiin, koska oli jotain asiaa toiselle, pitempää keskustelua ei harrastettu, vaan läheisten 
kanssa sovittiin mieluummin tapaaminen kasvokkain. Pitemmin suoraa keskustelua käy-
tiin kauempana olevien yhteyksien kanssa, joita ei voida siis nähdä kasvotusten. Yhtei-
söpalveluita käytettiin pääosin vain yhtenä kommunikaation työkaluna, johon ei suhtau-
duttu kovinkaan eri tavalla kuin muihinkaan työkaluihin. Suora kommunikaatio oli kuu-
delle haastateltavalle ensisijainen motiivi käyttää yhteisöpalveluita. Muutkin kyllä 
kommunikoivat myös suoraan, mutta eivät maininneet sitä selkeästi tärkeäksi motiivik-
si. Kasvokkain nähtävien kanssa saatettiin myös jatkaa myöhemmin asiasta yhteisöpal-
veluissa, jos esimerkiksi kasvokkain tuli vastaan asia, joka piti tarkistaa myöhemmin. 
Ääni- ja videokeskusteluita käytiin myös ensisijaisesti kauempana olevien kanssa, ja 
silloin kun tekstin kirjoittaminen tuntui liian hitaalta ja vaivalloiselta. 

”No se on vähän vähentyny, että naputellaan tunti kännykällä ja keskustellaan 
oikeasti, niin se on vähentyny. Se on enemmän, että sovitaan joku juttu, tai 
heitetään joku hauska juttu, semmonen lyhyt, alle 5 min.” (9) 

”Kuulumisia ja sovitaan jotain mitä tehään. Ei mitään henkilökohtasia asioita 
oikeestaan enää. Ennen ehkä ku oli nuorempi, nii saatto henkilökohtasempaa, 
mutta semmosesta on kivempi kasvokkain ja sovitaan vaan siellä että nä-
hään.” (3) 

”Ihan mielenkiintosta, että on yli 500 tyyppiä, joista noin 10 kanssa käyt ak-
tiivisesti keskustelua ja olet oikeasti ystävä, ja olisit ystävä ilmankin Faceboo-
kia, mutta joitakin poikkeuksia löytyy, just jos asutaan toisella puolella maa-
ilmaa, niin sillon Facebook on ihan mahtava, ja ilmainen.” (10) 

Useat haastateltavista (6/10) pitivät erityisesti suoraa yksityisviestittelyä tärkeänä. Vielä 
useampi (8/10) piti muuta kuin suoraa viestintää turhana, jonka seasta löytyy kuitenkin 
ajoittain järkeviä ja hyödyllisiä asioita. Tätä ei kuitenkaan nähty pelkästään yhteisöpal-
veluiden vaan koko Internetin ongelmaksi. 

”Chatti on hyvä asia, ja melkeen kaikki muut menee huonolle puolelle.” (1) 

Suoran kommunikoinnin määrä näytti olevan suoraan yhteydessä sen kanssa, kuinka 
paljon ylipäänsä käyttää yhteisöpalveluita. Toisin sanoen, mitä enemmän käytti palve-
luita sitä enemmän myös kommunikoi toisten kanssa suoraan. Yksityisviestit olivat käy-
tetyin suoran kommunikaation muoto, mutta kaikilla haastateltavista oli myös ryhmä-
keskusteluita. Kaveriryhmissä puhuttiin usein enemmän ja niissä sisältö oli myös vä-
hemmän merkityksellistä, usein huumoripitoista. Opiskelu- tai harrastusryhmissä taas 
puhuttiin pääosin aiheeseen liittyen. Suorasta kommunikaatiosta julkinen keskustelu oli 
kaikista vähäisintä. Sitä tehtiin laittamalla toiselle suoraa viestiä julkisesti esimerkiksi 
Facebookin seinälle, tai laittamalla kommenttia toisen päivitykseen tai kuvaan. Julkises-
ti mietittiin paljon tarkemmin, mitä itse laittaa ja mitä asiaa kommentoi. Usein tässä 
tapauksessa joko kysytään jotain, vastataan toisen kysymykseen tai kerrotaan mielipide 
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toisen sisällöstä. Kommentti koettiin myös hyväksi laittaa, jos esimerkiksi jakaa toisen 
sisältöä sellaisenaan eteenpäin. 

”No joo, kyllähän mää, jos mulle tulee jotakin oikeaa tekstiä siihen, sen sijas-
ta, että siinä on jonkun tykkäysilmotus, tai joku tämmönen, niin paljon enem-
män informaatiota saan siitä. Ja semmosen läheisemmän kontaktin, jotenki. 
Että en nyt huonona asiana pidä sitä, että porukka siellä juttelee julkisesti, 
mutta ite en vaan tykkää tehä sitä.” (7) 

”Muutamia kouluun liittyviä [ryhmiä], sit kavereiden kaa. Niissä jutellaan oi-
keestaan paljon enemmänkin, niihin tulee kans sitä turhanpäivästä.” (3) 

Kynnys laittaa suoraa julkista viestiä on siis yksityisviestiin verrattuna paljon suurempi. 
Kuitenkin kynnys olla yhteydessä yhteisöpalveluissa tavasta riippumatta näytti olevan 
paljon matalampi kuin mitään muuta kautta. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, ettei 
yhteisöpalveluissa kaveriksi pyytäminen ole niin henkilökohtaista kuin esimerkiksi pu-
helinnumeron tai sähköpostiosoitteen pyytäminen. Viestin lähetys yhteisöpalveluissa 
koettiin myös vaativan vastaanottajalta vähemmän kuin esimerkiksi puhelu tai teksti-
viesti, jotka koettiin sopivan paremmin akuuttiin tilanteeseen. Puhelun ja tekstiviestin 
maksullisuus oli myös yksi syy käyttää mieluummin yhteisöpalvelua, sillä useimmilla 
on kuitenkin nykyään mukana laite, jossa on jo maksettu internetyhteys. Varsinkin uusi-
en yhteyksien kanssa yhteisöpalvelut tuntuivat madaltavan todella paljon kynnystä olla 
yhteydessä, vaikka tutustuminen olisi tapahtunut kasvokkainkin. 

”Jos vaikka koulussa on tutustunu johonki ja pyytää Facebookissa kaveriksi, 
niin tulee helpommin nähtyä koulun ulkopuolellaki, että ku ois vaan joku pu-
helinnumero ja pitäs sitä kautta ruveta. Tai no nykyään se whatsapp ajaa eh-
kä kans samaa, mutta jotenki Facebookissa on helpompi just kysellä. En mää 
tiiä, miksi se on helpompi. Ehkä se on just, ku sieltä näkee niitä sen juttuja.” 
(2) 

Haastateltaville oli tärkeää, että läheiset käyttävät samaa palvelua: Facebook oli 
useimmilla (8/10) yksi tärkeimmistä ellei tärkein yhteisöpalvelu suoraan kommunikoin-
tiin, koska sitä käyttivät useimmat heidän verkostostaan ja sieltä myös löytyy uudet yh-
teydet helposti omalla nimellään. Viidellä haastateltavalla suora kommunikaatio hoitui 
mielekkäämmin muulla pikaviestimellä, kuten Whatsapilla, IRC:llä tai Skypellä. Haas-
tateltavat tuntuivat keskustelleen ennen verkossa paljon enemmän kuin nykyään. Syyksi 
vähentymiselle he arvelivat muun muassa muuttunutta elämäntilannetta tai palveluiden 
uutuudenviehätyksen laantumista. 

Läheiseksi yhteisöpalvelussa koettiin lähinnä jo muutenkin läheiset ihmiset, joihin oltiin 
yhteydessä pääosin suoraan. Epäsuora kommunikaatio saattoi kuitenkin joskus lähentää 
heikkoja yhteyksiä, sillä sitä kautta he saattoivat tietää toisistaan asioita, joita he muuten 
ehkä eivät olisi saaneet tietää. Nämä tiedot saattoivat olla muun muassa yhteisiä kiin-
nostuksen kohteita, joista saatettiin olla yhteydessä joko suorasti yhteisöpalveluiden 
kautta tai jopa kasvokkain. Suora kommunikaatio nähtiin kuitenkin paljon parempana 
lisäämään läheisyyttä. Epäsuora kommunikaatio siis lisäsi läheisyyttäkin vain epäsuo-
rasti, sillä toiseen täytyy olla kuitenkin suoraan yhteydessä sen jälkeen, kun saa epäsuo-
rasti tietää jostain yhteisestä kiinnostuksesta. Ilman suoraa kommunikaatiota epäsuorat 
tavat pitivät kuitenkin heikot yhteydet elämässä edes jollain tavoin mukana, sillä heistä 
ei välttämättä saataisi muuta kautta mitään tietoa. 

”Joskus voi avata joidenki puolituttujen kanssa lähempiä ystävyyksiä, kun saa 
nähä vaikka jotain mielenkiintosta, mitä ne on tehny. Ja eihän me olla pystytty 
aiemmin pysyä noin hyvin mukana muiden elämässä, ilman että ois jokasen 
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kanssa erikseen ollu yhteydessä. Ja se ois ihan mahoton olla noihin kaikkiin 
yhteydessä kokoajan. Että kyllä mää saan enemmän informaatiota ku mää 
oon Facebookissa, enkä vähemmän, mutta se ei oo kuitenkaan korvannu sitä, 
että mää soittelisin niille samoille tärkeille ihmisille, joille mää soittelisin il-
mankin Facebookia.” (6) 

Epäsuoraa tehtiin suoraan verrattuna paljon vähemmän. Kaksi haastateltavaa jakoi kui-
tenkin yhteisöpalveluissa sisältöä hyvinkin aktiivisesti. Useimmat (7/10) sanoivat kui-
tenkin jakavansa mieluummin yksityiskeskustelussa muun muassa linkkejä ja kuvia: 
usein he löysivät ne muualta, ja niistä saattoi tulla mieleen joku heidän läheisistään, 
joille he jakoivat yksityisesti. Julkisesti jaetaan asioita, jotka kiinnostavat mahdollisim-
man monia eivätkä ole mielellään liian henkilökohtaisia. Yksityisesti voidaan jakaa pal-
jon henkilökohtaisempia juttuja, mutta toisaalta nämä asiat eivät välttämättä ole niin 
salaisia, ettei niitä pystyisi näyttämään muille. Puolet haastateltavista kuitenkin kokivat, 
ettei muiden tarvitse tietää heidän henkilökohtaisia asioitaan, elleivät he itse halua niitä 
kertoa. Yksityisesti jakaminen koettiin mieluisammaksi ja merkityksellisemmäksi kuin 
julkisesti jakaminen. Jotkut  myös mainitsivat, että julkisesti jaetaan jo niin paljon tur-
haa sisältöä, ettei heidän tarvitse enää osallistua siihen. Monen (7/10) kynnys laittaa 
omaa sisältöä olikin melko korkea; haastateltavat halusivat jakaa julkisesti ainoastaan 
merkittävät asiat, joista muut voisivat olla kiinnostuneita. Joillakin kynnys oli ollut en-
nen matalampi, kunnes he alkoivat miettiä enemmän muun muassa yksityisyyttään. 

”[Käytän] enemmän ja mieluiten chattiä, paljon paremmin voi laittaa omia 
räätälöityjä viestejä. Omissa [statuspäivityksissä] joutuu miettimään nykyään 
melko tarkkaa mitä laittaa julkiseen jakoon, niin niitä tulee tehtyä vähem-
män.” (10) 

Yhteisöpalveluissa jaetaan siis myös verkosta löytyvien asioiden lisäksi paljon asioita 
omasta elämästä. Jotkut käyttäjistä jakavat paljon omia arkijuttujaan, mutta haastatelta-
vat sanoivat jakavansa arjestaan vain asioita, jotka ovat jollain tavalla erityisiä tai tuntei-
ta herättäviä. Jotkut haastateltavista (3/10) poistavat lopulta osan tai kaikki julkiset ja-
kamisensa, mihin syyksi mainittiin, etteivät he halua näyttää liikaa muille itsestään, tai 
haluavat muuten vain pitää esimerkiksi Facebookissa seinänsä mahdollisimman tyhjänä. 
Jakaessa mietitään usein, kiinnostaisiko itseä nähdä kyseinen viesti. Jakamista turhana 
pitävät eivät jaa omia eivätkä myöskään tarkkaile muiden sisältöä. Suuri kavereiden 
määrä näytti vähentävän epäsuoran käyttöä, sillä suureen määrään kavereita mahtui 
yleensä suuri määrä heikkoja yhteyksiä, joille ei haluttu kertoa henkilökohtaisia asioita. 
Monet (6/10) käyttivätkin nykyään mieluummin muita palveluita, kuten Instagramia tai 
Whatsappia, asioihin, joita voisi tehdä myös yhteisöpalveluissa. 

”Facebook on ollu itellä niin kauan, nii sinne on kertyny niin paljon kaikkia, 
jotka ei oo oikeesti läheisiä, niin Instagram on ollu vähän aikaa ja tarkotuk-
sella tehny, ettei oo hyväksyny kaikkien pyyntöjä, joita tiiän, etten halua seu-
rata. Facebookissa alussa vaan otti kaiken, niin nyt on yrittäny karsia, ettei 
ota kaikkia.” (3) 

Muiden sisältöä tarkkaillaan usein (7/10), kun on tylsää tai odotellaan jotain. Useim-
mat (7/10) katsovat läpi yleensä etusivulta löytyvän syötteen, mutta saattavat tarkastaa 
muiden sisältöä tai profiilia tiettyyn tarpeeseen. Uusilta tai hieman tuntemattomammilta 
henkilöiltä tarkistetaan usein perustiedot, kuten ulkonäkö tai siviilisääty, kun taas tutut 
henkilöt ovat usein heikkoja yhteyksiä ja heitä tarkkaillaan usein, jos heistä ei olla kuul-
tu pitkään aikaan. Kuten itsekin jakaessa myös muita tarkkaillessa ollaan kiinnostuneita 
erikoisista ja erityisen hauskoista asioista. Kuvat ja lyhyet tekstit tai videot kiinnostavat 
selvästi enemmän kuin enemmän aikaa vaativat asiat, mikä myös vaikuttaa siihen, mitä 
käyttäjät itse jakavat ja miten. Jos teksti on hieman pitempi, mukaan on hyvä liittää ai-
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heeseen sopiva kuva, jos haluaa enemmän huomiota. Kaksi haastateltavaa sanoi, etteivät 
he juurikaan tarkkaile muita, sillä eivät halua muidenkaan tekevän sitä heille. 

”Aina sillon tällöin ku miettii mitä joku kaveri kaukaisuudesta tekee, nii saat-
taa kattoa, että onko siellä sivulla tullu mittään tai sitten on niitä jotka itte 
päivittää hirviän paljon, että niitä välissä näkee niin… Tietääpähän missä 
päin ihmiset on menossa.” (1) 

”Varmaan suurimmaksi osaksi vaan, jos on tylsää, nii kiva katella. Tai tieten-
ki joskus jos oikeesti haluaa tietää jostain ihmisestä jotaki, tai jos haluaa tie-
tää miltä joku näyttää.” (2) 

Haastateltavat tarkkailivat melko herkästi toisen profiilia tai sisältöä, jos he halusivat 
tietää tai tarkastaa toisesta jotain, minkä uskoivat löytyvän niistä. Yleensä tämä tapahtui 
Facebookin kautta, varsinkin jos käyttäjä oli tuntematon tai puolituttu. Suoraan haasta-
teltavat ottivat yhteyden tuttuihin henkilöihin, jos oli jotain asiaa, varsinkin kiireellisissä 
tapauksissa. Tuntemattomiin asian täytyi olla hyvin tärkeä, jotta oltaisiin aloitettu kom-
munikoimaan suoraan. Jos tietoa ei löytynyt toista tarkkailemalla, sitä harvoin silloin-
kaan kysyttiin suoralla viestillä. Muiden tarkkailu nähtiin selvästi hieman negatiivisena 
asiana, jota ei mielellään tehty liiallisuuksiin asti. 

Haastateltavat kertoivat kirjautuvansa palveluun useita kertoja päivässä tarkkailemaan 
muiden sisältöä. Sitä ei kuitenkaan tehty yleensä kiinnostuksesta itse sisältöön vaan  
sitäkin tehtiin useimmiten tylsyydestä. Haastateltavat eivät siis tarkastaneet yhteisöpal-
veluiden sisältöä säännöllisesti vain tarkastaakseen, onko mitään tapahtunut tai tapah-
tumassa, vaan he menivät tarkkailemaan sisältöä muun muassa vain tappaakseen aikaa. 
Haastateltavat tiedostivat kuitenkin, ettei pelkkä ajantappo tai viihde ollut järkevä syy 
käyttää yhteisöpalveluita, minkä takia jotkut (3/10) eivät käyttäneet palvelua kuin ilmoi-
tuksen tullessa tai omaa sisältöä laittaessa. Omaan sisältöön taas saatettiinkin katsoa, 
ovatko muut reagoineet siihen mitenkään. Muiden sisällöstä ei tunnuttu olevan kiinnos-
tuneita niin paljon yhteisöpalveluissa kuin kasvokkain. Sama asia saattoi kiinnostaa 
kasvokkain paljon enemmän kuin yhteisöpalveluissa, mikä hämmensi joitakin haastatel-
tavia. Kaksi haastateltavaa myönsi olevansa hieman riippuvaisia yhteisöpalveluiden 
käytöstä, mutta saattoivat silti olla ärsyyntyneitä siitä, että muut esimerkiksi käyttävät 
puhelinta kasvokkain tavatessa, ja pyrkivätkin itse olemaan käyttämättä yhteisöpalvelui-
ta muiden seurassa. Samat haastateltavat myös suosivat vahvasti kasvokkaista tapaamis-
ta yhteisöpalveluiden sijaan. 

”Sitten joskus semmonen ihan bored, on ihan väsyny, muttei halua mennä vie-
lä nukkumaan, nii saattaa vaan kuluttaa aikaa. Mutta se on kyllä vähän tyh-
mää, tulee itelle olo että miks mää teen tätä. Mielummin pelaa jotain peliä tai 
kattoo jotain sarjaa, seki on vähän järkevämpää ku se.” (6) 

”Jos näkee jotain ihmistä, nii se saattaa vaan räplätä puhelinta, menny vähän 
liian pitkälle, että kaikki vaan räplää, ja se ärsyttää. Ja seki ärsyttää, että tie-
dostaa sen itessäkin, että saattaa räplätä, vaikka pitäs keskittyä muuhun.” (3) 

Syötettä seurattiin palveluissa usein päivittäin (6/10), mikä oli joillakin kehittynyt ta-
vaksi asti. Facebookissa syöte koettiin (4/10) osittain ärsyttäväksi: mainokset ja tunte-
mattomien ihmisten päivitykset, joita tulee syötteeseen muun muassa tykkäysten perus-
teella koettiin häiritseviksi. Facebookin syötteeseen ei myöskään tule kaikkia kaverei-
den päivityksiä, mikä koettiin myös turhauttavaksi. Kolme haastateltavaa oli ratkaissut 
asian merkkaamalla tiettyjä käyttäjiä joko tähdellä tai läheiseksi, mutta kaikilla tämä 
ominaisuus ei kuitenkaan tuntunut toimivan. Haastateltavat eivät tallentaneet muiden 
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jakamaa sisältöä myöhempää varten, eivätkä haastateltavat edes tienneet tämän olevan 
yksi ominaisuus muun muassa Facebookissa. 

”Kyllä oon niin orientoitunu, että yleensä kerran päivässä selaan sen uusim-
man feedin, ja jos on joku erikoissyy, niin käyn kattoon jonkun tarkemmin. 
Mutta viimeistään illalla viimeisenä.” (4) 

Tykkäyksellä näytti haastatteluiden perusteella olevan vahvasti oma käyttötarkoituk-
sensa. Verrattuna muun muassa kommentointiin sillä nähdään olevan hieman eri käyt-
tökohde: sillä ilmaistaan pitäminen joko viestin sisällöstä tai sen esitystavasta, kun taas 
kommentilla halutaan sanoa jotain asiasta. Tämän takia sen kanssa ollaan kuitenkin 
myös varovaisia, sillä sen voi tulkita monella tapaa; negatiivisiin asioihin tykätään har-
vemmin, selkeämpi laittaa kommenttia. 

”Se tykkäys on vähän eri, ku se on semmonen, että on hauska juttu, että tykä-
täänpä tuosta, mutta kommentti on, että haluaa siitä oikeesti sanoakin jotain, 
että on jotaki asiaakin siitä.. Tykkäys on aika paljon semmonen kevyempi.” 
(2)  

”Kommentit on suorempaa ja normaalimpaa kanssakäymistä kavereiden 
kanssa, tykkäykset ei kerro välttämättä mitään, tyhjää parempia, mutta kom-
menteista voi jatkaa keskustelua ja uhraa enemmän aikaa ja ajatusta. Monet 
tykkää kaikesta ja jakaa silleen aikaansa, ei välttämättä kattonu yhtään vaan 
tykkää automaattisesti. Jos kommentoi niin vaatii, että on edes vähän otettu 
selvää, mitä toinen puhuu.” (10) 

”Jos ihmiset on niin hankalia, että alkavat ylianalysoimaan, että jos se ei ty-
känny tästä mun jutusta, nii se ei tykkää mistään ja on vihanen ja kaikkia. Tai 
jos tykkää negatiivisista jutuista, nii suuttuu siitä.” (2) 

Jossain määrin tykkäys toimii myös ilmaisimena, että on lukenut asian, muttei ole esi-
merkiksi enää mitään lisättävää. Tykkäys nähdään kuitenkin myös paljon kevyempänä 
ja jopa laiskana versiona kommentointiin verrattuna. Joskus käyttäjät eivät koe, että 
heillä olisi sanottavaa, joten tykkäys on helppo tapa kuitenkin kommunikoida jotenkin. 
Ilmeisesti yhteisöpalveluissa kuitenkin suositaan jonkin verran asioita, joihin pystyisi 
sanomaan jotain. Epätykkäys on joissakin palveluissa, mutta esimerkiksi Facebookiin 
sitä muun muassa ei kaivattu, vaan se nähtiin turhana ja jopa haitallisena, koska sillä 
voisi muun muassa kiusata todella helposti. Epätykkäys koettiin kuitenkin sopivan pal-
veluihin, jossa sisältöä odotetaankin arvosteltavan. Myös muunlaisista tykkäyksistä ol-
tiin kiinnostuneita, kuten neutraalista tykkäyksestä, tykkäyksestä eri hymiöillä tai argu-
mentoinnin ja sisällön tykkäyksen erottamisesta, mutta useat (5/10) tulivat lopputulok-
seen, että monimutkaisemmat tykkäykset voidaan kuitenkin kertoa kommentilla. 

Tykkäykseen liittyy myös paljon vahvemmin sosiaalinen paine kuin kommentointiin. 
Esimerkiksi äidin päivityksistä tykätään herkemmin, ja jos joskus saatetaan myös tykätä 
takaisin, jos joku ensin tykkää jostain omasta sisällöstä. Joskus siis asioista tykätään, 
vaikkei niistä oikeasti pidettäisikään, mutta pääsääntöisesti ainakin haastateltavat pyrki-
vät tykkäämään rehellisesti. Sosiaalista painetta on myös muissa epäsuorissa kommuni-
kaatiotavoissa jonkin verran enemmän kuin suorissa, ja muun muassa kaverilistalle hy-
väksymiseen se liittyy myös paljon. 

”Helpompi tykätä.. monesti semmosia pakollisia, esim. anopin kuvat. Jotenki 
tuntuu että se on vaan sosiaalinen paine. Ja välillä haluan viestittää että olen 
huomannut tämän juttusi, mutta ei ole enempää sanottavaa.” (4) 
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Tykkäys koetaan positiivisena ominaisuutena ja niitä on kiva saada omiin päivityksiin. 
Monet (6/10) tykkäävätkin hyvin anteliaasti, sillä niiden oletetaan ilahduttavan vastaan-
ottajaa. Tykkäykset saattavat kuitenkin kärsiä hyvin nopeasti inflaatiosta, jos tykkää 
liian monista asioista; usein tykkäävät ihmiset huomataan melko nopeasti. Tuntematto-
milta tykkäykset saatettiin tulkita vastatykkäysten kalasteluna tai muuna huomion kerä-
yksenä. Myös tietynlaiset statuspäivitykset nähtiin tykkäysten kalasteluna, mistä haasta-
teltavat eivät pitäneet. Haastateltavat pyrkivät itse välttämään tällaista negatiivista huo-
mionkerjäystä, mutta kuten yksi haastateltavista totesi, on hankalampi tietää, miten 
muut tulkitsevat omat statuspäivitykset. 

Huomiota pystyy joissakin palveluissa keräämään myös erillisillä ominaisuuksilla, ku-
ten Facebookissa tökkäyksillä. Haastateltavat ihmettelivät tökkäyksen merkitystä eivät-
kä tehneet sitä itse kuin korkeintaan huvikseen jonkin läheisen henkilön kanssa tai tök-
käsivät takaisin, jos joku tökkäsi ensin heitä. Jotkut (3/10) olivat vaihtaneet tökkäyksiä 
jo pitkään tietämättä siihen tarkempaa syytä. Huomion haastateltavat sanoivat herättä-
vän mieluiten suoraan sanamuotoisesti silloin, kun on asiaa. Huomiota voi herättää 
myös muun muassa aloittamalla suoran keskustelun. Haastateltavat eivät ymmärtäneet 
tai nähneet tarpeelliseksi lyhyitä tervehdyksiä ilman jatkoa, vaan olettivat kesken jää-
neen keskustelun viittaavan vain siihen, että toisella tulikin jotain muuta tehtävää. 
Huomion herätyksessä koettiin olevan myös merkitystä sukupuolella: vastakkaiselta 
sukupuolelta saadut huomion pyynnöt koettiin herkemmin lähestymisenä romanttisessa 
mielessä. 

”No just tökkäykset ja nämä on ihan turhia. Jos haluan kiinnittää huomiota, 
nii yrittäisin tehä sen jollaki vähän rohkeemmalla tavalla. En näe siinä point-
tia.” (6) 

”Mulla on yks kaveri, jonka kaa tökin. Aina kerran kahessa kuukaudessa. 
Monta vuotta jo jatkunu, kummallinen limbo.” (4) 

”Se oli niitä Facebookin ekoja piirteitä, yks kestävimmistä, että sitä on vuosi-
kaudet tökkäilty, jopa semmosten kanssa, jotka ei välttämättä muuta tee Fa-
cebookissa. Jotenkin tyhmä juttu, johon on tottunu. Oon kirjeenvaihtaja, että 
lähettelen tietyille ihmisille ulkomailla kirjeposteja, tai joulukortteja jne. Nä-
kisin sen uutena muotona siitä, vaivatonta ja helppoa huomiota. Tykkäily taas 
vaatii, että on uutta tarjottavaa aina, mutta tökkäily on vaan tökkäilyä. Kuka-
pa sitä ei tykkäisi saada korttia postissa, niin vähän saman tyyppinen. Mutta 
ehkä mulle vähän vieras, en oo täysin ymmärtäny, eikä Facebook näytä sitä 
niin enää. Sosiaalinen paine siinä, että pitää tökätä takaisin, mutta saattaa 
omalla kohdalla kestää kauan että huomaa.” (10) 

Ne käyttäjät, jotka kertoivat usein omista negatiivisista asioistaan, saatettiin leimata 
helposti huomion kerjääjiksi ja valittajiksi. Yleensä tämän tyyppinen sisältö nähtiin är-
syttävänä, varsinkin suuremmissa määrin, mutta se näytti myös pönkittävän hieman 
lukijan omaa itsetuntoa, sillä huomattiin, että muilla menee myös huonosti tai jopa huo-
nommin kuin itsellä. Tykkäysten ja muun huomion saamisella omaan sisältöön näytti 
olevan positiivinen vaikutus käyttäjän omakuvaan ja itsetuntoon. Huomiota on siis mu-
kava saada, vaikkei sitä varsinaisesti tarkoituksella kerättäisikään. 

5.1.5 Yhteisöpalveluiden ja kasvokkaisen kommunikaation erot 

Haastateltavat tunnistivat muutamia selkeitä eroja yhteisöpalveluiden ja kasvokkaisen 
kommunikaation välillä. Näistä eroista, liittyen miettimisaikaan, kehonkieleen, tuntei-
siin ja persoonaan, kerrotaan tässä luvussa.   
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Muutama haastateltava (4/10) sanoi, että yhteisöpalveluissa kommunikointi on helpom-
paa tietyissä asioissa kuin kasvokkain kommunikointi. Useat (6/10) pitivät verkkokom-
munikoinnista, sillä verrattuna kasvokkaiseen siinä pystyy miettimään sanottavaansa 
pitempään, ja asiat saa lopulta esitettyä sellaisessa muodossa kuin haluaa. Yhteisöpal-
veluita voi myös käyttää missä ja miten tahansa, ja hieman yli puolet haastateltavista 
(6/10) mainitsivat pitävänsä tämän tuomasta vapaudesta. Yhteisöpalveluita käyttäessä 
voi myös samalla etsiä helposti tietoa muualtakin verkosta, kun taas kasvokkain käytyjä 
keskusteluita joudutaan joskus jatkamaan myöhemmin. Myös eri kieltä on helpompi itse 
tuottaa sekä ymmärtää tekstimuodossa, ja niin sanottu rikkinäinen puhelin on vähem-
män rikki verkossa, jossa muiden sanomiset voi kopioida helposti täysin samassa muo-
dossa toiselle. 

”[Verkossa] voi miettiä, nii saa ainaki sanottua sen varmasti silleen ku aatte-
lee. Ja sitten voi ainaki lopettaa sen keskustelun saman tien ku haluaa.” (2) 

”Siinä voi miettiä miten sanotaan, enkä joudu semmoseen tilanteeseen ku toi-
nen vaan huutaa. Se antaa tietyllä tavalla kasvottomuuden, mutta myös että 
luet sen oman tekstin läpi, yksi lisäporras sensuuria.” (4) 

”Mää tykkään puhua paljon enemmän verkossa. Siis niin ku suoraa keskuste-
lua. Että kasvokkain keskustelu on jotenki vaikeampaa ku tekstillä kirjottami-
nen.” (7) 

Yhteisöpalveluissa kommunikointi miellettiin hitaammaksi kuin kasvokkain kommun-
nikointi, muun muassa koska viestejään voi miettiä etukäteen pitkäänkin. Useat käyttä-
vät yhteisöpalveluita nykyään myös puhelimella, mikä hidastaa kommunikointia enti-
sestään, ja jotkut (3/10) suosivatkin kommunikoivansa ääneen, joko ääniviestien tai pu-
heluiden välityksellä. Ääni- tai videokeskustelut koettiin tulevan lähemmäksi kasvok-
kaista keskustelua muun muassa äänenpainojen vuoksi, mutta ne koettiin edelleen hyvin 
rajoitteiseksi ja huonolaatuiseksi. Niissä myös saatetaan puhua helpommin päällekkäin, 
varsinkin jos puhujia on useampi kuin kaksi. Tämän takia harva käytti niitä kovin aktii-
visesti. Eniten video- ja äänipuheluita käytettiin niiden yhteyksien kanssa, joita ei pys-
tytty näkemään kasvokkain. Jos asia oli pitempi, lähellä asuvien kanssa nähtiin mie-
luummin kasvokkain. Yhteisöpalveluissa harvemmin vain oleskellaan toisen kanssa 
ilman tiettyä asiaa, toisin kuin kasvokkain. Sitäkin kuitenkin tehdään, ja haastatteluista 
ilmeni, että välillä läheisten kavereiden kanssa jutellaan pitkiäkin aikoja, yksi sanoi te-
kevänsä sitä jopa ääneen ryhmässä. 

”Skypessä saa sen kameranki päälle, mutta se on sitten raskasta eikä jaksa 
pyörittää välttämättä. Mutta kyllä Skype-puhelu vastaa normaali puhelua, et-
tä se on melko lähellä kasvokkaista, siinä kuulee äänenpainot, vaikea olla eri-
lainen ihminen, aika paljastava kuitenkin.” (9) 

”Oon suosinu Skypeä, ku ei voi revetä toiselle puolen maapalloa. Se on aina 
enemmän verrattuna hymiöiden käyttöön jne. Mutta heti videolla ja äänellä 
saa äänenpainot ja näkee toisen jne. Mutta video on rajatumpi, ja vastaan tu-
lee nopeudet ja laatu, ylipäätään mitä voi tehdä.” (10) 

Vaikka viestejä voi miettiä verkossa pitkäänkin ennen lähetystä, niitä on myös helppo 
ymmärtää väärin, koska muun muassa ironiaa on hankalampi ilmaista. Väärinymmär-
rykset voi olla myös hankalampi huomata verkossa kuin kasvokkain. Näitä pohdittiin 
myös syyksi siihen, miksi yhteisöpalveluissa kommunikointi koetaan useammin epä-
kohteliaammaksi. Eri tavat kasvokkaisen ja yhteisöpalveluiden välillä myös hämmentä-
vät, esimerkiksi hyvästely keskustelun päättyessä ei ole niin yleistä yhteisöpalveluissa. 
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Myös valehtelu ja huijaus nähtiin tapahtuvan paljon helpommin yhteisöpalveluissa, ku-
ten muuallakin verkossa. 

Kehonkieli, eleet, ilmeet ja äänenpainot mainittiin olevan yksi selkeimmistä eroista 
kasvokkaisen ja yhteisöpalveluissa kommunikoinnin välillä. Tämä jakoi haastateltavien 
mielipiteitä asiasta. Kyseiset kasvokkain nähtävät vihjeet olivat joillekin (3/10) haasta-
teltaville niin tärkeitä kommunikaatiossa, että he kokivat kasvokkaisen paljon parem-
maksi ympäristöksi. Jotkut (3/10) taas pitivät siitä, että omat tunnetilat tai hankalasti 
kerrottavat asiat pystyy ilmaisemaan helpommin tai aidommin muun muassa hymiöiden 
ja paremman kontrollin vuoksi. Useimmat (7/10) olivat kuitenkin sitä mieltä, että tuntei-
ta herättävistä ja tukea vaativista asioista keskustellaan mieluummin kasvokkain. Tämä 
kattaa myös esimerkiksi iloiset uutiset, joihin toisen reaktio nähdään helpommin ja mie-
luummin kasvokkain. Reaktion lisäksi ilmeet, eleet, kosketus ja läsnäolo koettiin tär-
keiksi etenkin näissä tilanteissa. Tukea voi kuitenkin saada yhteisöpalveluistakin, eten-
kin arkoihin asioihin, joista ei ehkä tunnu pystyvän puhumaan kasvokkain tai läheltä ei 
löydy ihmisiä, jotka pystyisivät puhumaan asiasta. Yleensä tuki kuitenkin koettiin tule-
van jo yhteisöpalveluiden tai muunkin verkon ulkopuolella olevilta läheisiltä ihmisiltä, 
ja tuki koettiin paremmaksi kasvokkain, mutta yhteisöpalvelut toimivat hyvänä toisena 
vaihtoehtona, jos ei ole mahdollisuutta nähdä kasvokkain. 

”Varmaan se on enemmänki, että ketkä ihmiset on läheisiä, että kommunikaa-
tio on vaan sitten siirtyny nettiin. Ei mulla oo vertaisryhmiä siellä, enemmänki 
lähtee siitä, ketkä on läheisiä, oli se netin kautta tai ei.” (4) 

”Näkee toisen reaktion helpommin. Jos on vaikka voittanu lotossa, niin ki-
vempi kertoa kasvokkain, ku näkee toisen reaktion.” (3) 

”Kyllähän esim. koskettelu on semmonen, mitä voi kasvokkain tehdä, että pys-
tyy halaamaan jne., riippuen läheisyydestä. Kehonkielellä voi vaikuttaa kans 
enemmän, ja näkyy myös tiedostamatta, kertoo tosi paljon, mitä kukaan edes 
ajattelee.” (10) 

Tunteiden välittyminen yhteisöpalveluista jakoi hieman mielipiteitä. Yleisemmin oltiin 
sitä mieltä, etteivät ne välity yhtä hyvin kuin kasvokkain, vaikka hymiöt ja muut vastaa-
vat tavat kertoa tunnetiloista, auttavat kyllä. Usein näiden ei kuitenkaan nähty toimivan 
läheskään yhtä hyvin kuin kasvokkain näytettävät ilmeet ja eleet. Sama tunteiden kirjo 
saatettiin kyllä kokea yhteisöpalveluissa, muttei välttämättä yhtä vahvasti. Kuten aiem-
min mainittiin, jotkut (3/10) taas olivat sitä mieltä, että saavat paremmin ilmaistua itse-
ään verkossa. Heillä kasvokkain ilmeni välillä ongelmia ilmaista itseään niin kuin itse 
halusivat, mutta verkossa he pystyivät miettimään viestin muotoa kauemmin ja esittä-
mään hymiöllä aidomman tunnetilansa. 

”Monesti mää oon kuullu sitä, että mää vaikutan ihmisille vihaselta semmosil-
le, jolle mää puhun kasvokkain, vaikka omasta mielestä mää oon ollu ihan 
hyvällä tuulella. Nii siinä chatissä mää voin laittaa hymiön, nii se näyttää, et-
tä mää oon hyvällä tuulella.” (7) 

”Ehkä sen takia menee trollaukseksi, kun ei synny sitä tiettyä kunnioitusta, 
mikä tulee kasvokkain, että näkee toisen reaktiot ja tunteet kasvokkain, vaikka 
toinen yrittäis peitellä ne.” (6) 

”Kyllä niitä [tunteita] tulee, joskus vahvastikin, varsinkin semmosien kohalla, 
jotka ei rajota omia sanomisiaan. Joskus voi olla rajuakin luettavaa, minkä 
takia miettii, miksi ei itse kannata laittaa semmosta. Samantyyliset tunteet 
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ruokkii usein samantyyppistä. Voi saada lohdutusta yksinololle, mutta ne jot-
ka ruikuttaa siitä usein, niin saavat usein ehkä sääliä.” (10) 

Hymiöiden lisäksi muun muassa puhetyylillä tai kuvilla saattoi kertoa omasta tunneti-
lastaan. Facebookissa hymiöiden lisäksi on myös tarroja, jotka ovat kuin isompia hymi-
öitä. Haastattelusta tuli ilmi, että hymiöistä ja tarroista eivät välttämättä pidä samat ih-
miset. Jokaisella näyttää olevan oma persoonallinen tapansa kommunikoida verkossa. 

Persoona nähtiin näkyvän yhteisöpalveluissa sitä paremmin mitä enemmän ja monipuo-
lisemmin niitä käytti. Yhteisöpalveluissa on paljon eri tapoja kommunikoida, mikä näh-
tiin lisäävän persoonan näkymistä. Kirjoitustyyli mainittiin muun muassa olevan hyvin 
persoonallinen jokaisella käyttäjällä. Persoona koettiin kuitenkin vääristyvän helposti 
yhteisöpalveluissa. Mitä enemmän on yhteydessä toiseen, sen paremman kuvan toisesta 
saa, mutta tämä saattaa silti erota kasvokkaisesta persoonasta paljonkin. Syynä tähän oli 
muun muassa, että verkossa on muun muassa paljon helpompi esittää mitä tahansa sisäl-
töä omanaan kuin kasvokkain. 

”Kyllähän, esim. Facebookissa, kun siellä on niin monta tavoittamiskeinoa, 
niin persoonaa voi näyttää monella tapaa, ja jotkut näyttää ehkä liikaakin it-
sestään, itsekin joskus. Jotkut taas rajottaa tosi paljon, ei halua laittaa kuvia 
jne, ei välttämättä häpeää tai muuta, mutteivät koe, että muiden kuuluisi näh-
dä, ja näkevät potentiaalisena pahana, jota voi joskus käyttää vastaan, var-
sinkin työmarkkinoilla, vaikka tarkottaisikin hyvää.” (10) 

Haastateltavat näkivät ääni- ja videokeskustelut hyvinä välittämään persoonaa ja tuntei-
ta vastapuolesta. Jo pelkästä äänestä tunnettiin saavan paljon aidompi vaikutelma toises-
ta. Äänenpainot ja -sävyt saattavat kertoa muun muassa ironian käytöstä, toisin kuin 
teksti ja hymiöt. Vaikka ääni- ja videokeskustelut nähtiin välittävän tunteita paremmin, 
pelkkä tekstikommunikaatio nähtiin tärkeimpänä tunteiden välityksessä. Suora teksti-
kommunikaatio hymiöineen välitti tunteita ja persoonaa sitä paremmin mitä enemmän 
sitä teki, eikä fyysisten vihjeiden vähäisyys näyttänyt vähentävän läheisyyttä. 

Yhteisöpalveluissa puhuttiin samoista asioista kuin kasvokkainkin, varsinkin kahden-
keskisessä suorassa viestinnässä, vaikkakin joitakin asioita ei mielletty kuuluvaksi yh-
teisöpalveluihin, ainakaan julkisesti. Kieli saattaa verkossa vaihdella eri tilanteissa 
enemmän kuin kasvokkain. Yhteisöpalveluissa käyttäjät vaikuttavat käyttävän melko 
rentoa kieltä, sillä he usein mieltävät sen kuitenkin ympäristöksi. jossa on heidän kave-
reitaan, yhteyden vahvuudesta riippumatta. 

5.1.6 Yksityisyys ja tavoitettavuus 

Haastateltavat olivat hyvin tietoisia yksityisyydestään yhteisöpalveluissa. Monet (6/10) 
tuntuivat olevan melko tarkkoja siitä, millaista sisältöä itsestään antaa muiden nähtäväk-
si. Tieto on erittäin helposti löydettävissä ja kaikille omille yhteyksillekään ei haluttu 
kertoa kaikkea. Pääosin haastateltavat miettivät etukäteen julkisesti jakamansa aiheen 
sisältöä, eivätkä tehneet paljon ylimääräisiä asioita tietojensa salaamiseksi. Kuten edellä 
mainittiin, jotkut (4/10) rajasivat jakamiaan juttuja tietyille henkilöille tai ryhmille, mut-
ta tämä nähtiin kuitenkin ylimääräiseksi vaivaksi, ja monet (7/10) jakoivatkin mie-
luummin yksityisesti. Yksityisesti jaettiin paljon vapaammin, vaikka kaksi haastatelta-
vaa sanoi miettivänsä silloinkin hieman tarkemmin sanomisiaan kuin kasvokkain, sillä 
ne jäävät kuitenkin tekstimuotoon talteen. Omien tekemisien tallennus nähtiin häiritse-
väksi, ja siitä haluttaisiin tietää, mitä palvelut tallentavat. Palvelut, jotka tätä eivät teh-
neet, nähtiin siltä osin positiivisena. 



48 

”Ku on nykyään kaikki sukulaiset ja kaimat ja kummit, niin on vähän sisällön 
luotto muuttunu. Ei kannattas ehkä näyttää kaikkia kuvia kaikille, mutten oo 
tehny asialle mitään.” (9) 

”Tuntuu että haluaisin kommentoida enemmän, mutta kun lopulta teen sen 
niin se on aika harvoin… koska mietin että minkälainen se juttu oikeasti on, 
että jos joku näkee sen, niin mitä se kertoo musta.” (3) 

Anonyymisyys oli tärkeää joissakin palveluissa, mutta esimerkiksi Facebookin olemas-
saolo nähtiin hyvänä. Haastateltavat haluavat palvelun, jossa ollaan omalla nimellä, 
josta löytää hyvin ihmiset ja sisältö pysyy asiallisena helpommin. Tämän lisäksi on kui-
tenkin hyvä olla palveluita eri tarkoituksiin, joissa voi jutella, jakaa ja tehdä asioita ano-
nyymimmin. Näissä palveluissa jaetaan paljon herkemmin, mikä myös lisää huonolaa-
tuista ja epäkohteliasta sisältöä. Omaa sisältöä ei välttämättä nähdä kovinkaan salaisena, 
mutta sitä ei silti haluta jakaa kaikkien nähtäville. Siitä ajateltiin joko, että muut saattai-
sivat käyttää tietoa väärin, tai muiden ei vain nähty tarvitsevan tietää. 

”Se itseasiassa on yks syy, miks mää saattasin esim. jotakin uutisia linkata 
enemmän tai tykätä, jos se ois anonyymiä.” (7) 

”[Anonyymista palvelusta:] No siellä on just törkykommenttien määrä paljon 
isompi, että sää pystyt sanoa mitä vaan. Ja se ois parempi jos siellä oltas 
omalla nimellä ja naamalla.” (5) 

”Jos miettii anonyymisyyttä, niin sillon ei ehkä tuu niin järkevästi sanottua 
asioita, sillon saattaa olla röyhkeämpi.” (8) 

Yhteisöpalvelut nähtiin lisäävän tavoitettavuutta, mikä nähtiin sekä hyvänä että huo-
nona asiana: se helpottaa yhteydenottoa ja sen vuoksi muun muassa asioiden sopimista, 
mutta samalla häiritsee ja aiheuttaa jopa stressiä. Monet (7/10) eivät pitäneet siitä, että 
muut pystyvät tavoittamaan heidät aina, varsinkin jos he yrittivät keskittyä johonkin 
muuhun asiaan. Kolme haastateltavaa sanoi jopa lopettavansa palvelun käytön joksikin 
aikaa, jos tavoiteltavuus alkoi ahdistaa liikaa. Jotkut taas eivät ottaneet yhteydenpidosta 
turhaa stressiä, vaan vastasivat vain kun ehtivät, ja toivoivat, että muut ymmärtävät. 
Tärkeimmät ja akuuteimmat asiat kommunikoitiin edelleen perinteisen puhelun kautta, 
mikä myös helpottaa tavoiteltavuuden säätöä: yhteisöpalveluiden ilmoitukset voi laittaa 
pois päältä puhelimesta, jos haluaa pelkästään akuutit asiat tulevan läpi. Yhteisöpalve-
luissa laitettavat viestit nähtiin paljon vähemmän tärkeiksi, joten niihin ei koettu tarvit-
sevan vastata yhtä nopeasti. Haastateltavat mainitsivat myös, että vahvoilta yhteyksiltä 
viestit eivät haittaa läheskään niin paljon ja ne saattavat jopa vähentää stressiä. 

”Olen itte tullu siihen tulokseen, että jos minä en halua olla yhteydessä, niin 
sitten minun ei välttämättä tarvi olla yhteydessä, että ei tunnu siltä, että on 
pakko olla heti sillä sekunnilla kattomassa sitä ku tulee joku viesti. Se on jus-
tiinsa hyvä siinä, että jos tulis sähköpostia tai tekstiviestiä, niin niihin pitäs 
vastata sillä sekunnilla, mutta tuo tuntuu, että kaikki tajuaa, että siinä saattaa 
nyt mennä vähän aikaa.” (1) 

”Helpompi sopiaki kaikkia asioita entä ku vaan tekstareilla ennen, nii piti ai-
na lähettää miljoona viestiä, oli hankalaa.” (2) 

Monissa palveluissa näkee nykyään, onko viesti mennyt perille, ja jopa, että onko hän 
nähnyt viestin. Tämä ominaisuus jakoi myös mielipiteitä: joidenkin mielestä se oli to-
della kätevää, kun taas joitakin se ärsytti todella. Keskustelusta ei koettu pystyvän kar-
kaamaan yhtä hyvin tämän ominaisuuden takia, mikä nähtiin osittain ahdistavana, mutta 
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myös hyvänä, että asiat tulevat ainakin jollain tasolla heti käsitellyiksi. Kaksi haastatel-
tavaa sanoi jopa välttelevänsä tämän ominaisuuden takia avaamasta palvelua, jos olivat 
kiireisiä viestin tullessa. Useimmissa palveluissa näkyy myös nykyään, milloin on vii-
meksi ollut paikalla, mikä oli joidenkin mielestä vain yksi turha asia lisää, mitä käyttäjät 
voivat tarkkailla muista. 

”Ku siinä näkee, että ootko sää lukenu sen viestin, ja sitten tuntuu, että jos ei 
heti jaksa vastata, nii sit ne suuttuu.” (2) 

5.2 Haastateltavien motiivit yhteisöpalveluiden käytölle 

Haastateltavilla oli monenlaisia motiiveja ja tarpeita liittyen yhteisöpalveluiden ja käyt-
töön, kuten: sosiaalisuus, tylsyys ja tieto sekä muita toissijaisia tarpeita. Näistä aiheista 
puhutaan tarkemmin tässä luvussa. 

Sosiaalisuus tuli esille tarpeena kaikista haastatteluista, mutta muutama haastateltava 
sanoi, ettei se itselle ole niin tärkeä yhteisöpalveluiden kautta. Sosiaalisuutta tuntui tu-
levan kyllä jonkin verran sitä kautta, muttei tarpeeksi: tärkein lähde sosiaalisuuden 
saannille oli edelleen kasvokkainen tapaaminen, ja useille näiden tapaamisten sopimi-
nen kattoikin suuren osan kaikesta kommunikaatiosta palveluissa. Monille (6/10) yhtei-
söpalvelut näyttävät olevan ilmainen tapa ottaa yhteyttä, kuten myös monet pikaviestin-
täohjelmat ja muut verkkopalvelut, joissa yhteydenpito on mahdollista. Läheisiin saatet-
tiin olla yhteisöpalveluiden kautta yhteydessä myös esimerkiksi iltaisin väsyneenä tai 
muulloin, kun ei ole aikaa tai energiaa nähdä kasvokkain. 

”Kyllä sieltä saa sitä sosiaalisuutta ku siltä tuntuu, mutta se on kuitenki vähän 
niinku korvike.” (8) 

Aktiivisuus oli laskenut yhteisöpalveluissa monella (7/10) haastateltavalla, ja vain kaksi 
mielsi itsensä keskimääräistä aktiivisemmaksi. Puolilla haastateltavista pääasiallinen 
käyttö oli suoraa kommunikaatiota, joten siltä osin saatettiin olla hyvinkin aktiivisia, 
mutta muuten käyttö oli suurimmaksi osaksi satunnaista muiden sisällön tarkkailua ja 
tykkäilyä. Haastateltavat aloittivat suurimmaksi osaksi yhtä paljon kahdenkeskisiä kes-
kusteluita muihin verrattuna. Useat (5/10) sanoivat, etteivät jaksaisikaan sitä, että jou-
tuisivat aina aloittamaan keskustelun itse. Vain kolme haastateltavaa sanoi tämän olevan 
epätasapainossa: kaksi haastateltavaa tunsi muiden aloittavan keskustelun useammin, ja 
vain yksi haastateltava aloitti mielestään itse useammin. Nämä haastateltavat tuntuivat 
olevan kuitenkin tyytyväisiä tilanteeseen. Haastateltavat suhtautuivat positiivisesti aja-
tukseen, että muut aloittaisivat keskusteluita enemmän, mutta sitä ei kuitenkaan toivottu 
erityisesti. 

”Ennen alotin paljon keskusteluita, käytin chattiäkin aika paljon, mutta siis... 
En oo enää pitkiin aikoihin. Se että istuu johonki peli-iltaan, nii ei oo sen jäl-
keen enää mitään tarvetta, että alkas netissä erikseen chattään jonkun kaa.” 

Sosiaalisuuteen liittyy myös sosiaalinen paine, joka näytti vaikuttavan haastateltavien 
käyttäytymiseen yhteisöpalveluissa. Kaveripyyntöjä ei muun muassa hylätä aina, vaikka 
haluttaisiinkin, sillä se koetaan epäkohteliaana tekona. Myös tykkäyksiä, tökkäyksiä ja 
jopa jakamisia saatetaan laittaa  tai olla laittamatta sosiaalisen paineen alla. Vaikka 
haastateltavat sanoivat tykkäävänsä yleensä melko rehellisesti sisällöstä, josta pitävät 
oikeastikin, silti saatettiin tykätä esimerkiksi äidin tai muun todella läheisen ihmisen 
päivityksistä vain roolin tai muun sisältöön liittymättömän asian takia. Pelkkä profiilin 
oleminenkin palvelussa on puolilla haastateltavista sosiaalisen paineen tulosta: joko 
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ystävät tai muut läheiset suostuttelivat rekisteröitymään palveluun tai itse saatettiin aja-
tella, että ilman profiilia syrjäytyisi eikä välttämättä saisi esimerkiksi töitä. 

Kuten aiemmin mainittiin, yleisin (7/10) motiivi muiden tarkkailulle näytti olevan joko 
tylsyys tai jonkin asian odottaminen. Useimmilla tämä tapahtui palvelun syötteen kaut-
ta, mikä tarkistettiin yleensä päivittäin. Tarkempaa tarkkailua harrastettiin vain tarpee-
seen, kun täytyi joko tietää toisesta jotain tarkemmin, yleensä heikosta yhteydestä tai 
uudesta tuttavuudesta (6/10), tai kun haluttiin nähdä, mitä kuuluu henkilölle, jota ei ole 
pitkään aikaan nähnyt (5/10). Myös tapahtumista (sekä yleisistä että yksityisistä) saatet-
tiin katsoa, minkälaisia ihmisiä niihin on osallistumassa. 

”Ei siitä aina mitään infoakaan saa, mutta sillon ku on tylsää eikä oo muuta 
tekemistä, nii sitten vaan kattoo missä ihmiset on menossa suurin piirtein.” (1) 

”Tuleehan sitä tehtyä, melkeen aina jos käyt Facebookissa.. tai no ei aina.. 
Monesti jos et oo kuullu jostain henkilöstä ja miettii, mitä kuuluu, nii sillon 
meen sen omalle seinälle asti. ” (3) 

Aiemmin mainittiin myös, että tieto tapahtumista oli tärkeää monelle haastateltavalle 
(7/10). He halusivat tietää muiden tapahtumista sekä ilmoittaa ja järjestää omia yhteisö-
palveluiden kautta. Etenkin Facebookissa tapahtumat ja niihin kutsujen lähettäminen oli 
tärkeää. Osa haastateltavista (4/10) sanoi, että jäisivät tai olivat jääneet joistain tapah-
tumista ulkopuolelle, jos eivät olisi Facebookissa, ja joillekin (3/10) tämä oli ollut jopa 
syy liittyä Facebookiin. Tapahtumakutsut nähtiin myös eräänlaisena epäsuorana kom-
munikaationa, sillä niihin on usein myös esiasetettuja vastauksia, kuten Facebookissa 
”kyllä”, ”ehkä” ja ”ei”. Vaikka vastausvaihtoehdoissa on myös ”ehkä”, haastateltavat 
sanoivat joskus jättävänsä kokonaan vastaamatta joihinkin kutsuihin. Tapahtumakutsut 
saattoivat olla myös eräänlainen huomionosoitus, joka oli mukava saada ja josta saattoi 
olla ikävä jäädä ilman. Muukin ryhmäytyminen oli hyvin tärkeää, kuten opiskelun, har-
rastusten tai vain kaveripiirin tiimoilta, ja yhteisöpalvelut, etenkin Facebook, mainittiin 
toimivan tässä hyvin. 

”Jos ne tapahtumat sais jotenki jonneki muualle, tai jos vaan näkis pelkästään 
ne, niin sitten ei tarvis koko Facebookia.” (2) 

Tapahtumien lisäksi tieto nähtiin voivan olla virallisempaa, kuten uutiset tai yritysten 
jakamat tiedotteet, mutta myös tietoa ajankohtaisista puheenaiheista tai vaikkapa toisten 
käyttäjien syntymäpäivistä. Twitterin käyttö oli haastateltavilla kytköksissä usein juuri 
tiedontarpeeseen: sieltä seurattiin muun muassa virallisia uutiskanavia ja ajankohtaisia 
aiheita. Tiedontarve oli kytköksissä kaikkien haastateltavien yhteisöpalveluiden käyt-
töön jossain muodossa, mutta sitä ei nähty välttämättä kovin tärkeänä. Yhteisöpalveluis-
ta saatettiin saada tietoa, mutta sitä ei lähdetty hakemaan sieltä. 

”Missä henkilö on, onko varattu… tämmösistä moni on kiinnostunu. Mutta ei 
Facebookista sinänsä tietoa hae. Mutta jos haluaa tietää esim. millon joku on 
syntyny, että voi varautua lahjalla, niin semmosta teen kyllä.” (10) 

Haastateltavat tunnistivat myös muita toissijaisia tarpeita. Yhteisöpalvelut nähtiin 
muun muassa tärkeänä paikkana omien kuvien laittamiselle ja muiden kuvien näkemi-
selle. Omia kuvia saatettiin laittaa pelkästään itseäänkin varten, ja näin ollen palvelut 
toimivat hyvänä varmuuskopiona tärkeimmille kuville, ja ne saa myös helposti sieltä 
näytettyä muille milloin vain. Erityisesti itsensä pinnalliseksi kuvailleet ihmiset pitivät 
kuvien lataamista palveluun tärkeänä ominaisuutena. Haastateltavat tunnistivat joissakin 
käyttäjissä myös huomiontarpeen. Joillakin saattaa olla myös tarve päteä asioista, mitä 
voi toteuttaa hyvin yhteisöpalveluissa. Näitä negatiivisempia tarpeita ei kuitenkaan tun-
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tunut olevan haastateltavilla itsellään. Haastateltavat myönsivät kuitenkin hakeneensa 
huomiota enemmän nuorempana, myös yhteisöpalveluista. Etenkin nuorilla nähtiin ole-
van suurempi huomiontarve, mutta yliopistoikäiset haastateltavat olivat kuitenkin mie-
lestään jo liian vanhoja sellaiselle käytökselle. 

5.3 Yhteisöpalveluiden vaikutukset haastateltaviin 

Aitoja vaikutuksia haastateltaviin ei pystytty havaitsemaan haastattelun perusteella, 
vaan tätä pyrittiin selvittämään kysymällä, kuinka tyytyväisiä haastateltavat olivat yh-
teisöpalveluiden ja epäsuorien kommunikaatiotapojen käyttöön, mitä hyviä ja huonoja 
puolia he näissä palveluissa näkivät, sekä miten he muuttaisivat niitä. Epäsuorien kom-
munikaatiotapojen hyvistä ja huonoista puolista puhuttaessa haastateltavat huomasivat 
myös vaikutuksia muun muassa kynnyksessä ottaa yhteyttä, muiden tarkkailussa ja tyk-
käyksessä. Näistä aiheista raportoidaan tässä luvussa. 

Yhteisöpalvelut nähtiin vahvasti vain yhtenä kommunikaatiotyökaluna muiden joukos-
sa, mutta silti ne tuntuivat olevan ajoittain ainoa yhteydenpito väline moniin ihmisiin, 
mikä harmitti joitakin (4/10) haastateltavia. Jotkut haastateltavat olivat myös valmiita 
vaihtamaan Facebookin johonkin muuhun tärkeimpänä yhteisöpalveluna. Parhaaksi 
palveluksi ei kuitenkaan mainittu läheskään niin usein Facebookia, vaikka se oli monille 
(8/10) kuitenkin yksi tärkeimmistä tällä hetkellä. 

”Yleensä mää keskustelen ihan irkissä tai Steamissä, ja sitten Facebook ny tu-
lee varmaan kakkosena, ku siellä on se chat.” (7) 

”Tällä hetkellä käytän Facebookin chattiä, mutta oon ihan vakuuttunu, että 
löytys vielä parempikin. Tykkäsin siitä Hangoutsista, mutta se taas haluaa 
niin paljon tietoa. Niin ku moni muukin palvelu.” (4) 

Suuria epätyytyväisyyksiä ei kuitenkaan tuntunut olevan haastateltavien joukossa liit-
tyen yleisesti kommunikointiin yhteisöpalveluissa. Eniten epätyytyväisyyttä aiheutti 
yleinen palveluiden toimivuus. Kuten aiemmin mainittiin, syöte ärsytti joitakin haasta-
teltavia (4/10) etenkin Facebookissa, sillä se ei aina tarjonnut haluttavaa sisältöä: joko 
siitä puuttui muiden päivityksiä tai siellä oli liikaa turhaa, kuten mainoksia tai päivityk-
siä muilta kuin omilta yhteyksiltä. Tykkäys ja jakaminen aiheutti myös joillekin (5/10) 
harmia muun muassa huomionkalastelun ja sisällön pinnallisuuden, turhuuden sekä no-
pean luonteen takia. Eniten epätyytyväisyys näytti kohdistuvan epäsuoriin kommuni-
kaatiotapoihin, mutta myös suoraan kommunikaatioon oltiin tyytymättömiä siltä osin, 
kuinka huonosti viestit menevät välillä perille. Joistakin ominaisuuksista oltiin jopa 
valmiita luopumaan, kunhan voitaisiin olla varmoja, että toinen varmasti vastaanottaa 
viestin. 

Yhteisöpalvelut koettiin hyväksi muun muassa ryhmien muodostuksessa, yhteydenpi-
dossa (etenkin heikkoihin yhteyksiin), ajankohtaisten asioiden seuraamisessa ja yhtey-
denoton kynnyksen alentamisessa. Myös uusiin henkilöihin koettiin pystyvän tutustu-
maan helpommin yhteisöpalveluiden kautta kuin kasvokkain tai muita palveluita käyttä-
en. Yhteisöpalveluista uskottiin myös saavan tukea sitä tarvittaessa, jos sitä ei ole mah-
dollista saada kasvokkain tai jos aihe on liian arka kasvokkain kerrottavaksi. Huonona 
puolena haastateltavat näkivät, että julkinen keskustelu oli usein huonolaatuista ja tur-
han aggressiivista. Palveluita on nykyään moneen eri tarkoitukseen, mikä nähtiin peri-
aatteessa hyvänä juttuna, mutta ongelmaksi nostettiin se, että kaikki eivät välttämättä 
käytä samoja palveluita. Yhteisöpalveluiden käyttö nähtiin myös herkästi koukuttavana. 
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Yksi yleisimmistä muutosehdotuksista oli, että sisältöä saataisiin jollain keinolla pa-
remmaksi, mikä nähtiin kuitenkin olevan kiinni ihmisistä itsestään ennemmin kuin itse 
palvelusta. Yhteisöpalveluiden ilmaisuus nähtiin hyvänä puolena, eikä palveluiden toi-
vottu muuttuvan maksullisiksi, vaikka ne olisivatkin tällöin laadukkaampia. Jotkut 
(3/10) mainitsivat kuitenkin, etteivät pidä mainoksista, vaikka monen palvelun tiedet-
tiinkin pyörivän niiden varassa. Useat (6/10) haastateltavista olivat siirtyneet käyttä-
mään jotain anonyymisempää palvelua kuin Facebookia, ja jotkut toivoivatkin uutta 
yksityisempää palvelua, jossa he olisivat mieluummin aktiivisempia. Uuden palvelun 
toivottiin myös kokoavan vanhoja yhteen, sillä eri palveluita nähtiin olevan jo tällä het-
kellä liikaa. Sen sijaan itse sisältöä haluttiin jaotella mieluummin useisiin osiin entistä 
selkeämmin, muun muassa oman verkoston eri osien tai aihealueiden mukaan. 

Läheisten vahvojen yhteyksien määrää yhteisöpalvelut eivät tuntuneet lisäävän, mutta 
näiden kanssa kynnys ottaa yhteyttä nähtiin kuitenkin laskevan. Jos läheiset asuvat tai 
vierailevat kaukana, yhteisöpalvelut tukevat hyvin niiden kanssa läheisyyden ylläpitoa. 
Heikkojen yhteyksien määrää verkostossa yhteisöpalvelut lisäsivät todella paljon, ja ne 
helpottivat myös niiden kanssa kommunikointia. Uusien tuttavuuksien kanssa yhteisö-
palvelut nähtiin myös todella hyvänä ja helppona tapana aloittaa ja ylläpitää yhteyttä. 
Monien heikkojen yhteyksien kanssa ei välttämättä oltaisi ollenkaan yhteydessä ilman 
yhteisöpalveluita. Näiden kanssa ei kuitenkaan juurikaan keskusteltu, joten kokonaisuu-
dessaan keskustelu ei tuntunut lisääntyvän yhteisöpalveluiden myötä. Jotkut (4/10) jopa 
sanoivat suoran keskustelun vähentyneen ja, kuten edellä mainittiin, useat (6/10) mai-
nitsivat keskustelleensa ennen verkossa enemmän. Jos yhteisöpalveluita ei enää käytet-
täisi, jonkinlainen verkkokommunikaatio nähtiin kuitenkin tärkeänä. 

”Herkemmin alkaa puhumaan jonkun kanssa [yhteisöpalvelussa], kun esim 
soittaa jolleki kaverille.” (5) 

”Se toimii hyvin semmosena väliaskeleena intiimin ja epäintiimin ystävyyden 
välillä, ku ei oo vielä niin läheinen että soittelis.” (6) 

”Facebookissa ku taas juttelee läheisten kaa, niin ne on niitä, joiden kaa ois 
muutenki tekemisissä. Mutta onhan se avartanu niin ku maailmaa, että pystyt 
menemään jonnekin, missä on enemmän ihmisiä ja jutteleen niitten kanssa.” 
(3) 

Useille yksityisviestittely oli tärkein yhteisöpalveluiden ominaisuus; kaikki haastatelta-
vat suosivat mieluummin suoraa kommunikaatiota. Epäsuorat kommunikaatiotavat oli-
vat haastateltavien mielestä usein sisällöltään turhaa ja ne koettiin laiskaksi tavaksi olla 
yhteydessä. Niiden nähtiin kuitenkin pitävän käyttäjän hyvin perillä, mitä omassa ver-
kostossa tapahtuu, minkä jotkut (4/10) mielsivät yhdeksi yhteisöpalveluiden päätarkoi-
tuksista. Epäsuora kommunikaatio nähtiin myös helpottavan ihmisten tutustumista toi-
siinsa: muiden tarkkailu voi lähentää ihmisiä, sillä sitä tekemällä näkee, mistä muut ovat 
kiinnostuneita, ja näin ollen voi löytää uusia yhteisiä asioita, joista puhua tai joita tehdä 
yhdessä. Alentunut kynnys olla yhteydessä lisäsi todennäköisyyttä puhua muiden kans-
sa näistä uusista aiheista. 

Vaikka kynnys ottaa yhteyttä vähentyi yhteisöpalveluiden käytön myötä, sen nähtiin 
myös vähentävän jonkin verran kasvokkaista tapaamista, mitä taas ei nähty hyvänä. 
Tähän syyksi mainittiin epäsuorat kommunikaatiotavat: toisaalta ne mahdollistavat asi-
oiden kertomisen todella monelle henkilölle pienellä vaivalla, mutta täten ne myös vä-
hentävät syitä olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Haastateltavat tuntuivat arvostavan 
kasvokkaista kommunikaatiota todella paljon verrattuna yhteisöpalveluissa kommuni-
kointiin, muun muassa sen laadun ja vaatiman ajan vuoksi. Nykyään kommunikaatio on 
muodoltaan todella paljon nopeampaa. Yhteisöpalvelut ovat siis vahvojen yhteyksien 
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kanssa vain yksi yhteydenottotapa muiden joukossa, kun taas heikoille yhteyksille se on 
paljon tärkeämpi ja ainutlaatuinen palvelu. Monet eivät myös ajattele jakamaansa sisäl-
töä, mikä nähtiin hyvin haitallisena ja harmillisena asiana. Pelkkä epäsuora kommuni-
kaatio nähtiin riittämättömänä, suora keskustelu nähtiin tärkeäksi etenkin läheisyyden 
ylläpitämiseksi. Epäsuora koettiin myös paljon epäsosiaalisemmaksi kuin suora kom-
munikaatio. 

”Varsinki ku mää matkustan paljon, nii se on hyvä keino pitää yllä jotain yh-
teyttä semmosten kaa, jotka ei oo kokoajan läsnä siinä lähielämässä. Lä-
hielämän ihmisille se on vaan alternative kommunikaatiovaihtoehto.” (6) 

”Yleensä jos on koneella, niin sitä juttelee kavereiden kaa. Mutta että ihan 
tarkotuksella mennään istumaan iltaa, nii ei se semmosta korvaa mitenkään.” 
(8) 

”Vaikka mielestäni oon Facebook- ja Instagram-addikti, niin silti aina suosin 
livetapaamisia, jos vaan mahdollista. Ja tapaan paljon ystäviäni kyllä. Tyk-
kään järjestää aikaa, ei väliä millon tapahtuu, mutta pitää tapahtua.” (10) 

Muiden tarkkailun nähtiin kumpuavan muun muassa luonnollisesta uteliaisuudesta 
eikä sitä mielletty järkevissä määrin pahaksi. Edellä mainittu muiden tarkkailun motiivi 
tylsyys hämmensi haastateltavia (5/10): he kokivat sen olevan huono syy käyttää palve-
luita ja saattoivat välillä muuttaa käytöstään, kun tiedostivat tämän motiivin itsessään. 
Syötteen mukana saattoi tulla välillä hyviäkin juttuja, vaikka suurin osa sisällöstä näh-
tiinkin turhana. Puolet haastateltavista toivoivat sisältöön enemmän syvyyttä: pelkästään 
hauskojen juttujen mukaan haluttiin myös jotain merkityksellistä ja asiallisempaa; viih-
dettä haettiin mieluummin muualta kuin yhteisöpalveluista.  

Tykkäys nähtiin helppona ja vaivattomana huomion ja pitämisen osoituksena. Negatii-
visien juttujen kohdalla haastateltavat mainitsivat olevansa kuitenkin varuillaan, sillä 
tykkäystä niihin on hankalampi tulkita: sen voi nähdä joko sisällön pitämisestä, asian 
kerrontatavan pitämisestä tai pelkästään tukena. Yleensä haastateltavat pyrkivät tulkit-
semaan tykkäyksen negatiiviseen sisältöön positiivisena tukena, mutta jättävät mie-
luummin itse kommenttia epäselvyyksien välttämiseksi. Tykkäykset oudommilta henki-
löiltä nähtiin herkästi huomion kalasteluna, vaikka haastateltavat pyrkivät itse tykkää-
mään asioista rehellisesti. Tykkäyksistä pantiin usein myös merkille henkilöt, jotka te-
kevät sitä joko hyvin usein tai todella harvoin, mikä myös vaikutti osaltaan siihen, min-
kälainen olo niistä vastaanottajalle jää. 



54 

6. Pohdinta 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin epäsuoran kommunikaation roolia yhteisöpalveluissa. 
Kirjallisuuskatsauksen pohjalta saatiin tietää mitä yhteisöpalvelut ovat ja minkälaisia 
epäsuoria tapoja ne tarjoavat kommunikoinnille. Lisäksi tarkasteltiin lähemmin itse yh-
teisöpalveluiden käyttäjiä ja heidän motiivejaan sekä miten käyttö, erityisesti kommuni-
kointi epäsuoraan, vaikuttaa käyttäjiin. Tutkimusosuudessa haastateltiin käyttäjiä ja ke-
rättiin yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, minkälaisia kommunikaatiotapoja he käyttävät 
ja miksi sekä minkälaisia vaikutuksia näillä tavoilla heidän mielestään on. Tähän men-
nessä näyttäisi siltä, että yhteisöpalvelut toimivat tehokkaana työkaluna olla molem-
mansuuntaisessa yhteydessä suureen määrään ihmisiä. Tässä luvussa keskustellaan tästä 
aiheesta tarkemmin, ja katsotaan miten tämän tutkielman tulokset sopivat yhteen aiem-
pien tutkimusten kanssa. Luku 6.1 tarkastelee ensin yleisesti yhteisöpalveluiden merki-
tystä sen käyttäjille,  luku 6.2 käyttäjien persoonaa ja motiiveja, ja lopuksi luku 6.3 epä-
suoran kommunikaation roolia yhteisöpalveluissa. 

6.1 Yhteisöpalveluiden merkitys sen käyttäjille 

Tässä luvussa puhutaan tarkemmin muun muassa palveluiden muutoksesta ja vaikutuk-
sista sekä palveluissa olevien verkostojen rakenteesta. 

Yhteisöpalvelut ovat tulleet hyvin lyhyessä ajassa tärkeäksi osaksi elämäämme: suurin 
osa isoista ja suosituista yhteisöpalveluista aloittivat noin kymmenen vuotta sitten (boyd 
& Ellison, 2007). Haastateltavat sanoivat että yhteisöpalvelut ja internet ovat nykyään 
koko ajan läsnä elämässämme. Sellen ja muut (2009) sanoivat yhdeksi syyksi palvelui-
den tärkeyteen sen, että verkon kautta voi olla yhteydessä muihin milloin ja missä vain, 
ja myös haastateltavat pitivät tästä. Bachrachin ja muiden (2012) mukaan palveluihin 
kuluu keskimäärin reilu 40 minuuttia päivittäin. Haastateltavat tuntuivat käyttävän nii-
hin aikaa jopa hieman enemmän, mutta käyttöä onkin hyvin hankala pistää tarkkaan 
minuuteiksi, sillä ne todellakin ovat yhä enemmän saumattomasti osana elämäämme. 

Muihin käyttäjiin, etenkin läheisiin, haastateltavat oli mieluiten yhteydessä boydin ja 
Ellisoninkin (2007) mainitsemilla sähköpostityyppisillä yksityisviesteillä tai pikavies-
teillä. Vanhemmat tutkimukset painottuivat pelkästään tämän tyyppiseen kommunikaa-
tioon, sillä verkon varhaisemmat palvelut eivät tarjonneet muuta. Haastateltavat huoma-
sivat itsekin palveluiden ja niiden ominaisuuksien muuttuneen, mutta osa ei ollut 
kuitenkaan ajatellut koko asiaa ennen haastattelua ja olivat jopa motivoituneita keskus-
telemaan haastattelun jälkeen enemmän suoraan. Vaikuttaa siltä, että ennen, kun ei ollut 
mahdollisuutta jakaa nopeasti asioita muille, piti kertoa asiat tekstinä henkilökohtaisesti, 
joten interaktion määrä toisen henkilön kanssa kasvoi ja ihmiset kokivat toisensa lä-
hemmiksi, mitkä ovat myös aiemmissa tutkimuksissa huomattuja vaikutuksia (mm. 
Antheunis ja muut, 2010; Valkenburg & Peter, 2007). Lähes kaikki haastateltavat kes-
kustelivat verkossa suoraan paljon enemmän ennen ja käyttivät siihen muun muassa, 
nykyisin jo lopetettua palvelua, MSN Messengeriä. Epäsuorien tapojen lisääntyessä 
suora kommunikaatio on samanaikaisesti vähentynyt. Keskustelukumppaneiden määrän 
ei kuitenkaan uskottu olevan tippunut, kuten McPherson ja muut (2006) tutkimukses-
saan ehdottivat. Se ei kuitenkaan ollut myöskään noussut kovin merkittävästi, vaikka 
yhteisöpalvelut mahdollistaisivat sen nykyään hyvin helposti. Monet pitävät enemmän 
suorasta kommunikaatiosta, mutta sitä tehdään mieluummin siihen tarkoitetulla ohjel-
malla, kuten Whatsappilla. Kuitenkaan Whatsappin tyyppisillä puhelinsovelluksilla ei 
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jakseta keskustella pitkään, sillä puhelimella kirjoittaminen on paljon hitaampaa kuin 
tietokoneella. Whatsapp onkin julkaissut juuri selainversion ohjelmastaan, ja on mielen-
kiintoista nähdä, lisääkö tämä chattailyä. Palveluiden muutoksen lisäksi haastatteluissa 
pohdittiin syyksi myös elämäntilannetta. Aiemmat tutkimukset olivat ottaneet kyllä eri 
ikäryhmät huomioon, mutta tarkemmin asiaa ei olla tutkittu. 

Yhteisöpalveluiden käyttö on hyvin monenlaista ja palveluita tulee kokoajan lisää, min-
kä vuoksi tutkimukset eivät kykene pysymään täysin perillä siitä, millaisia tapoja kom-
munikoinnille yhteisöpalvelut tarjoavat, tai millaisia palveluita yhteisöpalvelut edes 
ovat, mistä boyd ja Ellison (2007) sekä Beer (2008) keskustelivat keskenään. Haastatte-
luissa tuli kuitenkin ilmi yllättävän paljon samoja asioita kuin aiemmissa tutkimuksissa-
kin. Yksi haastateltavista muun muassa kutsui statuspäivityksiä Facebookin alkuperäi-
seksi käyttötarkoitukseksi, juuri kuten Brandtzæg ja muut (2010), ja tätä ominaisuutta 
käytettiin muun muassa päivärutiinien päivitykseen, kuten Baek ja muut (2011) mainit-
sivat. Aiemmat tutkimukset eivät kuitenkaan ole juurikaan tutkineet sitä, mitä käyttäjät 
ovat mieltä tämän tyyppisestä kommunikoinnista. Useimmat haastateltavista ajattelivat 
tämän Winterin ja muiden (2014) yhdeltä monelle -tyyppiseksi kommunikaatioksi kut-
suman ilmiön olevan suurimmaksi osaksi turhaa, esimerkiksi juuri päivärutiinit koettiin 
hyvin merkityksettömiksi. 

Pari haastateltavaa sanoivat jo kaipasivaan uutta suosittua palvelua, kun taas joidenkin 
mielestä niitä oli jo nyt liikaa eivätkä kaivanneet niitä yhtään lisää. Uudemmat palvelut 
ovat joko hyvin samanlaisia kuin Facebook, kuten vähemmän aktiivisesti käytetty 
Google+, tai ovat liiankin erikoisia saadakseen suurta suosiota. Baek ja muut (2011) 
ehdottivatkin muiden palveluiden ottavan Facebookista mallia, jotta tulisivat itsekin 
yhtä suosituiksi. Tämän voisi tulkita innovaatioiden puutteena tai suosion tasaantumise-
na, mutta yhteisöpalveluiden kerrotaan kuitenkin kasvattavan suosiotaan koko ajan. 
Toisaalta jotkut artikkelit, kuten Baekin ja muiden (2011), perustelevat kuitenkin yhtei-
söpalveluiden suosion kasvua pelkästään Facebookin kasvavalla suosiolla, eivätkä ota 
kantaa siihen, kuinka paljon uusia palveluita kehitetään ja käytetään. Syy uusien palve-
luiden puutteeseen on siis todennäköisesti vain siinä, että ihmiset eivät käytä muita pal-
veluita, kun yksi tarpeeksi hyväksi todettu on löydetty. On kuitenkin yksinkertaisempia 
tiettyyn asiaan kohdistettuja palveluita, etenkin älypuhelimiin, jotka kasvattavat nyky-
ään nopeasti suosiotaan. Haastateltavistakin moni oli esimerkiksi siirtynyt käyttämään 
enemmän Instagramia ja Whatsappia. 

Hyviä vaikutuksia yhteisöpalveluilla näyttäisi olevan sekä aiempien tutkimusten (mm. 
O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011; Valkenburg & Peter, 2007) että haastatteluiden pe-
rusteella verkoston ylläpito, ideoiden ja kokemusten tehokkaampi jakaminen sekä oman 
identiteetin vahvistaminen. Valkenburg ja Peter (2007) painottivat kuitenkin tässä suh-
teen laatua ja interaktion määrää, mikä tuli ilmi myös haastatteluista. Haastateltavat 
eivät sinänsä vietä aikaa yhteisöpalveluissa ystäviensä kanssa, vaan yhteisöpalveluissa 
ollaan yhteydessä jo ennalta tunnettujen ihmisten kanssa. Kommunikaatio tapahtuu lä-
hinnä läheisten ystävien kanssa: mitä lähempi suhde, sen useammin haastateltavat olivat 
yhteydessä myös yhteisöpalveluissa, eli intiimiys todellakin lisää lähettelyä (Rau ja 
muut, 2008). Yhteisöpalvelut mahdollistavat kuitenkin myös ensimmäisenä tehokkaan 
heikkojen yhteyksien hyödyntämisen (Lin & Lu, 2011; Rau ja muut, 2008) ja verkos-
tossaan ajan tasalla pysymisen. Haastateltavat pitivät siitä, että kuulevat myös puolitu-
tuistaan ja mainitsivat heikkojen yhteyksien verkoston käteväksi muun muassa matkus-
tamisen yhteydessä. Tulokset tukevat myös Amichai-Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) 
väitettä, että uudet tuttavuudet ovat yhteisöpalveluissa yleensä joko heikkoja yhteyksiä 
tai yhteisen offline-yhteyden omaavia. Vaikka yhteisöpalveluissa kommunikoidaan suu-
rimmaksi osaksi vahvojen yhteyksien kanssa, ja hyvät puolet kuten tuen saanti liittyvät 
usein juuri niihin, sekä aiemmat että tämä tutkimus kertovat, että käyttäjillä on kuitenkin 
kavereina paljon enemmän heikkoja yhteyksiä (Bachrach ja muut, 2012). Tämän haasta-
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teltavat kokivat jopa ongelmaksi etenkin Facebookissa, jossa heidän aktiivisuus jopa 
väheni outojen ihmisten suuren määrän takia. Syynä tähän voi olla, että kaveriksi lisää-
minen on helppoa eikä sen jälkeen vaadita juuri mitään yhteyden ylläpitämiseksi (Urista 
ja muut, 2009) tai kaveripyynnöt hyväksytään sosiaalisen paineen vaikutuksesta, mikä 
tuli ilmi varsinkin haastatteluista. Myös moniin muihin yhteisöpalveluiden ominaisuuk-
siin liittyy sosiaalinen paine, kuten tapahtumakutsut. Jotkut haastateltavista mainitsivat, 
että joutuvat esimerkiksi joskus menemään tapahtumiin, jonne eivät itse menisi, mutta 
menevät niihin Facebookissa kaverilta saadun kutsun vuoksi. Tämä käy hyvin yhteen 
sen kanssa, että verkkokonteksti vahvistaa muun muassa vastavuoroisuutta (boyd & 
Ellison, 2007). 

Yhteisöpalveluissa olevat verkostot näyttävät painottuvan uusiin tuttavuuksiin ja 
heikkoihin yhteyksiin. Ne on otettu näissä palveluissa paljon paremmin huomioon kuin 
vahvat yhteydet. Palvelut ehdottavat uusia yhteyksiä automaattisesti ja jotkut saattavat 
olla jopa tarkoitettuja yhteydenpitoon vanhojen tuttujen kanssa. Palveluissa ei tuoda 
esille sitä, että ne toimivat kasvokkaisen jatkeena, vaan nämä kaksi tuntuvat olevan 
edelleen kuin kaksi eri maailmaa. Asiasta on myös keskusteltu aiemmissa tutkimuksis-
sa: Beer (2008) kritisoi boydin ja Ellisonin (2007) mainitsemaa jaottelua kavereihin 
verkossa ja sen ulkopuolella. Urista ja muut (2009) taas ehdottavat, että näillä kahdella 
olisi selkeä ero, ja että tätä eroa täytyisi tutkia lisää. Jaottelua eri kavereihin on yhä har-
vemmalla, mutta ympäristöt koetaan usein edelleen erillisinä kokonaisuuksina. 

Tietynlaisen verkoston koostaminen voi olla myös strateginen teko (Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010). Yksi haastateltavista sanoi, 
että myös julkinen keskustelu palvelussa voi olla tällaista, vaikkei hän itse myöntänyt 
sitä tekevän. Amichai-Hamburger ja Vinitzky (2010) vertasivat itsestä annetun kuvan 
muokkausta Shakespearen kuuluisaan ajatukseen, että elämä on näytelmä, jonka lavalla 
ihmiset näyttelevät: ihmiset ikään kuin näyttelevät muille vain tietynlaista roolia, ja tä-
mä käy hyvin yhteen ihmisten käyttäytymiseen Internetissä ja etenkin sosiaalisessa me-
diassa. Haastateltavat pyrkivätkin näyttämään itsensä suhteellisen rehellisesti, vaikka 
pitivät pientä kaunistelua hyvin normaalina. Haastateltavat eivät myöskään kovin usein 
tuoneet itseä esille, jotta muut alkaisivat kommunikoimaan, kuten Amichai-Hamburger 
ja Vinitzky kertoivat tutkimuksessaan yhteisöpalveluissa tapahtuvan. Haastateltavat 
kuitenkin tiesivät tätä tapahtuvan, mutta itse he herättivät huomiota ainoastaan, jos heil-
lä oli jotain asiaa ja halusivat keskustella siitä suoraan. Myös tykkäysten kalastelu tuli 
esille ilmiönä, josta haastateltavat eivät pitäneet. Tästä aiheesta ei ollut aiemmissa tut-
kimuksissa juurikaan mainintaa. Haastateltavat myös puhuivat mielestään samoista ai-
heista verkossa kuin kasvotusten. Heidän kohdalla ei siis ilmennyt hiljaisuuden spiraalia 
(Noelle-Neumann, 1974) tai epävarmuutta tai pelkoa väärinymmärryksestä (Rau ja 
muut, 2008). 

Monet lähteet olivat ristiriidassa keskenään, kuinka hyvin verkkokommunikointi toimii 
niin sanotusti ”oikeana yhteisönä”, kuinka paljon se opettaa asioita ja kuinka hyvin se 
välittää tunteita. Yhteisöpalvelut ovat kuitenkin kehittyneet koko ajan suuntaan, jossa ne 
voidaan nähdä vain yhtenä työkaluna muiden joukossa. Lopulta nämä palvelut varmas-
tikin sulautuvat yhteiskuntaamme kuten esimerkiksi puhelin on aikojen saatossa tehnyt, 
vaikka sekin herätti tullessaan keskustelua muun muassa haittavaikutuksista. Haastatel-
tavat eivät olleet välttämättä keskimäärin yhtä tyytyväisiä kommunikaatioonsa yhteisö-
palveluissa kuin aiemmat tutkimukset (Derks ja muut, 2008) väittivät, mutta siinä näh-
tiin kuitenkin paljon sekä hyviä että huonoja puolia. Toisaalta uudemmista tutkimuksis-
ta ei löytynyt mainintaa, että yhteisöpalveluissa kommunikointiin oltaisiin tyytyväisiä, 
mikä saattaisi olla myös merkki siitä, että tyytyväisyys olisi laskenut. Tyytyväisimpiä 
haastateltavistakin olivat he, jotka eivät pitäneet sitä muutenkaan kovin tärkeänä, kuten 
aiemmatkin tutkimukset ovat sanoneet (Papacharissi & Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja 
muut, 2008). 
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Haastatteluista tultiin samaan lopputulokseen aiemman kirjallisuuden kanssa, että yhtei-
söpalveluissa kommunikointi on suurimmaksi osaksi kasvokkaisen jatketta. Aiempien 
tutkimusten (Papacharissi & Rubin, 2000; Pornsakulvanich ja muut, 2008) mukaan kas-
vokkaisen jatkeena toimiessa yhteisöpalveluita ei välttämättä pidetä edes kovin tärkeä-
nä, vaikkakin niihin saatetaan olla tyytyväisiä. Samanlainen kuva syntyi myös monesta 
haastateltavasta, jotka käyttivät palveluita vahvasti vain kasvokkaisen täytteenä. Haasta-
teltavat eivät käyttäneet yhteisöpalveluita täysin korvikkeena kasvokkaiselle kommuni-
kaatiolle, mutta he eivät kuitenkaan nähneet mahdottomana tällaista käytöstä, josta ra-
portoitiin monessa aiemmassa tutkimuksessa (mm. Correa ja muut, 2010; Moore & 
McElroy, 2012; Rauch ja muut, 2014; Skues ja muut, 2012). Kuten näissä aiemmissakin 
tutkimuksissa haastateltavat näkivät yhteisöpalvelut kuitenkin ympäristönä, jossa yksi-
näiset, sosiaalisesti ahdistuneet tai introvertit saattavat tuoda itsenään helpommin esille, 
mikä voi lisätä heidän itseluottamustaan ja kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Jotkut 
haastateltavista taas kokivat verkkokommunikaation mielekkäämpänä, kuten Rau ja 
muut (2008) myös huomasivat joidenkin käyttäjien kohdalla tutkimuksessaan. Haasta-
teltavat kertoivat tälle samoja syitä kuin aiemmat tutkimukset (Baek ja muut, 2011; 
Derks ja muut, 2008; Valkenburg & Peter, 2007): kontrolli ja mahdollisuus miettiä mi-
ten itsensä ja asiansa esittää. Mielekkäämmäksi verkkokommunikoinnin mielsivät haas-
tateltavista introvertit, jotka Skuesin ja muiden (2012) mukaan keräävät sosiaalista pää-
omaa verkossa, jossa sitä on heidän helpompi tehdä. Haastateltavat kokivatkin uusiin 
tutustumisen helpoksi yhteisöpalveluissa. Jotkut haastateltavista kokivat kuitenkin 
verkkokommunikaation vaativan enemmän aikaa ja vaivaa, ja se saattoi aiheuttaa käyt-
täjille enemmän sekaannuksia kuin kasvokkainen kommunikaatio. Tämä kulkee siis 
samoilla linjoilla Bauerin ja Figlin (2008) tutkimuksen kanssa, jossa mainittiin, että nä-
mä ongelmat eivät välttämättä lähde pois verkkokommunikointiin tottumisen jälkeen-
kään. 

6.2 Persoonallisuuksien ja motiivien moninainen kirjo 

Jokainen yhteisöpalveluiden käyttäjä on tietenkin omanlaisensa persoona ja tässä tutki-
muksessa haastateltavilta kysyttiin paljon tutkitusta ekstroversiosta. Palveluiden käyttä-
jillä on tietenkin myös omat henkilökohtaiset motiivinsa käytölleen, ja muun muassa 
informaatioon liittyvät motiivit nostettiin tässä luvussa esille niiden monipuolisuuden 
vuoksi. 

Haastateltavat tuntuivat olevan samoilla linjoilla aiempien tutkimusten kanssa, että yh-
teisöpalveluissa persoona näkyy hyvin (mm. Derks ja muut, 2008; Papacharissi & Ru-
bin, 2000). Erityisesti he pitivät verkon tarjoamasta paremmasta kontrollista ja mahdol-
lisuudesta reflektoida viestit ennen lähetystä. Jotkut olivat jopa sitä mieltä, että verkko-
kommunikointi on ajoittain aidompaa tämän takia. Bachrachin ja muiden (2012) mu-
kaan käyttäjät eivät ilmaise persoonallisuuttaan tarkoituksella väärin Facebookissa, mut-
ta jotkut haastateltavista olivat eri mieltä. Valehtelu tai muun muassa toisen sisällön 
omana esittäminen nähtiin olevan erittäin helppoa yhteisöpalveluissa, ja sitä myös us-
kottiin tehtävän paljon. Itsensä erilaisena esittäminen voi olla myös helpompaa palvelu-
kohtaisesti, kuten Vasalou ja Joinson (2009) sanoivat, mutta haastatteluista ei tullut il-
mi, vaikuttaako tämä itsensä erilailla esittäminen omaan käytökseen, kuten aiemmat 
tutkimukset (Fox ja muut, 2013; Yee & Bailenson, 2007) ovat ehdottaneet. Myös tun-
teet näkyivät haastateltavien mielestä verkossa, vaikka hekin huomasivat, etteivät ne ole 
välttämättä yhtä äärimmäisiä (Derks ja muut, 2008). Jokin tuntui puuttuvan jopa video-
keskustelusta verrattuna kasvokkaiseen, vaikkei puutosta välttämättä osattu nimetä. Jot-
kut mainitsivat, että muun muassa Kaplanin ja Haenleinin (2010) tutkima sosiaalinen 
läsnäolo ei olisi verkossa yhtä vahva. Hymiöt mainittiin auttavan tunteiden välittymises-
sä, mutta ne koettiin kuitenkin melko rajoitteisiksi. Toisaalta haastateltavat pitivät myös 
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niiden vapaaehtoisesta ja harkitusta käytöstä (Derks ja muut, 2008) verrattuna aitoihin 
ilmeisiin.  

Haastattelussa kysyttiin siis ekstroversiosta, mihin liittyen on tehty paljon tutkimuksia. 
Ekstroverteillä haastateltavilla näytti olevan enemmän kavereita (Amichai-Hamburger 
& Vinitzky, 2010; Bachrach ja muut, 2012; Moore & McElroy, 2012) ja jakoivat aktii-
visemmin elämäänsä muille (Bachrach ja muut, 2012). Bachrachin ja muiden (2012) 
mukaan he jopa haalivat enemmän kavereita, mutta erään ekstrovertin haastateltavan 
mukaan niitä vain tarttuu mukaan helpommin. Haastateltavat eivät myöskään katuneet 
niin usein lähettämäänsä epäsopivaa sisältöä (Moore & McElroy, 2012). He eivät vält-
tämättä käyttäneet palveluita huomattavasti enempää (Bachrach ja muut, 2012, Correa 
ja muut, 2010; Winter ja muut, 2014), mutta ehkä monipuolisemmin ja hyödynsivät 
muun muassa epäsuoria tapoja todennäköisemmin. Bachrach ja muut (2012) väittivät 
ekstroverttien kuuluvan useampiin ryhmiin, mutta haastateltavat olivat kuitenkin sa-
moilla linjoilla Amichai-Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) sekä Mooren ja McElroyn 
(2012) tutkimusten kanssa, ettei ekstroverttien ja introverttien välillä ole tässä asiassa 
eroa. 

Persoonaan liittyen mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi haastatteluista nousi perinteiset 
kirjeet, jotka mainittiin kolmessa haastattelussa. Kyseiset haastateltavat sanoivat, että 
kirjeistä näkyy paljon selvemmin muun muassa persoona ja huolellisuus kuin verkko-
viesteistä. Kirje viestii myös vaivasta, jota siihen on käytetty, ja sitä voi tyylitellä hel-
pommin ja mukavammin. Haasteltavat sanoivat myös, että kirjettä tehtäessä täytyy 
myös miettiä enemmän kuin verkkokeskustelussa. Heidän mielestään sähköposti on 
hieman samantyyppinen, mutta se ei kuitenkaan pääse lähellekään samaa tasoa kuin 
perinteinen kirje. Olisi mielenkiintoista saada selville, olisiko mahdollista suunnitella 
kommunikaatiosovellus, joka pääsisi edes lähelle ellei samalle tasolle kuin kirje. Toinen 
aiemmissa tutkimuksissa puuttunut asia, minkä muutama haastateltava nosti pinnalle, 
oli se, että yhteisöpalvelut heijastavat ihmiskunnan nykytilaa, pitäen sisällään lähes 
kaikki elämän osa-alueet. Tämän vuoksi ei myöskään uskottu, että joillekin asioille ver-
kossa voitaisiin löytää teknistä ratkaisua, vaan kyse on palveluita käyttävistä ihmisistä. 
Tämä käy hieman yhteen sen kanssa, mitä Zhong ja muut (2011) mainitsivat, että sosi-
aalisen median käytön ja ihmisten ajattelemisen välinen suhde on tärkeä ymmärtää. 

Tämä tutkielma tutki myös yhteisöpalveluiden käyttäjien motiiveja. Näitä ovat aiempi-
en tutkimusten mukaan muun muassa yhteys kavereihin (boyd & Ellison, 2007), hyväk-
synnän ja tuen saanti heiltä (Urista ja muut, 2009) ja sosiaalisten aktiviteettien järjestä-
minen heidän kanssaan (Tosun 2012), ja nämä tulivat esille myös haastatteluista. 
Schneiderin ja muiden (2013) mainitsema uteliaisuus nähtiin jopa luonnollisena ja in-
himillisenä ja on näin ollen myös vahvasti yksi motiivi käytölle. Tämän lisäksi aiemmat 
tutkimukset mainitsivat motiiviksi pelkän seurallisuuden (Baek ja muut, 2011; Urista ja 
muut, 2009) ja uusien kaveruuksien ja kumppanuuksien solmimisen (Tosun, 2012), joita 
haastateltavat eivät pitäneet niin tärkeinä, vaikka niitä yhteisöpalveluista joissain määrin 
saakin. Ongelmana onkin, ettei se täysin tyydytä seurallisuutta tai uusiin ihmisiin tutus-
tumista: yksi haastateltavista muun muassa sanoi, ettei verkosta voi oppia tuntemaan 
toista täysin. Joskus liika seurallisuus aiheuttaa jopa stressiä tai tungettelun tunnetta 
yhteisöpalveluiden tarjoaman tavoiteltavuuden vuoksi, kuten Leung ja Lee (2005) sa-
noivat. Hyvin tärkeäksi nähtiin monen tutkimuksen (Baek ja muut, 2011; Tosun, 2012; 
Lin & Lu, 2011) mainitsema viihde, mutta samojen mainitsema sisällönluonti ei näyttä-
nyt olevan kovin tärkeää. Toisaalta kuviin liittyvät toiminnot  (Tosun, 2012) olivat kyllä 
tärkeitä haastateltaville. Viihteen tasapainoksi haastateltavat halusivat usein kuitenkin 
hyödyllistä sisältöä, minkä muun muassa Lin ja Lu (2011) mainitsivat tutkimuksessaan. 
Myös kätevyys (Baek ja muut, 2011) ja käytettävyys (Preece ja muut, 2004) olivat haas-
tateltaville tärkeitä. 
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Yhteisöpalveluissa syötteen voi nähdä informaatiota levittävänä uutisvirtana, joka 
näyttää viimeisimmät uutiset omasta verkostosta tai seuratuista kanavista. Sitä katsel-
laan kuin uutisia, selaten mielenkiintoisia juttuja mielellään itseä jotenkin koskevista 
asioista. Tässä tapauksessa itseä koskevuus tulee tietenkin kaveruussuhteesta. Syöttee-
seen lähetetään itse jotakin vasta sitten, kun on oikeasti jotain uutiskynnyksen ylittävää. 
Täten syötteen laatu on kiinni vain yksilöiden omista käsityksistä uutiskynnyksestä: 
jotkut jakavat aamupalat ja vessakäynnit, kun taas jotkut lähettävät julkista viestiä vasta, 
kun joku menee naimisiin tai kuolee. Haastateltavat olivat melko yksimielisiä siitä, että 
yhteisöpalveluissa on paljon turhaa, mikä saattaa tietenkin motivoida toisia ja pistää 
toiset entistä hiljaisemmiksi. 

Varsinaisia uutisia ja ajankohtaisia aiheita seurattiin myös yhteisöpalveluissa. Etenkin 
Twitter oli haastateltaville uutispainotteinen palvelu. Aiemmissa tutkimuksissa puhut-
tiin hyvin eri tavalla informaation jakamisesta motiivina yhteisöpalveluille. Rau ja muut 
(2008) sanoivat, etteivät ihmiset käytä yhteisöpalveluita etsiäkseen informaatiota, kun 
taas moni muu lähde, kuten Baek ja muut (2011) kertoivat, että ihmiset käyttävät link-
kejä informaationhakuun ja jakamiseen muille yhteisöpalveluissa. Ensisilmäyksellä läh-
teet tuntuvat puhuvan toisiaan vastaan, mutta periaatteessa ne molemmat tukevat toisi-
aan, kun ottaa vielä lisää lähteitä aiheesta huomioon. Schneider ja muut (2013) muun 
muassa puhuvat siitä, kuinka perinteiset informaatioon perustuvat verkkoyhteisöt ovat 
erilaisia verrattuna yhteisöpalveluihin, joissa informaatio on lähinnä ihmisten elämään 
ja tunteisiin liittyvää. Ihmisten motiivi käyttää yhteisöpalveluita ei siis ole, kuten Rau ja 
muut (2008) sanovat, informaation haku, vaan lähinnä sosiaalisuus ja muut tekijät. Kun 
ihmiset kuitenkin esimerkiksi selaavat nettilehtiä ja näkevät mielenkiintoisen jutun, he 
saattavat jakaa sen muille, mikä on täysin eri asia, kuin etsiä yhteisöpalvelusta infor-
maatiota. Sinne siis jaetaan kyllä informaatiota muualta, mutta sieltä ei etsitä sitä, aina-
kaan aktiivisesti. Myös haastattelut tukevat tätä: haastateltavat kokivat näkevänsä yhtei-
söpalveluissa silloin tällöin mielenkiintoisia artikkeleita ja uutisia ja ne ovat kyllä terve-
tulleita, mutta eivät kuitenkaan käytä näitä palveluita siihen tarkoitukseen. Yhteisöpal-
velut saattavat kyllä olla tärkeä informaationjakaja (Hughes ja muut, 2012), mutta mo-
tiivit niiden käytölle ovat kuitenkin jotain muuta.  

Ihmisiin ja heidän elämiin liittyvä tieto yhteisöpalveluissa sen sijaan saattaa kiinnostaa 
ihmisiä suoraankin, sillä se vaikuttaa muun muassa siihen, millaisen kuvan käyttäjä saa 
muista ihmisistä. Itsensä esittämisen työkaluna (Winter ja muut, 2014) yhteisöpalvelut 
toimivat haastateltavien mielestä hyvin. Tarkkaan itsensä esittäminen ei kuitenkaan ollut 
haastateltavilla yhteydessä uusien ihmisten tai kumppanin etsimiseen, mihin se Tosunin 
(2012) mukaan liittyy, vaan kyse saattoi olla muun muassa täydellisyyden tavoittelusta. 
Tieto näytti myös haastatteluiden perusteella liittyvän käyttäjien omiin kiinnostuksiin, 
tapahtumiin tai työn mainostukseen, kuten Baek ja muut (2011) sanoivat. Tiedon laatu 
ei vaikuttanut kuitenkaan niin paljon käyttäjiin kuin Antheunis ja muut (2010) sanoivat: 
he eivät uskoneet käyttäjillä menevän todella hyvin, vaikka Facebookissa ei näkynyt-
kään heistä negatiivisia juttuja.  

Jotkut haastateltavista olivat hyvin huolissaan heistä liikkuvasta tiedosta yhteisöpalve-
luissa. He olivat muun muassa huolissaan siitä, mitä Brandtzæg ja muut (2010) sanoi-
vat, että muut saavat liikaa tietoa selatessaan heidän profiilia tai syötettään, tai mitä 
Hampton ja muut (2014) mainitsivat, että tieto voitaisiin löytää myöhemmin ja yhdistää 
heihin. Kuten aiemmin mainittiin, etenkin Facebookissa käyttäjille kertyi paljon vä-
hemmän tuttuja ihmisiä kavereiksi, mikä lisäsi entisestään yksityisyyshuolia, kuten 
Brandtzæg ja muut (2010) myös sanoivat. He myös sanoivat, minkä myös haastateltavat 
kertoivat, että yksityisemmät pienet ryhmät ovat käyttäjistä kivempiä muun muassa 
henkilökohtaisempien viestien vuoksi. Anonyymisyys oli tärkeää joillekin haastatelta-
vista, mutta sitä ei kuitenkaan tarjota enää niin paljon (Correa ja muut, 2010; Rauch ja 
muut, 2014, Schneider ja muut, 2013). Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet, että he 
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olisivat menettäneet kontrollin saamaansa tietoon, kuten boyd ja Ellison (2007) sanoivat 
tapahtuneen syöteominaisuuden tullessa Facebookiin. Zhongin ja muiden (2011) mai-
nitsemaa informaatioähkyä ei siis tullut haastateltaville, vaan he tunsivat pystyvänsä 
kontrolloimaan yhteisöpalveluiden käyttöään niin, ettei tätä pääse tapahtumaan. Toisaal-
ta tämä vaati muutamalla haastateltavalla sen, että käyttö on lopetettava tai sitä vähen-
nettävä aika ajoin. Pelkästään heikoille yhteyksille haastateltavat eivät nähneet syytä 
jakaa, kuten Brandtzæg ja muut (2010) mainitsivat, mutta julkisten viestien rajaaminen 
oli silti myös haastateltaville tärkeää. 

6.3 Epäsuoran kommunikaation rooli yhteisöpalveluissa 

Yhteisöpalvelut ovat tuoneet mukanaan täysin uusia tapoja kommunikoida. Nämä tavat 
ovat suurimmalta osin epäsuoraa kommunikaatiota, kuten jakaminen, tykkäys ja muiden 
tarkkailu, joista puhutaan tässä luvussa. Epäsuora kommunikaatio on yhteisöpalveluissa 
usein yhdeltä monelle -tyyppistä, sillä monet suoran keskustelun ulkopuoliset toiminnot 
palveluissa ovat muille julkisia. Tämä kommunikaatio toimii, kuten suorakin, molem-
piin suuntiin, sillä muut voivat tarkkailla näitä julkisia viestejä ja reagoida niihin. Rea-
gointi voidaan myös tehdä epäsuorasti esimerkiksi tykkäämällä tai muilla sanattomilla 
tavoilla tai julkaisemalla oma yhdeltä monelle -tyyppinen viesti.  Epäsuora nähtiin pitä-
vän käyttäjän hyvin ajan tasalla siitä, mitä omassa verkostossa tapahtuu ja levittävän 
tietoa erittäin tehokkaasti, juuri kuten Urista ja muut (2009) kuvailivat. Kuitenkin suora 
kommunikaatio koettiin haastatteluissakin toimivan paremmin muun muassa yksinäi-
syyden vähennykseen tai tuen saantiin (Burke ja muut, 2010). Pelkkä ”paikalla”-tilan 
näkeminen tai lyhyet tervehdykset ilman jatkoa eivät kuitenkaan riittäneet luomaan tar-
peeksi yhteenkuuluvuuden ta läheisyyden tunteita kuten Nardi ja muut (2000) tutkimuk-
sessaan väittivät. Haastateltavat eivät nähneet pelkkää epäsuoraa kommunikaatiota riit-
tävänä läheisyyden ja sosiaalisuuden tyydyttämiseksi. 

Jakaminen voidaan luokitella monella tapaa. Sen voi nähdä tehokkaana yleisenä ilmoi-
tuksena yhdeltä monelle, kuten Winter ja muut (2014) sen luokittelivat. Baekin ja mui-
den (2011) mukaan jakaminen on aktiivista osallistumista, ja sitä tehdessään käyttäjillä 
täytyy heidän mukaansa olla aina jokin tavoite. Tämän tutkimuksen haastateltavat sa-
noivat kuitenkin, että monet jakavat yhteisöpalveluissa todella pieniä asioita omasta 
elämästään, ja saattavat jopa suuttua, kun ihmiset reagoivat näihin päivityksiin. Käyttä-
jät eivät siis aina halua herättää aktiivisesti keskustelua eikä jakajalla välttämättä ole 
ainakaan muihin liittyvää aktiivista tavoitetta jakaessaan. Jotkut palvelut pystyy jopa 
linkittämään toisiinsa niin, että sama päivitys menee automaattisesti myös toiseen palve-
luun. Julkisesti jakaminen oli monen haastateltavan mielestä turhaa siksi, että jutut kiin-
nostavat yleensä kuitenkin vain tiettyä kohderyhmää tai -henkilöä. Kuten Rau ja muut-
kin (2008) sanoivat, käyttäjät eivät lähettele aktiivisesti, jos yleisössä on outoja henki-
löitä, mikä monella käyttäjällä oli ongelmana. Jakamisia ei kuitenkaan nähdä mitenkään 
hirveän yksityisinä asioina tai salaisuuksina. Tässä oli mielenkiintoinen ero haastatelta-
vien välillä: jotkut jakoivat silti julkisesti, sillä jaettu asia saattaisi kuitenkin kiinnostaa 
jotain muuta, kun taas jotkut jakoivat yksityisesti, sillä asia olisi muille turha eikä mui-
den tarvitse tietää. Brandtzægin ja muiden (2010) mukaan tämä saattaa johtaa lopulta 
sosiaaliseen tylsyyteen, mikä näyttäisi olevan hyvinkin mahdollista myös haastattelui-
den perusteella. Puheenaiheet voivat julkisella puolella jäädä hyvin pinnallisiksi ja yksi-
tyisen tulevan lopulta halutummaksi, mikä on hieman ristiriidassa palveluiden alkupe-
räisen tarkoituksen kanssa. 

Tykkäys näyttäisi olevan haastatteluiden perusteella jakamistakin monitahoisempi toi-
minto, vaikka se onkin hyvin yksinkertainen toimenpide. Tykkäys voi olla vain varmis-
tamista toiselle, että on huomannut viestin, missä yksinkertainen painikkeen klikkaus on 
tietenkin helpompaa kuin sanottavan keksiminen. Tykkäys voi myös viestiä, että sen 
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lähettäjä pitää viestistä. Tämänkin voi kuitenkin tulkita vielä monella tapaa: hän voi 
pitää joko sisällöstä tai tavasta, jolla viesti kirjoitettiin, tai vaikkapa molemmista. Tyk-
käys voi myös olla vain huomion kerjäämistä kuten tökkäys, tai sitä saatetaan tehdä 
pelkästään sisällön jakajan roolin vuoksi. On myös käyttäjiä jotka tykkäävät lähes kai-
kesta, jolloin tykkäämisen merkitys hälventyy ja tulkinta vaikeutuu entisestään. Haasta-
teltavat mielsivät tykkäyksen olevan vähintään kaikkea tätä ja olivat tämän takia varo-
vaisia tykätessä negatiivisista viesteistä tai jopa välttivät tykkäämästä niitä. Joissakin 
palveluissa on myös epätykkäys, jonka ei kuitenkaan koettu sopivan kaikkiin palvelui-
hin. Tykkäyksellä näyttäisi olevan monitulkintaisuudesta huolimatta vahvasti oma roo-
linsa yhteisöpalveluiden kommunikaatiossa. Sitä tehdään usein silloin, kun viesti herät-
tää jonkinlaisia ajatuksia tai tunteita, mutta se ei kuitenkaan tuo mieleen kommentoita-
vaa. Aiemmista tutkimuksista ei löytynyt tykkäykseen liittyvää syvempää analyysiä, 
vaan mainitsivat sen lähinnä yhtenä ominaisuutena yhteisöpalveluissa. 

Muiden tarkkailua on nykyään jopa hankala välttää, jos käyttää yhteisöpalveluita yh-
tään aktiivisemmin. Syöte ei kuitenkaan välttämättä anna täysin sitä sisältöä kuin haas-
tateltavat sanoivat haluavansa. Haastateltavat käyttivät muiden tarkkailua samaan kuin 
Burke ja muut (2010) sanoivat tutkimuksessaan eli heikkoihin yhteyksiin, sillä vahvois-
ta saa tietää asiat jo muutakin kautta. Toisaalta muiden sisältöä selaillaan haastatteluiden 
perusteella usein tylsyydestä, jolloin kiinnostuksella ei ole edes niin isoa roolia, aina-
kaan syötteen kohdalla. Burke ja muut olivat myös huomanneet, että käyttäjien syöt-
teessä on paljon huonolaatuista sisältöä, mikä vaikuttaa käyttöön, ja haastateltavat eivät 
todellakaan pitäneet tästä. Haastateltavat pitivät häiritsevänä, ettei verkossa olla kiinnos-
tuneita toisten asioista yhtä aidosti kuin kasvokkain. Tarkemmin tietyn henkilön sisältöä 
haastateltavat tarkkailivat yleensä johonkin tarpeeseen: halutaan esimerkiksi tietää mitä 
kuuluu vanhalle koulukaverille, josta ei ole kuulunut pitkään aikaan; tarkistetaan ystä-
vän syntymäpäivä ja tarkkaillaan hänen jakamista jutuistaan, mitä hän ehkä haluaisi 
lahjaksi; käydään läpi illan tapahtumaan tulevien vieraiden nimet ja profiilikuvat, jotta 
nähdään onko tulossa tuttuja tai muita kiinnostavan oloisia henkilöitä. Nämä haastatel-
tavien mainitsemat syyt muiden tarkkailulle olivat hyvin paljon samoja, mitä aiemmat 
tutkimukset asiasta kertoivat (mm. Bachrach ja muut, 2012; Schneider ja muut, 2013). 

Yhteisöpalveluissa on nykyään myös paljon vähemmän näkyviä toiminnallisuuksia, 
joista moni käyttäjä ei tiedä. Facebookissa esimerkiksi pystyy tallentamaan muiden ja-
kamia juttuja, mitä haastateltavat eivät tienneet. Ainakin kolme haastateltavaa tiesi, että 
siellä pystyy merkitsemään ihmisiä tähdellä tai luokitella heidät läheiseksi, sillä olivat 
tehneet sitä itse, mutta kaikki eivät tienneet myöskään tästä ominaisuudesta. Läheiseksi 
merkkaaminen ei ole kuitenkaan muille näkyvä luokittelu, kuten MySpacessä oli aikoi-
naan. Siellä pystyi aiemmin näyttämään muille parhaimmat kahdeksan kaveria. Tämä 
epäsuora tapa kommunikoida loi aikoinaan aivan omanlaistaan kitkaa käyttäjien välille. 
Hieman samantyyppinen epäsuora tapa Facebookissa on nykyään tapahtumakutsut: jos 
huomaa, että kaverilla on tulossa tapahtuma, johon itse ei ole saanut kutsua, voi suuttua 
yhtälailla kuin joutuessa pois kaverin kahdeksan parhaan joukosta. Sen sijaan kutsun 
saaminen tapahtumaan, jossa on vain rajattu määrä ihmisiä, voi tuntua todella hyvältä. 
Sekä itse kutsun lähettäminen että siihen vastaaminen esiasetetuilla julkisilla vastauksil-
la ovat mielenkiintoisia epäsuoria kommunikaatiotapoja, joihin tässä tutkielmassa kiin-
nitettiin kuitenkin vähemmän huomiota. Yhteisöpalveluissa on siis paljon ominaisuuk-
sia, joita tässä tutkielmassa ei käsitelty kovin tarkkaan, mutta kuten aiemmin mainittiin, 
kaikkea ei kuitenkaan voi ottaa huomioon. Epäsuorissa kommunikaatiotavoissa on kui-
tenkin paljon yhteisiä ominaispiirteitä, joita voidaan tutkia ja kategorisoida, jotta niiden 
vaikutuksia käyttäjiin saataisiin selville. 

Epäsuoria tapoja käyttäessä täytyy yleensä miettiä myös julkisuuteen liittyviä asioita. 
Tähän liittyy aiempien tutkimusten mainitsemat asiat, kuten varmuus siitä, että saa tie-
tynlaisen vastauksen (Rau ja muut, 2008) ja ajattelu, että on avuksi, kun ei lähettele tur-
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haan (Preece ja muut, 2004). Nämä tulivat esille myös haastatteluista. Kuten jo tykkä-
yksiin liittyen todettiin, aiemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ollut juurikaan asiaa 
sanattomien viestien motiiveista tai vaikutuksista, mitkä liittyvät tietenkin myös epäsuo-
raan kommunikointiin. Näitä viestejä lähettäessä käyttäjät joutuivat miettimään muun 
muassa monitulkintaisuutta tai vastaanottajien suhdetta lähettäjään. 
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7. Päätäntä, rajoitukset ja tuleva tutkimus 

Tutkimusongelmana tässä tutkielmassa tarkasteltiin epäsuoran kommunikaation roolia 
yhteisöpalveluissa. Tähän vastattiin aiemman kirjallisuuden pohjalta muun muassa mää-
rittelemällä mitä epäsuora kommunikaatio on yhteisöpalveluissa, ketkä sitä käyttävät ja 
miksi sekä miten se vaikuttaa käyttäjin. Aiempi tutkimus ei kuitenkaan ollut kiinnittänyt 
huomiota tarkemmin yhteisöpalveluiden eri ominaisuuksiin ja kommunikaatiotapoihin, 
vaikka siitä oltiin kaivattu tutkimusta. Näitä aiheita tutkittiin laadullisin menetelmin: 
aineisto kerättiin kymmenellä teemahaastattelulla, jotka analysoitiin sisällönanalyysinä. 
Niiden perusteella saatiin tarkempaa tietoa siitä, mihin epäsuoria kommunikaatiotapoja 
käytetään ja miten ne vaikuttavat käyttäjiin. 

Yhteisöpalveluiden rooli näyttäisi olevan toimiminen kasvokkaisen kommunikaation 
jatkeena ja heikkojen yhteyksien ylläpitäjänä. Vahvojen yhteyksien kanssa se on vain 
yksi yhteydenottotapa, eikä siinä nähdä juurikaan eroa esimerkiksi muihin verkkokom-
munikaatiopalveluihin. Etenkin pelkät pikaviestintäohjelmat ovat hyvin tärkeitä läheis-
ten kanssa, ja pikaviestintä nähtiinkin tärkeimpänä ominaisuutena myös yhteisöpalve-
luissa. Epäsuora kommunikaatio on tuonut verkkokommunikoinnin lähemmäs kasvok-
kaista. Se toimii hyvin tiedon levittäjänä, koskien etenkin tietoa heikoista yhteyksistä ja 
ajankohtaisista aiheista. Vaikka muiden tarkkailu, varsinkin liikaa tehtynä, nähtiinkin 
hieman negatiivisena, se muun muassa lähentää ihmisiä tarkkailulla saadun lisätiedon 
ansiosta. Tämä kuitenkin vaatii suoraa kommunikaatiota, sillä pelkkä epäsuora kommu-
nikaatio nähtiin vajaana ja riittämättömänä; epäsuora kommunikaatio lisää siis myös 
läheisyyttä epäsuorasti. Epäsuoran kommunikaation roolin yhteisöpalveluissa voisi 
nähdä olevan kuin ilmoitustaulu: viestintä sen kautta tapahtuu hitaammin ja vähemmän 
kohdistetusti; sinne jätetään sekä tärkeitä ilmoituksia että henkilökohtaisia juttuja, joita 
molempia seuraamalla voi saada paremman käsityksen henkilöstä. Pelkkä ilmoitustaulu 
ei yksin kuitenkaan lähennä ihmisiä tai korvaa suoraa kommunikaatiota, vaikka se saat-
taakin olla tehokas työkalu esimerkiksi pistämään asioita alulle tai ylläpitämään niitä. 

Epäsuora kommunikaatio oli käytetympää, vaikka se olikin vähemmän tärkeää kuin 
suora kommunikaatio. Vahvojen yhteyksien kohdalla on melko ymmärrettävää, ettei 
internetin välityksellä tarvitse välttämättä keskustella oikeasti, vaan riittää, että kommu-
nikoi epäsuorasti kuten jakamalla mielenkiintoisia juttuja tai tykkäämällä toisen sisäl-
löstä. Näin se siis toimii usein kasvokkaisen jatkeena, kuten moni aiemmista tutkimuk-
sistakin on sanonut. Vahvojen yhteyksien kanssa yhteisöpalvelut ja jopa epäsuora 
kommunikointi toimii kyllä yhtenä kätevänä työkaluna pitää yhteyttä yllä, mutta sen 
puuttuessa läheisiin saataisiin yhteys kyllä muutenkin. Moni pitääkin yhteisöpalveluita 
hyvänä muun muassa sen ilmaisuuden vuoksi, mikä on hyvä muistaa suunnitellessa 
täysin tai osittain maksullista palvelua. Maksullisuutta näkyykin nykyään yhteisöpalve-
luissa lähinnä deittipalveluiden kohdalla, jossa tutustutaan uusiin ihmisiin. Näissä palve-
luissa epäsuorat tavat ovat hyvin tehokkaita auttamaan ihmisiä tutustumaan toisiinsa. 
Näissä jopa tökkäys, jota haastateltavat eivät ymmärtäneet Facebookissa, on paljon 
ymmärrettävämpi ominaisuus. 

Epäsuorat tavat eivät tietenkään poista vanhoja suoria tapoja kommunikoida, mutta ne 
ovat vieneet kuitenkin tilaa suoralta kommunikoinnilta ja nykyään on esimerkiksi han-
kalampaa löytää aktiivista kaikille avointa chattiä, jotka olivat todella suosittuja ennen 
yhteisöpalveluita. Myös kahdenkeskinen pitempi keskustelu verkossa on vähentynyt, ja 
kommunikointi on muuttunut nopeammaksi. Onkin hyvä miettiä, miten uudet yhteisö-
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palvelut voisivat yhdistää nämä vanhat ja uudet tavat keskenään toimivammalla tavalla. 
Ihmiset olisi hyvä saada takaisin juttelemaan toisilleen enemmän suoraan poistamatta 
kuitenkaan mahdollisuutta myös epäsuoraan kommunikaatioon ja sen etuihin. Asioiden 
sopiminen, puheenaiheiden erottelu ja yksityisyys olivat tulosten mukaan tärkeitä yhtei-
söpalveluissa, ja nämä voisivat olla hyviä kehityskohteita yhteisöpalvelulle, joka myös 
keskittyisi enemmän vahvoihin yhteyksiin. Monissa epäsuorissa kommunikaatiotavoissa 
näyttää olevan vaarana myös se, että se luo laiskuutta kommunikoijien välille. Muun 
muassa tykkäys koettiin hyvin laiskana tapana olla yhteydessä. Laiskuus saattaa johtaa 
siihen, että kommunikointi on yhä useammin pelkästään epäsuoraa eivätkä ihmiset ole 
yhteydessä suoraan saati kasvokkain. Tämän takia olisi hyvä, että yhteisöpalveluiden 
roolia kasvokkaisen jatkeena tuotaisiin enemmän esille palveluissa. 

Tämä tutkielma kiinnitti huomiota yhteisöpalveluiden eri ominaisuuksiin, joista on kai-
vattu lisää tutkimusta. Moniin tässä tutkittuihin perustavanlaatuisiin ominaisuuksiin, 
kuten tykkäykseen, ei olla syvennytty aiemmissa tutkimuksissa tarpeeksi. Näillä omi-
naisuuksilla on vaikutuksia, jotka tiedostamalla sekä palveluiden käyttäjät että niiden 
kehittäjät voivat hyötyä paljon. Muiden tarkkailun motiiviksi löydettiin tässä tylsyys, 
josta aiemmat tutkimukset eivät olleet myöskään puhuneet mitään. On myös mahdollis-
ta, että tietyt palvelut houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä, ja näiden tietyt houkuttelevat 
ominaisuudet on syytä kaivaa esiin, jotta osataan kehittää entistä paremmin kohdistettu-
ja palveluita. Palveluiden julkisuus, tavoiteltavuus ja pinnallisuus aiheuttavat monille 
yksityiskäyttäjille nykyään päänvaivaa, ja kommunikaatio on myös ongelma esimerkik-
si monissa organisaatioissa ja muissa isoissa ryhmissä, joiden väliseen kommunikaati-
oon yhteisöpalvelut sopivat mainiosti. Näissä palveluissa on kuitenkin vielä paljon va-
raa kehitykselle, erityisesti liittyen niiden uusimpiin ominaisuuksiin, epäsuoriin kom-
munikaatiotapoihin. 

Tällä tutkielmalla oli myös rajoituksia. Yksi haastattelemalla kerätyn aineiston rajoi-
tuksista on, että haastattelusta saa irti vain sen, mitä ihmiset kertovat itsestään, ei sitä, 
miten he todella käyttäytyvät tai ajattelevat. Ihmiset eivät välttämättä osaa kyseltäessä 
verrata kasvokkaista kommunikaatiotaan yhteisöpalveluissa käytävään. Aidon yhteisö-
palveluiden käytön tutkiminen voisi tuoda parempia tuloksia, kuten Amichai-
Hamburger ja Vinitzky (2010) huomauttivat, sillä omakertomukseen vaikuttaa todennä-
köisesti sosiaalinen toivottavuus. 

Tässä tutkielmassa keskityttiin pääosin vain yhteisöpalveluissa kommunikointiin, mutta 
tulokset ovat hyvin verrattavissa myös muihin verkkokommunikaatiopalveluihin. Yhtei-
söpalvelut ovat usein vain yhdistelmä monenlaisia palveluita yhdessä, kun taas muut 
palvelut ovat enemmän keskittyneitä vain yhteen ominaisuuteen, kuten pikaviestintä 
(esimerkiksi Whatsapp) tai kuvien jakaminen (esimerkiksi Instagram). Ominaisuuksista 
voidaan löytää myös paljon samanlaisuuksia eri palveluissa. Epäsuora kommunikaatio 
on vain yksi jaottelu lukuisista kommunikaatiotavoista, joita yhteisöpalvelut tarjoavat, 
mutta jaottelusta huolimatta eri ominaisuuksien tarkastelu on hyvin tärkeää. 

Epäsuoran kommunikaation käsite tuntui jakavan tässä tutkittavat ominaisuudet melko 
hyvin, mutta käsitettä voisi kehittää kuitenkin vielä selkeämmäksi ja tarkemmaksi tule-
vaa tutkimusta varten. Yhteisöpalveluista tehty tutkimus on käsitellyt palveluita koko-
naisuutena, ja vain harva tutkimus on keskittynyt tarkemmin tiettyihin ominaisuuksiin. 
Kuten Baek ja muut (2011) sanoivat, tulevan tutkimuksen täytyisi keskittyä yhteisöpal-
veluiden erillisiin ominaisuuksiin, jotta näitä palveluita pystyttäisiin kehittämään enti-
sestään ja eri ominaisuuksien vaikutukset ihmisiin pystyttäisiin erottelemaan. 

Haastatteluissa ei kysytty muusta persoonallisuudesta kuin ekstroverttiydestä, ja siitäkin 
haastateltavat saivat itse kertoa. Persoonallisuustesti olisi antanut parempia tuloksia per-
soonaan liittyen, ja se onkin hyvä liittää mukaan, jos persoonaa haluaa tutkia lähemmin. 
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Tässä ei kuitenkaan haluttu mennä persoonallisuudessa liian syvälle, minkä vuoksi tämä 
puoli jätettiin melko kevyeksi haastatteluissa ja otettiin puolestaan hieman tarkemmin 
käsittelyyn kirjallisuuskatsauksessa. Haastateltavat olivat myös pelkästään yliopistoikäi-
siä, jota perusteltiin muun muassa Rauchin ja muiden (2014) tutkimuksella. Jos halutaan 
kattavampaa tietoa kaikista yhteisöpalveluiden käyttäjistä liittyen esimerkiksi epäsuo-
raan kommunikointiin, täytyy tutkia myös muita ikäryhmiä. Voisi olla hyvä esimerkiksi 
tutkia, käyttävätkö tietyt ikäryhmät enemmän tiettyjä epäsuoria kommunikaatiotapoja. 
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Liite A. Haastatteluteemat ja tarkentavat kysymykset 

Yleiset 
 
- Tiedot tyypistä 
 - Ikä, sukupuoli, jne. 
 - Kuinka paljon käyttää nettiä ym. tausta 
 - Persoona 
 
- Mitä yhteisöpalveluita käytät? 
 - Yksityiskohtaisempaa jokaisesta 
  - Kuinka kauan on käyttänyt? 
  - Onko lopettanut käytön välillä? 
   - Jos niin miksi? 
  Kuinka usein? 
 - Onko muita joita käytät ehkä vain todella harvoin? 
 - Mitä muita tiedät? 
 - Oletko harkinnut käyttäväsi muita? 
 
- Mitä teet yhteisöpalveluissa? (ainakin Baek ja muut 2011 ja boyd & Ellison, 
2007) 
 - Päivärutiinit 
 - Kuvien  
 - Muiden tarkkailu 
 - Kaverilista (boyd & Ellison, 2007) 
  - Kuinka paljon? 
  - Minkälaisia kavereita? 
   - ainakin Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010: 
    - Heikot vs. vahvat? Läheiset vs. etäiset 
    - Kuinka usein sama offline-yhteys? 
  - Keitä vielä lisää? 
   - Miksi? 
    - Vertaako määrää muihin? Esim. muut tuntuu  
     suosituimmilta? (social comparison theory) 
   - Vaiva? (Urista ja muut, 2009: todella vaivatonta) 
    - Heikot vain lisätään ja sitten kytätään? 
    - Sosiaalinen pääoma? (Burke ja muut, 2010, Skues ja muut, 
    2012, Stefanone ja muut, 2012) 
 
 - Profiili 
  - Kuinka tarkka? 
  - Mitä asioita? 
  - Miksi? 
 
 - Seinä 
  - Laitatko omia viestejä? (Winter ja muut, 2014: liittyy   
    persoonallisuuteen) 
   - Kuinka usein? 
   - Mitä sisältää? 
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  - Kuinka paljon katselee muiden päivityksiä tms? 
   - Suhteessa muuhun? 
   - Kirjautuuko vain katselemaan onko tullut mitään? 
   - Facebookissa voi 
    - tallentaa muiden jakamia linkkejä, tekeekö sitä? 
    - lopettaa kaverin päivitysten seuraaminen 
    - suosia läheisiä kavereita 
  - Kommentoitko? 
   - Kuinka usein? 
   - Minkälaisia viestejä? 
    - Onko omat kiinnostukset niinkuin Ellison sanoi? 
   - Kenen? 
 
 - Suora kommunikaatio (Burke ja muut, 2010) 
  - Kenen kanssa? 
   - Kenen kanssa ei? 
  - Kuinka paljon? 
  - Mitä asioita? 
   - Mitä ei ainakaan? 
 
 - Jakaminen 
  - Kuinka usein? 
  - Kenelle? 
   - Brandtzæg ja muut, 2010: 
    - Rajaatko kohderyhmää? 
     - Myös heikoille? (Brandtzæg ja muut, 2010) 
     - Voi olla vaikeaa (Winter ja muut, 2014) 
    - Kaikille vs. muille ratio? Eroja näissä? 
    - Pitäisikö pystyä/pystyykö käyttämässäsi? 
  - Minkälaista sisältöä? 
  - Miksi? 
   - Eroaako syystä koko yhteisöpalveluiden käytölle? (Baek ja muut, 
   2011) 
 
 - Tykkäys 
  - Kuinka usein? 
  - Minkälaisia? 
  - Milloin? 
   - Tykkäileekö (vain) kun joku tykkää ensin? 
  - Miksi/Miksi ei? 
   - Varmennus että luki tekstin? 
   - Ei ole kommentoitavaa, mutta haluaa ns. ”olla mukana”? 
   - ”Muistan vielä sinut, vaikkei jutellakaan suoraa”? 
 
 - Tökkäys (tai muut sen tapaiset) 
  - Kuinka usein? 
  - Ketä? 
  - Miksi/Miksi ei? 
  - Mitä mieltä: sanotaan vain pikaisesti ”hei” ilman jatkoa? (Nardi ja muut, 
  2000) 
 
 - Muiden tarkastelu (kyttäys) 
  - Kuinka usein? 
  - Ketä? Miksi/Miksi ei? 
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  - Mitä asioita? Miksi 
   - Mitä ei? Miksi? 
 - Ryhmät 
 
Tarkemmin yhteisöpalveluista 
 
- Miten kuvailisit yhteisöpalveluiden sisältöä/tietoa? 
 - Schneider ja muut (2013): liittyy läheisien elämiin ja tunteisiin 
  - Kuinka tärkeää sisältö on verrattuna yhteyksiin? (boyd & Ellison, 2007) 
 - Kuinka mielekästä vs. höpöhöpöä se on? 
 
- Miten yhteisöpalveluissa kommunikointi eroaa kasvoikkain käydys-
tä? (ainakin boyd & Ellison, 2007) 
 
 - Teetkö jotain eri tavalla? 
  - Teetkö jotain yhteisöpalveluissa mitä et kasvokkain? 
   - Mitä/milloin/paljonko/kenelle/miksi/jne? 
  - Jotain kasvokkain….? 
   - —//— 
  - Kuinka paljon paljastat itsestäsi verkossa? 
   - Eri tilanteissa toimii eri tasoinen paljastus (Schwämmlein…, 2012) 
  - Liittyykö persoonaan? 
  
 - Aiheita joista helpompi puhua? 
  - Mitkä asiat? 
  - Kenen kanssa? 
  - Miksi?  
 
 - Aiheita joista et puhu? (Rau ja muut, 2008) 
  - Epävarmuus jostakin? 
  - Väärinymmärryksen pelko? 
  - Spiral of silence, Hampton ja muut (2014): 
   - Oma mielipide olisi vähemmistöä 
   - Onko ero sanoa tällaisia sosiaalisessa mediassa vs kasvokkain? 
 
 - Anonyymisyys 
  - (Correa ja muut, 2014, Rauch ja muut 2014): 
   - Yhteisöpalvelut eivät tarjoa enää niin paljon 
   - Tuo fyysisyyttä enemmän? 
  - Kuinka paljon käyttämissäsi palvelussa on sitä? 
   - Kuinka paljon itse paljastat vs. olet anonyymi? 
   - Onko ennen ollut enemmän? 
  - Kuinka paljon fyysisyyttä? 
   - Ennen enemmän? 
  - Liittyykö siihen kuinka paljon käyttää pelkkiä chattejä jne? 
 
- Persoona (Derks ja muut, 2008, Papacharissi ja muut, 2000, Tosun, 2012) 
 
 - Kuinka paljon tunteet ja persoona mielestäsi välittyy? 
  - Minkälaisia tunteita itse koet? 
   - Positiiviset ja negatiiviset 
  - Mitä muille välität? 
   - Tunnetko tulevasi ymmärretyksi? 



74 

   - Helpottaako jotkin asiat välittämistä? 
    - Vihjerikkaus (Antheunis ja muut, 2010) 
    - Maksaisitko laadukkaammasta palvelusta? 
   - Onko eroa kasvokkain käytyyn? 
    - Helpompaa/vaikeampaa? 
 
 - Onko persoonan ja tunteiden välittymisellä eroa? 
  - Eri yhteisöpalveluissa? 
  - Niiden eri ominaisuuksissa (profiili, seinä, kuvat jne.) 
   - Mikä on tärkein ominaisuus? 
  - Kasvokkain? 
 
- Kuinka läheiseksi koet muut käyttäjät? 
 - Ovatko läheisiä muuallakin 
 - Heikot vs. vahvat? 
 - Kuinka hyvin yhteisöpalveluissa voi olla läheinen/yhteisöllinen? (Rau…, 2008) 
 
Motiivit käytölle 
 
- Tarve 
 - Millaisia tarpeita liität yhteisöpalveluihin? 
 - Sosiaalisuus (kaverit) 
  - Kuinka suuri tarve puhua ja jakaa muille asioita? (Derks ja muut, 2008) 
  - Monissa seurallisuus (Baek ja muut, 2011, Urista ja muut, 2009, Bachrach 
  ja muut, 2013) 
  - Tyydyttääkö yhteisöpalvelut tätä tarvetta tarpeeksi? 
   - Jos ei niin millä korvaa? 
   - Jos kyllä niin tarkemmin mitä käyttäen/miten? 
 - Uteliaisuus (Schneider ja muut, 2013) 
  - Tarve tietää muiden elämistä? 
  - Kirjautuuko vain katsomaan onko mitään tullut? (Riippuvaisuus?) 
  - Miten tyydyttyy? 
 - Mielihalut 
  - Kuinka paljon vain viihdettä/ajan tappamista? (Baek ja muut, 2011, Tosun, 
  2012) 
 - Tiedon jako (Baek ja muut, 2011) 
  - Kuinka tärkeä? 
  - Kuinka välittyy? 
  - Millaista tietoa? 
 
- Verkoston ylläpito 
 - Olemassa olevien yhteyksien ylläpito ja vahvistus (Gil de Zúñiga ja muut, 2012; 
 boyd & Ellison, 2007) 
 - Kuinka paljon tunnet saavasi verkoston tukea yhteisöpalveluista?  
 (Bachrach ja muut, 2012) 
 
- Aktiivisuus vs. passiivisuus 
 - Kuinka paljon varsinaista kommunikaatiota vs. mahdollisuus olla yhteydessä? 
  - Tunne siitä että toinen on läsnä: vaikuttaako johonkin? (Nardi ja muut, 
2000) 
 - Tuleeko mieleen muita epäsuoria tapoja? 
 
 - Muiden tarkastelu (kyttäys) (Burke ja muut, 2010) 
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 - Mikä on tasosi? 
 - Jos käyttää paljon yhteisöpalveluita, niin onko suurin osa käytöstä passiivista? 
 (Rauch ja muut, 2014) 
 - Jos kyttää paljon, uskooko saavansa sosio-emotionaaliset tarpeet tyydytettyä? 
 (Rau…, 2008) 
 
 - Jos haluat tietää jotain toisesta käyttäjästä, miten sen teet? 
  - Antheunis ja muut (2010): passiivinen suosituin, jne. 
  - Miksi? 
   - Onko valittu esim. helpompi/nopeampi tapa kuin muut? 
  - Miten muuten voisit saada selville saman asian?  
 
 - Kuinka paljon tarkkailet muita? (tai ainakin tunnustat) 
  - Ketä? 
   - Onko eri tyyppien kohdalla eroja määrässä? 
  - Miksi? 
   - Tekeekö tarkoituksella, esim. saadakseen informaatiota (Rau…, 
   2008) 
   - Preecen ja muiden (2004) syyt kyttäykselle 
   - I- vai D-tyyppi? (Schneider ja muut, 2013) 
    - Riittääkö pelkkä uuden tiedon löytäminen vai haluaako poistaa 
    epävarmuutta? 
     - Palkinnot epävarmuuden vähennyksessä (Antheunis ja 
     muut, 2010)  
  - Oletko joskus lopettanut kyttäämisen? (Schneider ja muut, 2013) 
   - Milloin/mitä/missä/miksi/jne..? 
  - Kuinka paljon luulet muiden tekevän? 
 
 - Mitä tunnet saavasi muiden tarkastelusta? 
  - Muihin liittyvä tieto  
   - Vaikuttaako omakuvaan? Esim. ”Muilla menee paremmin!” 
   - social comparison theory 
  - Kuinka paljon mahdollisuus saada (Antheunis ja muut, 2010) 
   - Eri tyyppiset palvelut 
 
 - Kuinka tärkeä jakaminen (esimerkiksi statuspäivitykset (winter ja muut) 
 ovat sinulle?) 
  - Itseltä muille? 
   - Huolettaako muiden kyttäys? 
  - Muilta itselle? 
 
 - Onko muilta tuleva (esim seinälle) mielekästä? 
  - Tunteeko hallitsevan feediä? (boyd & Ellison, 2007) 
  - Kuinka paljon ei-haluttua/turhaa tietoa? 
 
- Vaikutelman hallinta 
 - Miten/kuinka paljon mietit millaisen kuvan annat muille ja kuinka paljon 
  muokkaat tätä? (Kaplan ja Haenlein, 2010, Amichai-Hamburger & Vinitz-
ky, 2010) 
  - Esim. Facebookissa voi katsoa miltä näyttää muiden silmin 
  - Miksi? 
  - Helpompaa verkossa? (Urista ja muut, 2009) 
 - Tuotko itseäsi esille, jotta muut huomaisi ja kommunikoisi? (Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010) 
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- Yksityisyys 
 - Mm. kyttäyksen vaikutukset? 
 - Mitä mieltä tavoiteltavuudesta? (Sellen ja muut, 2009) 
  - Stressi? Tungettelu? (Leung ja Lee, 2005) hyvinvointi? (Chan, 2014) 
 
Vaikutukset 
 
 - Kuinka tyytyväinen kommunikointiin yhteisöpalveluissa? (mm. 
 papacharissi…, 2000) 
  - Mitä hyvää/huonoa? 
   - Mm. O’Keeffe ja Clarke-Pearson (2011) listasivat näitä 
   - Ilmiöitä kuten väärinymmärrys/-käsitys (Sherry, 2000, Bauer & Figl, 
   2008) 
  - Miltä osin? 
  - Mikä pitäisi olla erilailla? 
   - Esim. suora viesti vs. tökkäys pitkän tauon jälkeen 
   tai pieni maksu laadukkaammasta palvelusta/sisällöstä 
  - Jos täysin kyllä, niin miksi? 
  - Yhteisöpalvelut lisää yleistä hyvinvointia (Burke ja muut, 2010) 
  - Tunnetko että keskustelukumppanien määrä on muuttunut  
   yhteisöpalveluiden myötä? (McPherson ja muut, 2006) 
   - Kumpaan suuntaan? 
   - Jutteletko oikeasti vai laskitko myös mahdollisuudet  
   kommunikoida? 
   - Lisää määrää mutta entä kontaktien ylläpito? (Brandtzæg ja muut, 
   2010) 
 
 - Mitä mieltä epäsuorasta? (mieti tarkkaan miten puhut tästä termistä!) 
  - Hyvä/huono? 
  - Suhtaudutko itse eritavalla kuin muut? 
  - Pitäisikö olla eri verran? 
  - Tykkääkö epäsuorista tavoista kasvokkain? 
  - Kuinka paljon kaipaat suoraa? 
  - Tunnetko kommunikoivasi tasapainoisesti suoraa ja epäsuoraa? 
  - Haluaisitko muiden kommunikoivan enemmän sinulle suoraan? 
   - Kumpi kommunikoi enemmän suoraan, sinä vai muut?  
  - Mitä hyötyjä/haittoja? 
   - Kyttäys auttaa työmuistiin (Alloway & Alloway, 2012) 
   - Kyttäys hyvä tutustumisessa (mistä tämä?) mutta saattoi lisätä 
    jännitystä (Rauch ja muut, 2014) 
   - Nopea ja helppo tapa (Urista ja muut, 2009) 
   - Suora lisää tuen tunnetta (Burke ja muut, 2010) 
   - Statusominaisuudella ollut myös vaikutusta (boyd & Ellison, 2007) 

- Epäsuora vähentää bridgin sosiaalista pääomaa (Burke ja muut, 
2010) 
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Liite B. Lista yhteisöpalveluista 

E = Epäsuora, kaikissa voi jakaa sekä tarkastella muita. 
S = Suora, kaikissa voi laittaa yksityisviestiä 
 
- Facebook 
 - E: tykkäys, kuvat, tagit, pelit, twittersynkronointi, viimeaikainen toiminta, 
  tökkäys 
 - S: ryhmäkeskustelu, toisen seinälle, kommentit 
- Google+  
 - E: +1, poll,  
 - S: hangouts, sähköposti jakamisen yhteydessä,  
 - viestien osoittaminen tietyille henkilöille enemmän esillä 
- MySpace 
 - E: subscribe, poll, twittersynkronointi, oman laulun arvostelu, status update 
 mood 
 - S: MySpaceIM 
 - uudistunut 2013, painottuu nykyään musiikkiin 
 - yleiset jaetut viestit (bulletinboard) katoavat 10 päivän päästä 
 - tarkka profiilin muokkaus verrattuna moniin muihin 
- LinkedIn  
 - E: endorsements (ja niiden piilotus), ”who’s viewed your profile” 
 - S: ryhmäkeskustelu 
- IRC-galleria 
 - E: natsat (achievements), blogi, yhteisöt, mun kuva, kyselyt, flow (vrt. seinä) 
 - S: kommentit, chat, keskustelut 
- Suomi24  
 - E: kuvat, vierailijat, tilastot,  
 - S: keskustelufoorumit, chatit, sähköposti, vieraskirja 
 - uudistuu parhaillaan 
- Steamcommunity 
 - E: saavutukset, tavarat, kuvankaappaukset, vaihtotarjoukset,  
 - S: kommentit, ryhmät, keskustelupalsta 
- Reddit 
 - E: linkkikarma, kommenttikarma 
 - S: kommentit 
- Tumblr 
 - E: seuraaminen,  
 - S: mentions (viittaus käyttäjään @-merkillä), ask me anyting, fanmail 
- Pinterest 
 - E: seuraaminen, sydämet 
 - S: kommentit, group boards, @-mention  
 - painottuu vahvasti jakamiseen / juttujen löytämiseen 
- StumbleUpon 
 - E: seuraaminen, listat, peukku ylös/alas 
 - S: kommentit 
 - painottuu myös vahvasti jakamiseen / uusien sivujen löytämiseen 
- Imgur 
 - E: suosikit 
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 - S: kommentit 
 - painottuu suosittujen kuvien (ja meemien) listaamiseen 
- Good reads 
 - E: kirjasuosittelut (automaattinen?) 
 - S: ryhmäkeskustelut 
- Ask.fm  
 - E: lahjan lähetys, sydän ja lippu (tykkäys) 
 - S: kysymykset,  
- Last.fm  
 - E: musiikkiehdotukset/jaot, shout, bändien/biisien tykkääminen, musiikkimaun 
 yhteensopivuus, tapahtumat 
 - S: kommentit, ryhmät 
- Youtube 
 - E: seuraaminen, tykkääminen/epätykkääminen, suosikit,  
 - S: kommentointi 
- Twitch 
 - E: subscribe (maksullinen), facebook- ja twitter-jaot, bookmarks, highlights 
 - S: ryhmächat-keskustelu kanavilla 
- IMDb 
 - E: Leffalistojen jako, julkiset arvostelut 
 - S: message boards 
- Habbo Hotel  
 - E: avatar, huoneet, tavarat, pikkupelit 
 - S: julkiset viestit, kuiskaus 
- Aapeli 
- Ning 
 - Yhteisöpalvelualusta omalle yhteisöpalvelulle 
- Deittipalvelut  
 - Match.com 
 - OkCupid 
  - E: match-prosentti kyselyn perusteella, tykkäys toisesta 
 - Suomi24 treffit 
 - Elittikumppani 
 
- Palveluita, jotka eivät täysin mene määritelmän alle 
 - Twitter 
  - Vain yksi tapa viestitellä 
  - On myös yksityisviestit nykyään! 
 - Instagram 
  - Vain yksi tapa viestitellä 
 - Vine 
  - Kuin kaksi edellistä mutta videolla 
 - Whatsapp 
  - Pelkästään pikaviestintään 
 - Tinder 
  - Profiili, kaverit ja yksityisviestit, mutta myös liian yksinkertainen 
  - Kaverisuhde erilainen: juttelemaan pääsee, kun kumpikin tykkää 
 - 9gag 
  - E: upvotes,  
  - S: kommentit 
  - Ei tapaa yksityisviestitellä tai lisätä kaveriksi, profiili alkeellinen 
 - 4chan 
  - Liian yksipuolinen viestittely, ei profiilisivua tai kaverilistaa 
 - Foursquare 
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  - Enemmän karttasovellus kuin yhteisöihin keskittyvä palvelu? 
 - Soundcloud 
  - Musiikin jakoon enemmän kuin yhteisöihin 
 - Foorumit 
  - Pelkät keskustelufoorumit johonkin aiheeseen, esim. äitifoorumit kaksplus 
  ja vauva.fi 
 - Blogit 
  - Profiilit, kommentit, seuraus jne, mutta painottuu silti lähinnä  
  bloggaukseen 
 - Pelit 

- Vaikka WoW ja muut antaa listata kaverit, puhua niille jne, ovat silti vain 
 pelejä 


