
 

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 

 Johanna Tolonen 

TUOTEVALITTAMINEN SOSIAALISESSA MEDIASSA ― MOTIIVIEN JA KANAVIEN 

VÄLINEN YHTEYS 

Pro gradu -tutkielma 

Markkinointi 

Toukokuu 2015 



 

 

Yksikkö  

Markkinoinnin yksikkö 

Tekijä    

Tolonen Johanna 

Työn valvoja    

Tähtinen, J. Professori, Markkinointi 

Työn nimi     

Tuotevalittaminen sosiaalisessa mediassa – motiivien ja kanavien välinen yhteys 

Oppiaine     

Markkinointi 

Työn laji     

Pro gradu 

Aika     

Toukokuu 2015 

Sivumäärä     

108 

Tiivistelmä      

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuluttajia tuotevalittamiseen ajavia motiiveja, sekä näiden 

motiivien yhteyttä siihen, missä sosiaalisen median kanavassa kuluttaja päättää valituksensa esittää. Tutkimuksen 

päätutkimuskysymys oli: ”Miten kuluttajan motiivit vaikuttavat tuotevalittamisen kanavan valintaan 

sosiaalisessa mediassa?”: Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset olivat: ”Mitä motiiveja 

kuluttajien harjoittaman tuotevalittamisen taustalla on yrityksen hallitsemissa sosiaalisen median kanavissa” ja 

”Mitä motiiveja kuluttajien harjoittaman tuotevalittamisen taustalla on kuluttajien hallitsemissa kanavissa?”. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

yhdessä yrityksen hallitsemassa kanavassa esiintyviä tuotevalittamisen motiiveja ja yhdessä kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa esiintyviä tuotevalittamisen motiiveja. Tutkimus toteutettiin kosmetiikka-alan 

kontekstissa. Kosmetiikasta löytyy paljon rikasta aineistoa, sillä kuluttajat kirjoittavat omia kokemuksiaan ja 

etsivät muiden mielipiteitä tehdessään ostopäätöksiä. Täten voi olettaa, että kuluttajat kokevat toisten kirjoittamat 

arvostelut hyödyllisinä. Yrityksen hallitsemaa kanavaa valittiin edustamaan suomalaisen kosmetiikkayritys 

Lumenen nettisivuilta löytyvä palautekanava ja kuluttajien hallitsemaa kanavaa Suomen suosituimpiin 

kosmetiikkablogeihin lukeutuvan Saara Sarvas –blogin kommenttikenttä. Lumenen sivuilta käytiin läpi kaikki 

asiakaspalautteet, ja Saara Sarvaksen blogista kommentit vuoden ajalta. Molemmista kanavista nostettiin 

tarkempaa analyysia varten negatiiviset viestit, joita kertyi Lumenen palautekanavasta 115 ja Sarvaksen blogista 

80. Negatiivisista viesteistä etsittiin motiiveja indikaattoritaulukon avulla.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan kuluttajia tuotevalittamiseen ajavat motiivit todella vaikuttavat siihen, missä 

kanavassa kuluttaja valituksensa esittää. Yrityksen hallitsemassa kanavassa korostui selkeästi kolme motiivia: 

negatiivisten tunteiden purkaminen, yritykselle viestiminen sekä muiden neuvominen ja varoittaminen. Myös 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa korostui selkeästi kolme motiivia: muiden neuvominen ja varoittaminen, 

oston jälkeisten neuvojen etsiminen sekä sosiaaliset syyt. Kuluttajien hallitsemaa kanavaa leimasi yhteisöllisyys 

ja dialogi, kun taas yrityksen hallitsemaa kanavaa lähinnä negatiivisten tunteiden purkaminen. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan antaa liikkeenjohdollisia suosituksia. Yrityksellä on erittäin tärkeää 

olla julkinen, helppokäyttöinen palautekanava, jossa näkyy myös negatiiviset palautteet. Mikäli tällaista 

palautekanavaa ei ole, voidaan kuluttajien olettaa purkavan negatiivisia tunteitaan jossain muualla. Yrityksen 

omassa kanavassa yritys voi tarvittaessa vastata syytöksiin ja näyttää asiakkaille, että heidän viestinsä on kuultu. 

Julkisen palautekanavan kautta yritys saa lisäksi tärkeää tietoa asiakkaiden mielipiteistä esimerkiksi 

kollektiivisen vallan käytön kautta, sekä arvokkaita tuotekehitysideoita. Oman palautekanavan ylläpitämisen 

lisäksi yrityksen on tärkeää monitoroida, mitä siitä muissa kanavissa puhutaan. Yrityksen tulee kuitenkin ottaa 

huomioon, että kaikki kanavat eivät ole sellaisia, missä sen kannattaa vastata sitä koskeviin viesteihin. 

Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käsitelty kuluttajien hallitsema kanava oli vahvasti yhteisöllinen, nimenomaa 

kuluttajien välinen kohtaamis- ja keskustelupaikka, jonne yritykset eivät ole tervetulleita.  
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1 JOHDANTO 

Ensimmäisessä luvussa lukija johdatetaan aiheeseen sekä perustellaan aiheen valinta. 

Lisäksi luvussa käydään läpi tutkimuskysymykset ja muutama tutkimuksen kannalta 

merkittävä käsite sekä tutkimusmetodologia.  

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tavat, joilla kuluttajat kommunikoivat toistensa kanssa ovat muuttuneet dramaattisesti 

2000-luvun aikana. Sama pätee tapoihin, joilla kuluttajat hankkivat ja vaihtavat tietoa 

yrityksistä ja tuotteista. Uuden median nousu on tarjonnut kuluttajille valtavasti 

mahdollisuuksia aktiiviseen tuotteita ja palveluita koskevan tiedon tuottamiseen ja 

jakamiseen. Tämä kehitys uhkaa perinteisiä liiketoimintamalleja. (Hennig-Thurau, 

Malthouse, Friege, Gensler & Lobschat 2010). 

Vielä jokin aika sitten yritykset turvautuivat massamediaan, kuten televisioon, radioon 

sekä sanoma- ja aikakauslehtiin saavuttaakseen yleisönsä (González-Herrero & Smith 

2008). Kokonainen mainonnan ja PR:n toimiala kehittyi tarjoamaan yrityksille 

huolella räätälöityjä sisältöjä ja taitoa asettaa viestit mediaympäristöihin. Nykyinen 

sosiaalinen media on täysi vastakohta tälle asiantuntijuudelle. (Fournier & Avery 

2011). Yleisö on fragmentoitunut, ja passiivisen valtavirtamedian tarjoaman 

informaation vastaanottamisen sijaan kuluttajat käyttävät aktiivisesti uusia 

teknologioita etsiäkseen itse haluamansa tiedon (González-Herrero & Smith 2008). 

Kuluttajat hylkäävät markkinoinnin perinteiset kanavat ja kääntyvät säännöllisemmin 

sosiaalisen median kanavien puoleen etsiäkseen tietoa tuotteista ostopäätösten tueksi 

(Lempert 2006, Mangold & Faulds 2009, Hennig-Thurau ym. 2010). Kuluttajat 

kokevat sosiaalisen median luotettavammaksi informaationlähteeksi kuin yritysten 

perinteisten kanavien kautta lähettämän maksetun markkinointiviestinnän (Foux 

2006).  

Sosiaalinen media on muuttanut yritysten ja kuluttajien välistä valtasuhdetta (Hennig-

Thurau ym. 2010). Sosiaalisen median aikakaudella yritysten kontrolli niitä koskevan 

keskustelun sisältöön, ajoitukseen ja tiheyteen on vähentynyt, mikä on ristiriidassa 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309000329#bib14
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perinteisen integroidun markkinointiviestinnän kanssa (Mangold & Faulds 2009). 

Yritystä koskevan tiedon leviämisestä on tullut monisuuntaista (ei vain yritykseltä 

kuluttajalle) ja vaikeasti ennustettavaa. Yritykset eivät enää pysty kontrolloimaan 

brändejään, vaan sen sijaan osallistuvat niitä koskevaan keskusteluun (Hennig-Thurau 

ym. 2010, 313).  

Internetin nousun myötä asiakkaille on avautunut mahdollisuus viestiä yrityksille 

julkisesti. Perinteisesti yritykset ovat viestineet asiakkailleen massamediassa 

tuotteitaan ylistäen, mutta jos asiakas on halunnut ottaa yritykseen yhteyttä, on se 

tapahtunut yksityisesti yrityksen ja asiakkaan välillä. Perinteisesti siis useimmat 

kuluttajat ovat kuulleet yrityksen viestimän positiivisen sanoman, mutta vain yritys 

itse asiakkailta tulevan negatiivisen palautteen. (Pitt, Berthon, Watson & Zinkhan 

2002). 

Internetin myötä tämä asetelma on muuttunut. Kommunikaatio, joka oli ennen yhden 

asiakkaan ja yrityksen välistä, voidaan nykyään käydä julkisesti sosiaalisessa 

mediassa, missä se herättää jopa tuhansien olemassa olevien ja potentiaalisten 

asiakkaiden huomion (Barwise & Meehan 2010, Ward & Ostrom 2006). Kuluttajat 

voivat tuoda aktiivisesti tyytymättömyyttään esiin niin yritykselle kuin muille 

kuluttajille (Rha, Widdows, Hooker, & Montalto 2002). Sosiaalisen median myötä 

valittaminen on muuttunut yksityisestä julkiseksi ilmiöksi (Ward & Ostrom 2006), ja 

Internetin ansiosta yksittäiset kuluttajat voivat toimia sellaisella voimakkuudella, 

johon ennen tarvittiin kokonaisen organisaation resurssit (Pitt ym. 2002). 

Sosiaalisen median aikakaudella informaatio tuotteista ja palveluista syntyy 

markkinoilla ja se perustuu yksittäisten kuluttajien kokemuksiin (Mangold & Faulds 

2009). Arvostelut ja rankkaaminen ovat tehneet kuluttajista kriittisempiä yrityksiä ja 

brändejä kohtaan (Fournier & Avery 2011), ja sosiaalinen media on mahdollistanut 

yksittäisen ihmisen kommunikoinnin tuhansien muiden kuluttajien kanssa. Tämä on 

merkittävästi vaikuttanut kaikkiin kuluttajakäyttäytymisen alueisiin ja antanut 

kuluttajille ennen näkemättömän vallan. Kuluttajalta kuluttajalle -kommunikaation 

merkitys markkinoilla on kasvanut merkittävästi. (Mangold & Faulds 2009).  

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0210
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Kuluttajien mahdollisuus saada valituksensa kuuluviin laajalle yleisölle asettaa uusia 

haasteita yrityksille (Bolton & Shruti 2009, Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler 2004, Hennig-Thurau ym. 2010). Yleisesti Internetissä esitetyillä valituksilla 

on negatiivinen vaikutus kuluttajien arvioihin tuotteista ja yrityksistä (Chevalier & 

Mayzlin 2006, Chiou & Cheng, 2003, Vermeulen & Seegers, 2009), ja kuluttajat 

pitävät WOMia uskottavampana informaation lähteenä kuin yrityksen omaa viestintää 

(Bickart & Schindler 2001, Foux 2006). Negatiivisella suusanallisella viestinnällä on 

voimakkaampi vaikutus kuluttajien arvioihin yrityksistä kuin positiivisella, sillä 

kuluttajat huomioivat voimakkaammin negatiivisen kuin positiivisen informaation ja 

hyödyntävät sitä enemmän arvioidessaan yrityksiä ja tuotteita (Sen & Lerman 2007). 

Täten yrityksille ei enää riitä positiivisten mielikuvien viestiminen 

massakommunikaatiovälineissä, vaan niiden imago riippuu entistä enemmän yrityksen 

kyvystä hallita kuluttajien välistä, yritystä koskevaa negatiivista kanssakäymistä 

verkossa (Fournier & Avery 2011).  

1.2 Perustelut aihevalinnalle 

Ottaen huomioon elektronisen suusanallisen viestinnän leviämisnopeuden ja –

laajuuden sekä sen vaikutuksen kuluttajien ostopäätöksiin, on se todellinen uhka 

yrityksille (Hennig-Thurau ym. 2004, Hennig-Thurau ym. 2010, Ward & Ostrom 

2006). Vaikka on selvää, että sosiaalinen media on sekä hyvässä että pahassa hyvin 

voimakas media, monet yritysjohtajat ovat vastahakoisia tai kykenemättömiä 

kehittämään strategioita ja allokoimaan resursseja osallistuakseen tehokkaasti 

toimintaan sosiaalisessa mediassa. Tämän seurauksena yritykset usein jättävät 

huomiotta sosiaalisen median aiheuttamia uhkia ja mahdollisuuksia. (Berthon ym. 

2007). 

Useimmat tutkijat ovat olleet kiinnostuneita somevalittamisen vaikutuksista 

kuluttajakäyttäytymiseen, kuten ostopäätöksiin (Chan & Ngai 2011). Chan ja Ngai 

(2011) huomauttivat, että suurin osa kuluttajien välistä viestintää sosiaalisessa 

mediassa koskevasta tutkimuksesta keskittyy positiivisen viestinnän tuomiin 

mahdollisuuksiin, negatiivisen viestinnän aiheuttamien uhkien ja haasteiden jäädessä 

vähemmälle huomiolle. Tämä tutkimus täyttää osaltaan tätä somevalittamisen 

tutkimukseen liittyvää tutkimusaukkoa. 

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0035
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0100
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0050
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0050
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0055
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0205
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0180
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0095
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0100
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0210
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0210
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061#bib0015
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Monet tutkijat (esim. Hennig-Thurau ym., 2004, Hennig-Thurau & Walsh, 2003, Lee, 

Cheung, Lim & Sia 2006) ovat olleet kiinnostuneita motiiveista elektronisen 

suusanallisen viestinnän taustalla. Asiakkaat ovat esimerkiksi kasvavan tietoisia siitä 

mahdollisuudesta, että yritys lukee heidän Internettiin kirjoittamat valituksensa ja 

vastaa siihen. Täten kuluttajat eivät kirjoita valituksia vain purkaakseen negatiivisia 

tuntemuksiaan (Hong & Lee 2005 via van Noort &Willemsen 2012), vaan myös 

kiinnittääkseen yritysten huomion ja saadakseen korvauksen mielipahalleen.  

Koska yritysten vastaus valituksiin on nyt näkyvillä monille kuluttajille samassa 

verkkoympäristössä, ei ole tärkeää päättää vain kuinka vastata somevalituksiin, mutta 

myös milloin siihen ylipäätään kannattaa vastata (Lee & Song 2010). Fournier ja 

Avery (2011) huomauttivat, että sosiaalinen media on tehty ihmisille, eivätkä yritykset 

ole sinne aina tervetulleita. Kaplan and Haenlein (2010, 60) varoittavat, että yritykset 

ovat tulleet pukatuiksi syrjään tarkkailijoiksi, joilla ei ole mahdollisuutta, tai edes 

oikeutta vastata asiakkaiden lähettämiin julkisiin kommentteihin.  Kuluttajien välisen 

keskustelun keskellä yritykset näyttävät teennäisiltä ja niiden läsnäolo tungettelevalta.  

van Noortin ja Willemsenin (2012) mukaan kuluttajan valitsema kanava 

somevalittamiselle vaikuttaa siihen, onko yrityksen kannattavaa vastata siihen. 

Yrityksen on pystyttävä allokoimaan rajallisia resurssejaan niihin kanaviin, joissa sen 

toimista on todennäköisimmin hyötyä, ja vältettävä niitä kanavia, joissa 

vastaustoimenpiteistä olisi haittaa. Jotta yritykset pystyisivät tekemään perusteltuja 

päätöksiä siitä, koska somevalittamiseen kannattaa puuttua ja koska ei, tarvitaan 

ymmärrystä motiiveista negatiivisen viestinnän taustalla, sekä niiden vaikutuksista 

somevalittamisen kanavan valintaan.  Tämän tutkimuksen tavoitteena on osaltaan 

selittää kuluttajan motiivien ja hänen valitsemansa kanavan yhteyttä. Kanavan ja 

motiivin välisen yhteyden ymmärtäminen auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaan 

valitusprosessia, ja ymmärryksen lisääminen puolestaan auttaa yritystä tekemään 

perusteltuja päätöksiä vastatoimenpiteiden suhteen. 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kuluttajia tuotevalittamiseen ajavien motiivien 

yhteyttä siihen, missä sosiaalisen median kanavassa kuluttajat päättävät valituksensa 

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0135
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esittää. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, eroavatko kuluttajia tuotevalittamiseen 

ajavat motiivit yrityksen hallitsemissa ja kuluttajien hallitsemissa sosiaalisen median 

kanavissa. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

”Miten kuluttajan motiivit vaikuttavat tuotevalittamisen kanavan valintaan 

sosiaalisessa mediassa?” 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat:  

”Mitä motiiveja kuluttajien harjoittaman tuotevalittamisen taustalla on yrityksen 

hallitsemissa sosiaalisen median kanavissa?” 

”Mitä motiiveja kuluttajien harjoittaman tuotevalittamisen taustalla on kuluttajien 

hallitsemissa sosiaalisen median kanavissa?” 

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tässä luvussa selitään lukijan ymmärryksen tueksi muutama tutkimuksen kannalta 

keskeinen käsite.  

Motiivit ovat niitä tekijöitä, jotka ohjaavat kuluttajia käyttäytymään ja toimimaan 

siten, että he saavuttavat tavoitteensa (Assael 1998, 78). 

Sosiaalinen media eli some on joukko web 2.0:n teknologisten perusteiden päälle 

rakentuvia internetpohjaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat käyttäjien luoda ja jakaa 

sisältöjä (Kaplan ja Haenlein 2010, 61). Sosiaalisen median sisältö yhdistää tekstiä, 

kuvia, videoita ja verkostoja. Sosiaalisen median muotoja ovat esimerkiksi blogit, 

mikroblogit, kuvien ja videoiden jakopalvelut, yhteisöpalvelut, yhteisprojektit ja 

virtuaaliset peliyhteisöt. (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012, Kaplan & Haenlein, 

2009).  

Tuotevalittaminen tarkoittaa potentiaalisen, varsinaisen tai entisen asiakkaan tuotetta 

tai tuotetta tarjoavaa yritystä koskevien negatiivisten väitteiden esittämistä. 

Tuotevalittamista voi tapahtua monissa kanavissa, esimerkiksi internetpohjaisissa 
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mielipidekanavissa, keskustelufoorumeilla ja boikottisivustoilla, missä ne ovat 

useiden ihmisten ja instituuttien nähtävillä. (Kucuk & Krishnamurthy 2007). 

1.5 Metodologia 

Tutkimus toteutetaan laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönalanyysin avulla. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan jonkin 

tapahtuman kuvaamiseen, toiminnan ymmärtämiseen tai mielekkään teoreettisen 

tulkinnan tuottamiseen ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1999, 61). Tässä tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään kuluttajan tuotevalittamisen taustalla vaikuttavien motiivien 

yhteyttä hänen valitsemaansa somekanavaan. 

Laadullisella aineistolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tekstimuotoista aineistoa, 

joka voi olla olemassa tutkijasta riippumatta tai syntyä tutkijan toimesta (Eskola & 

Suoranta 1999, 15). Yksi laadullista tutkimusta luonnehtiva piirre on aineiston 

harkinnanvarainen poimiminen. Tällöin tutkimus perustuu pieneen määrään tapauksia, 

joita pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Vaikka aineistoa ei 

kerätä useasta tapauksesta, voi sitä silti olla runsaasti. (Eskola & Suoranta 1999, 18, 

61). Tässä tutkimuksessa valittiin harkinnanvaraisesti kaksi lähdettä, joista aineistoa 

kerättiin runsaasti sisällönanalyysia varten.  

Tutkimukseen kohteeksi valittiin kosmetiikka-ala, sillä kosmetiikka herättää sitä 

käyttävissä kuluttajissa paljon tunteita, mielipiteitä ja keskustelua, ja täten siitä löytyy 

paljon rikasta aineistoa. Kosmetiikan valintaan kohdeilmiöksi vaikutti myös se, että 

Senin ja Lermanin (2007) mukaan kuluttaja-arvioiden lukijat mieltävät utilitarististen 

tuotteiden arvostelut hyödyllisemmiksi ja uskottavammiksi kuin hedonististen 

tuotteiden arvostelut. Kosmetiikka on sitä käyttäville kuluttajille utilitaristinen tuote, 

jonka kuluttamisella tavoitellaan tiettyjä hyötyjä. Kosmetiikasta myös keskustellaan 

paljon Internetissä ja kuluttajat etsivät muiden käyttäjien kokemuksia, mikä osoittaa 

kosmetiikan olevan utilitaristinen tuote, ja kuluttajien kokevan muiden kirjoittamat 

arvostelut hyödylliseksi. Toki etenkin selektiivinen luksuskosmetiikka voi tarjota 

kuluttajille myös hedonistisia eli aistillisia hyötyjä, mutta tavanomaisempi niin sanottu 

arkikosmetiikka käsitetään tässä tutkimuksessa utilitaristiseksi tuotteeksi. 

Hedonististen ja utilitarististen tuotteiden eroja käsitellään tarkemmin luvussa 2.1.1. 
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Tutkimus rajattiin koskemaan nimenomaa tuotteita ja niitä tarjoavia yrityksiä koskevia 

valituksia. Täten tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat palveluyritykset. Rajaus tehtiin 

siksi, että palvelut ovat kertaluontoisia, yksilöllisiä kokemuksia, joten niitä koskevat 

valitukset eivät välttämättä ole muiden kuluttajien silmissä niin relevantteja kuin 

tuotteita koskevat arvostelut, samoin kuin hedonististen tuotteiden arvostelut eivät ole 

niin relevantteja kuin utilitarististen tuotteiden arvostelut.  

Empiirinen aineisto kerättiin yhdestä yrityksen kontrolloimasta ja yhdestä yrityksen 

kontrolloimattomissa olevasta kanavasta. Molemmat kanavat olivat suomalaisia: 

yrityksen kontrolloimaksi kanavaksi valittiin suomalaisen kosmetiikkayritys Lumenen 

julkinen verkkopalautekanava (Lumene 2015), ja kuluttajien hallitsemaksi kanavaksi 

Suomen suosituimpiin kosmetiikkablogeihin kuuluvan Saara Sarvas –blogin 

kommenttikenttä (Sarvas 2015). Kuluttajilla on molemmissa kanavissa mahdollisuus 

valita, jättääkö hän palautteen omalla nimellä, nimimerkillä vai täysin anonyymisti. 

Täten kanavat eroavat toisistaan vain siten, että toinen on yrityksen oma virallinen 

palautekanava, ja toinen yrityksen kontrolloimattomissa oleva kanava. Täten 

mahdollisia aineistosta nousevia eroavaisuuksia on mahdollista selittää nimenomaa 

tämän eron kautta.  
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2 SUUSANALLINEN VIESTINTÄ JA SEN MOTIIVIT SEKÄ KANAVAT 

Nykyään pääsy tietoon on helppoa ja nopeaa ja informaatiota on niin paljon, ettei 

kuluttajilla ole aikaa tutkia ja arvioida kaikkea saatavilla olevaa dataa (Barreto 2014). 

Suusanallinen viestintä (word-of-mouth) säästää aikaa ja auttaa selviämään 

informaatioähkystä mahdollistamalla toisten ihmisten jakaman tiedon ja kokemuksien 

hyödyntämisen (Silverman 2001 via Barreto 2014). 

Suusanallinen viestintä voidaan löyhästi määritellä tuotetta tms. koskevan tiedon 

jakamiseksi kuluttajan ja ystävän, kollegan tai muun tuttavan välillä (MarketingPower, 

2015). Ystävät koetaan puolueettomina informaation lähteinä (Smith, Coyle, Lightfoot 

& Scott 2007) ja suusanallinen viestintä uskottavampana kuin yrityksen oma, maksettu 

markkinointiviestintä (Foux 2006). Tutkimusten mukaan suusanallisen viestinnän ja 

myynnin välillä on yhteys: positiivinen viestintä voi johtaa myynnin kasvuun ja 

negatiivinen viestintä myynnin heikkenemiseen (Srinivasan ym. 2002, Godes & 

Mayzlin 2004).  

Suusanallinen viestintä on vanha ilmiö, mutta se ansaitsee uutta huomiota, sillä ihmiset 

ovat nykyään yhteydessä toisiinsa sosiaalisen median kautta, ja viestit leviävät paljon 

nopeammin ja laajemmalle kuin ennen. Asiakkailla on enemmän valtaa ja he ovat 

skeptisempiä kuin koskaan. (Kimmel & Kitchen 2013, 5). Uuden 

informaatioteknologian nousun myötä tiedon vaihdanta ja leviäminen on muuttunut 

merkittävästi (Barreto 2014, Chan & Ngai 2011).  

2.1 Elektroninen suusanallinen viestintä 

Kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa jakaakseen kommentteja ja arvioita tuotteista, 

palveluista ja yrityksistä. Tätä kommentointia kutsutaan elektroniseksi suusanalliseksi 

viestinnäksi (Hennig-Thurau ym. 2010). Sosiaalinen media tekee tuotteita koskevasta 

viestinnästä helppoa. Kuluttajat voivat esimerkiksi lukea arvosteluita lähistöllä 

olevista ravintoloista mobiililaitteitaan ja välttää negatiivisia palautteita saaneita 

yrityksiä (Grégoire, Salle & Tripp 2015). Elektronisia viestejä on helppo jakaa 

eteenpäin muille kuluttajille, ne eivät vanhene ja ovat saatavilla reaaliajassa (Hennig-

Thurau ym. 2010, 317). Täten sosiaalisen median aikakaudella informaatio tuotteista 
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ja palveluista syntyy markkinoilla, ja se perustuu yksittäisten kuluttajien kokemuksiin 

(Mangold & Faulds 2009). 

Perinteinen suusanallinen viestintä on niin sanotusti piilotettua kommunikaatiota, joka 

rajoittuu yksilön perheestä ja ystävistä koostuvaan sosiaaliseen piiriin, ja viestit 

suunnataan yhdelle tai muutamalle ystävälle henkilökohtaisessa kanssakäymisessä 

(Duan, Gu & Whinston 2008). Uusien kommunikaatioteknologioiden ansiosta 

kuluttajat eivät enää ole rajoittuneita omaan henkilökohtaiseen verkostoonsa 

ottaessaan selvää tuotteista, vaan he voivat saada tuotteita ja palveluita koskevia 

mielipiteitä ja suosituksia myös tuntemattomilta ihmisiltä esimerkiksi blogien ja 

Internetpohjaisten keskustelufoorumien kautta (Barreto 2014, Ratchford, Talukdar & 

Lee 2001). Lisäksi verkossa on mahdollista käyttää hakukoneita ja löytää näin 

enemmän tietoa (Sun ym. 2006, 1106). 

Perinteiseen suusanalliseen viestintään verrattuna elektroninen viestintä on 

vaikuttavampaa sen nopeuden, kätevyyden, laajan saavuttavuuden sekä kasvokkain 

tapahtuvassa viestinnässä läsnä olevan sosiaalisen paineen puuttumisen vuoksi 

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman 2004). Verrattuna perinteiseen, kasvokkain 

tapahtuvaan viestintään Internetissä kommunikointi on vapaampaa, sillä ihmisillä on 

vähemmän estoja ja sosiaalisia paineita (Sun ym. 2006, 1106). Henkilökohtaisen 

kontaktin puute ja anonyymius rohkaisevat avoimuuteen ja rehellisyyteen, sekä 

tekevät ihmisistä halukkaampia jakamaan henkilökohtaista tietoa sekä negatiivisia 

kokemuksia (Gelb & Sundaram 2002, Sun ym. 2006, 1106). Tuotteita ja yrityksiä 

koskeva kritiikki on kiinnostavaa, joten se leviää helposti sosiaalisesta mediasta myös 

journalisteille perinteisen median kanaviin (Fournier & Avery 2011). 

2.1.1 Negatiivisuusharha 

Tutkimusten mukaan kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota negatiiviseen kuin 

positiiviseen informaatioon, ja negatiivisella informaatiolla on suurempi vaikutus 

vastaanottajaan kuin positiivisella informaatiolla (Sen & Lerman 2007). Tätä 

negatiivisuusharhaa (negativity effect) selitetään sillä, että yksilön sosiaalinen 

ympäristö sisältää enemmän positiivisia kuin negatiivisia vihjeitä. Täten negatiiviset 

viestit koetaan normista poikkeavaksi ja ne herättävät huomion (Feldman 1966, 
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Kanouse & Hanson 1972 via Sen & Lerman 2007, Zajonc 1968). Weinberger ja 

Dillion (1980) osoittivat, että negatiivisilla tuotearvosteluilla on suurempi vaikutus 

ostohalukkuuteen kuin positiivisilla arvosteluilla.  

Sen ja Lerman (2007) tutkivat negatiivisuusharhan paikkansapitävyyttä 

internetympäristössä. Heidän tutkimuksensa osoitti, että negatiivisuusharha on läsnä 

myös internetissä, mutta se on riippuvainen arvostelun kohteena olevan tuotteen 

luonteesta. Senin ja Lermanin (2007) mukaan hedonististen ja utilitarististen tuotteiden 

ero vaikuttaa negatiivisten arvioiden koettuun hyödyllisyyteen. Hedonismi on 

näkemys, joka korostaa nautintoa, mielihyvää ja onnellisuutta, kun taas utilitarismi 

korostaa hyötyä ja käytännöllisyyttä (Uusi Suomen kielen sanakirja, 2002).  

Utilitarististen tuotteiden kohdalla kuluttajat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita 

kulutuksen välittömistä vaikutuksista (Batra & Ahtola 1990, Mort & Rose 2004). 

Kuluttajien tapa mitata utilitarististen tuotteiden, kuten esimerkiksi astianpesukoneen 

hyötyä on kognitiivista ja päämääräorientoitunutta (Strahilevitz & Meyers 1998). 

Negatiiviset kokemukset vaikuttavat suoraan hyötyyn, jonka kuluttaja tuotteesta saa. 

Koska utilitarististen hyödykkeiden kuluttamisen tavoitteena on maksimoida hyötyä, 

negatiiviset arviot painottuvat vahvasti tuotetta arvioidessa. Koska hyödyn 

maksimointi perustuu konkreettisiin, aineellisiin, näennäisen objektiivisiin 

kriteereihin, kuluttajat voivat suhteellisen luontevasti luottaa muiden kuluttajien 

arvioihin. (Sen & Lerman 2007). 

Hedonististen tuotteiden, kuten musiikin, taiteen ja elokuvien kuluttamista 

luonnehtivat aistillisten nautintojen ja huvin hakeminen (Hirschman & Holbrook 

1982), ja ne tyydyttävät emotionaalisia tarpeita ja haluja (Sen & Lerman 2007). 

Arvioidessaan tällaisia hyödykkeitä kuluttajat painottavat enemmän hedonistisia kuin 

konkreettisia attribuutteja (Batra & Ahtola 1990, Hirschmann ja Holbrook 1982). 

Hedonististen tuotteiden arvostelu on subjektiivista, eikä välttämättä päde toisen 

kuluttajan kohdalla. Täten toisten kuluttajien kirjoittamia arvostelua hedonistisille 

tuotteelle ei koeta niin hyödyllisenä kuin utilitarististen tuotteiden arvosteluja. (Sen ja 

Lerman 2007). 
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Senin ja Lermanin (2007) mukaan negatiivisuusharha on siis läsnä 

internetympäristössä utilitarististen tuotteiden kohdalla, mutta ei hedonististen. Tämän 

vuoksi tässä tutkimuksessa valittiin tarkastelun kohteeksi utilitaristiseen 

tuoteryhmään, kosmetiikkaan, liittyvää valittamista. Kosmetiikka jaotellaan tässä 

tutkimuksessa enemmän utilitaristiseksi kuin hedonistiseksi tuotteeksi. Kosmetiikan 

tarjoama hyöty ei ole niin riippuvaista siitä käyttävästä yksilöstä kuin esimerkiksi 

musiikin, jonka tarjoama nautinto on täysin sen kuluttajan mieltymyksistä kiinni. Toki 

etenkin selektiivisen kosmetiikan käyttöön voi liittyä utilitarististen hyötyjen 

tavoittelun lisäksi myös aistillisten nautintojen hakemista, mutta lähtökohtaisesti 

kosmetiikalla haetaan tiettyjä, utilitaristisia hyötyjä. 

2.1.2 Arvostelun uskottavuus 

Attribuutioteorian mukaan ihmiset erottavat kaksi toimintatyyppiä: toimiminen 

henkilökohtaisista eli sisäisistä syistä ja toimiminen ympäristöstä johtuvista eli 

ulkoisista syistä (Heider 1958 via Sen & Lerman 2007, Folkes 1988). Lukijan arvioon 

arvostelun hyödyllisyydestä vaikuttaa se, kokeeko lukija esitettyjen mielipiteiden 

perustuvan ulkoisiin vai sisäisiin syihin. Attribuutioteorian mukaan lukijan katsoessa 

arvostelun perustuvan ulkoisiin tekijöihin, eli tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin, hän 

kokee arvostelun uskottavaksi ja täten hyödylliseksi. Kun lukija katsoo arvostelun 

kumpuavan sisäisistä tekijöistä, eli kirjoittajan henkilökohtaisista syistä, asettuvat 

arvioijan motiivit kyseenalaisiksi, eikä arvostelua koeta hyödylliseksi. Toisin 

sanottuna sillä, kuinka vastaanottajat katsovat arvostelun syntyneen, on vaikutusta 

viestin uskottavuuteen. (Sen & Lerman 2007, Cheung & Thadani 2012, 466).  

Senin ja Lermanin (2007) tutkimuksen mukaan lukijat liittivät hedonististen tuotteiden 

negatiivisiin arvosteluihin sisäiset motiivit ja utilitarististen tuotteiden negatiivisin 

arvioihin ulkoiset motiivit. Kuluttajien lukiessa negatiivisia arvosteluja hedonistista 

tuotteista he kokevat arvion kumpuavan kirjoittajan sisäisistä, tuotteeseen 

liittymättömistä tekijöistä, ja täten arviota ei pidetä hyödyllisenä. Utilitarististen 

tuotteiden negatiivisten arvioiden kohdalla lukijat olettivat arvostelun motiivien olleen 

ulkoisia, eli tuotteeseen liittyviä, ja arvostelu koettiin hyödyllisenä ja uskottavana. 

Täten kuluttajat käyttävät todennäköisemmin muiden kuluttajien arvioita apuna 
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päätöksenteossa utilitarististen tuotteiden kohdalla, eli kuluttaja-arviot ovat 

suostuttelevampia utilitaristisissa tuotteissa. (Sen & Lerman 2007). 

Elektronisella kuluttajien välisellä viestinnällä on nykyaikana merkittävä rooli 

markkinoinnissa (esim. Hung & Li 2007). Verkkokaupankäyntiä tukevia palveluita ja 

verkkokaupankäyntiä koskevaa tutkimusta tuottavan Channel Advisorin (2010) 

tekemän tutkimuksen mukaan Internetissä olevat, kuluttajien kirjoittamat arviot 

vaikuttavat merkittävästi kuluttajien ostopäätöksiin. Tutkimukseen osallistuneista 

kuluttajista 92 prosenttia sanoi lukevansa tuotearvosteluja netissä tehdessään 

ostopäätöstä. Näistä kuluttajista 43 prosenttia on päätynyt olemaan ostamatta tuotetta 

negatiivisten arvioiden vuoksi.  

Vaikka elektroninen viestintä on perinteistä viestintää persoonattomampaa, se nähdään 

silti vaikuttavampana, sillä se tavoittaa suuren määrän ihmisiä ja on välitöntä, julkisesti 

saatavilla ja yrityksen kontrollin ulottumattomissa (Hennig-Thurau ym. 2004). Lisäksi 

elektroninen kuluttajien välinen viestintä on kuluttajien silmissä uskottavampaa ja 

relevantimpaa, kuin perinteisen median kautta tuleva markkinoijien tarjoama 

informaatio (Bickart & Schindler 2001, Foux 2006). Täten olennaista ei niinkään ole 

miettiä, kuinka uskottavaa elektroninen viestintä on verrattuna perinteiseen, suulliseen 

viestintään esimerkiksi Internetin mahdollistaman anonyymiuden ja siitä seuraavien 

mahdollisten valheellisten väittämien vuoksi. Tärkeämpää on ymmärtää, että 

kuluttajat kääntyvät elektronisen viestinnän puoleen ennemmin kuin luottavat 

yrityksen omaan markkinointiviestintään.  

Se, ovatko Internetistä löytyvät arvostelut aitoja vai valheellisia, ei ole tämän 

tutkimuksen kannalta olennaista. Olivatpa kokemukset aitoja tai eivät, ovat ne silti 

kuluttajien elektronista viestintää. Elektronisen viestinnän uskottavuus Internetin 

mahdollistaman anonymiteetin myötä ja motiivit valheelliseen elektroniseen 

viestintään ovat jo toisia, mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä. 

2.2 Motiivit 

Tässä luvussa käydään läpi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan valittamiseen eli 

somevalittamiseen johtavia motiiveja.  Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään lyhyesti 
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perinteisen eli kasvotusten tapahtuvan negatiivisen suusanallisen viestinnän motiiveja, 

ja toisessa alaluvussa spesifimmin juuri somevalittamiseen johtavia motiiveja. 

2.2.1 Perinteisen suusanallisen viestinnän motiivit 

Koska perinteinen ja elektroninen suusanallinen viestintä ovat niin samanlaisia 

käsitteitä, voidaan olettaa, että samat motiivit pätevät molemmissa tapauksissa 

(Hennig-Thurau ym. 2004, 40), ja että perinteistä suusanallista viestintää koskevat 

teoriat toimivat samankaltaisesti myös elektronisessa viestinnässä (Sun, Youn, Wu, & 

Kuntaraporn 2006). Esimerkiksi Kimmelin ja Kitchenin (2013, 10) mukaan 

tyytyväisyys ja tyytymättömyys näyttelevät suhteellisen pientä roolia suusanallisen 

viestinnän synnyssä. Monet tutkijat (esim. Anderson 1998, Kietzmann & Canhoto 

2013) ovat sitä mieltä, että suusanallista viestintää esiintyy vain silloin, kun asiakkaan 

odotukset ja kokemus ovat kaukana toisistaan, joko hyvässä tai pahassa. Tämän voi 

olettaa pitävän paikkansa myös somessa tapahtuvassa kuluttajien välisessä 

viestinnässä. 

Sundaram, Mitra ja Webster (1998) osoittivat, että positiiviseen ja negatiiviseen 

suusanalliseen viestintään johtavat motiivit ovat erilaisia. He löysivät negatiiviselle 

suusanalliselle viestinnälle neljä motiivia: altruismi, negatiivisten tunteiden 

purkaminen, kostaminen sekä neuvojen etsiminen. Altruistinen kuluttaja haluaa 

varoittaa muita ja estää muita joutumasta kokemaan samoja ongelmia mitä hän on itse 

yrityksen tai tuotteen kanssa kohdannut. Toinen motiivi on vihan, turhautumisen ja 

ahdistuneisuuden purkaminen huonon kokemuksen jälkeen. Motiivina voi toimia 

myös kosto, jolloin asiakas haluaa kostaa yritykselle negatiivisen kulutuskokemuksen 

vuoksi. Kuluttaja voi myös etsiä neuvoja sille, kuinka ratkaista tuotteeseen tai sen 

käyttöön liittyvä ongelma. (Sundaram ym. 1998). 

Wetzer, Zeelenberg ja Pieters (2007) tutkivat asiakkaiden epätyydyttävän 

kulutuskokemuksen jälkeisten tunteiden vaikutusta valittamisen motiiveihin. 

Hypoteesi oli, että esimerkiksi vihaisilla kuluttajilla valittamisen taustalla vaikuttavat 

erilaiset motiivit kuin katumusta kokevilla kuluttajilla. Tutkimus paljasti, että 

kuluttajan kokemien tunteiden ja valittamisen motiivien välillä on yhteys.  
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Wetzerin ym. (2007) mukaan relevanteimpia tunteita valittamiseen johtavissa 

tilanteissa ovat viha, ärtymys, pettymys, turhautuneisuus, katumus ja epävarmuus. 

Averill (1982, 129 via Wetzer ym. 2007) määrittelee vihan tunteeksi, jota koetaan 

jonkin toisen tahon toimiessa oikeuttamattomalla, tai vähintään vältettävällä tavalla. 

Ärsytys eroaa vihasta siten, ettei se ole niin intensiivistä (Banse & Scherer 1996). 

Turhautumista esiintyy, kun päämäärän saavuttaminen estyy, viivästyy tai vaatii 

ylimääräistä vaivaa (Scherer 2001, 96). Viha ja turhautuneisuus eroavat muun muassa 

fokukseltaan: vihaiset ihmiset keskittyvät jonkun toisen tahon moitittavaan 

käytökseen, kun taas turhautunut ihminen negatiiviseen lopputulokseen. Turhautunut 

ihminen kokee negatiivisen tapauksen ympäristöstä johtuvaksi, kun taas vihainen 

ihminen kokee negatiivisen tapauksen jonkun ihmisen tai ihmisten syyksi. (Roseman 

& Smith 2001 via Wetzer ym. 2007, 668).  

Pettymystä tunnetaan tilanteissa, joissa odotettiin tapahtuvan jotain positiivista, mutta 

niin ei käynytkään (Van Dijk, Zeelenberg & van der Pligt 1999, 131). Katumusta 

koetaan tajuttaessa tai kuviteltaessa nykyisen tilanteen olevan parempi, jos olisi 

päätynyt aiemmin erilaisiin ratkaisuihin (Zeelenberg 1999, 94). Pettymys ja katumus 

eroavat muun muassa siten, että katumusta tunnetaan yksilön kokiessa olevan itse 

vastuussa tapahtuneesta. Pettymystä taas tunnetaan silloin, kun yllättävä negatiivinen 

tapaus koetaan jonkun muun ihmisen tai kontrolloimattomien olosuhteiden 

aiheuttamaksi. Epävarmuutta tunnetaan tilanteissa, joissa ihminen ei ole varma siitä, 

kuinka tilannetta pitäisi tulkita tai miten siihen kuuluisi reagoida (Wetzer ym. 2007, 

669).  

Wetzerin ym. (2007) mukaan negatiivisen suusanallisen viestinnän kahdeksan 

tärkeintä motiivia ovat lohdun etsiminen, tunteiden purkaminen, neuvojen etsiminen, 

sosiaalisten sidosten luominen tai vahvistaminen, keskustelukumppanin 

viihdyttäminen, itsensä esittäminen (self-presentation) eli oman imagon hallinta 

muiden silmissä, muiden varoittaminen ja ostopäätöksen tekemisessä auttaminen sekä 

yritykselle kostaminen. (Wetzer ym. 2007). 

Wetzerin ym. (2007) mukaan kuluttajan epätyydyttävästä kulutuskokemuksesta 

johtuvat tunteet vaikuttavat valittamisen motiiveihin. Esimerkiksi vihaa, 

turhautuneisuutta ja/tai ärsyyntymistä kokevien kuluttajien motiivina on useimmiten 
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tunteiden purkaminen ja yritykselle kostaminen. Vaikka viha, turhautuneisuus ja 

ärsyyntyminen eivät eroa toisistaan paljoa, eroavat ne muista tunteista ja niiden 

päämääristä selkeästi. (Wetzer ym. 2007). 

Mikäli kuluttaja tuntee epävarmuutta tai pettymystä, on valittamisen motiivina 

todennäköisimmin neuvojen etsiminen ja lohdun hakeminen.  Kun odotukset eivät 

täyty, ihminen koittaa selvittää, olivatko hänen odotuksensa alun perinkään oikeita. 

Mikäli olivat, haluaa yksilö lohtua. Pettymyksen jälkeen yksi todennäköinen motiivi 

on myös muiden varoittaminen, eli asiakas haluaa säästää muut samalta huonolta 

kokemukselta. Mikäli kuluttajan päällimmäinen tunne on katumus, ovat valittamisen 

motiiveja todennäköisimmin sosiaalisten sidosten luominen tai vahvistaminen, 

muiden varoittaminen sekä yllättäen viihdyttäminen. Viimeisintä voi selittää se, että 

itselleen nauraminen toimii katuvalle yksilölle selviytymiskeinona. (Wetzer ym. 

2007). 

2.2.2. Somevalittamisen motiivit 

Sosiaalisen median ansiosta valittaminen on kuluttajille helpompaa, sillä fyysiset ja 

henkiset esteet ovat vähentyneet, ja negatiivisia tunteita voi purkaa monien muiden 

kuluttajien kanssa (Hong & Lee 2005 via van Noort & Willemsen 2012).  Internetin 

mahdollistama anonymiteetti poistaa valittamisen sosiaalisia rajoitteita, joten 

kuluttajat voivat epäröimättä tuoda ilmi negatiivisia tuntemuksiaan ja henkilökohtaisia 

kokemuksiaan laajan yleisön edessä (Gelb & Sundaram 2002).  

Monet tutkijat ovat olleet kiinnostuneita motiiveista somevalittamisen taustalla (esim. 

Hennig-Thurau & Walsh 2003 ja Lee ym. 2006). Hennig-Thurau ym. (2004) 

identifioivat somevalittamisen motiiveja käyttäen pohjana tutkimuksia perinteisen 

suusanallisen viestinnän motiiveista (Dichter 1966, Engel, Blackwell & Miniard 1995, 

Sundaram, Mitra & Webster 1998) sekä Balasubramanian ja Mahajan (2001) luomaa 

teoreettista viitekehystä kuluttajien käyttäytymisestä virtuaaliyhteisöissä. 

Somevalittamiseen johtavat motiivit voi jakaa neljään luokkaan: arvon tuottamiseen, 

hyväksymiseen, kuluttamiseen, välikäteen ja tasapainoon liittyviin hyötyihin (Hennig-

Thurau ym. 2004). Nämä hyödyt ja niihin liittyvät motiivit käydään läpi tarkemmin 

yksitellen seuraavissa alaluvuissa. Eri hyötyjen merkityksen painotus voi vaihdella eri 
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yhteisöissä ja yhteisön eri jäsenten välillä (Balasubramanian & Mahajan 2001). Täten 

siis jollekin kuluttajalle tärkeintä somevalittamiseen osallistumisessa voi olla 

ostonjälkeisten neuvojen etsiminen ja muut sosiaaliset hyödyt, kun taas toiselle 

kuluttajalle on tärkeintä päästä purkamaan negatiivisia tunteita ja kostaa yritykselle.  

Arvon tuottamiseen liittyvät hyödyt 

Arvon tuottamisen hyöty liittyy siihen tyydytykseen, mitä kuluttaja kokee tuottamalla 

yhteisölle arvoa omalla kontribuutiollaan. Hyöty perustuu oletukseen, että arvon 

tarjoaminen yhteisölle on kuluttajalle tärkeää. (Balasubramanian & Mahajan 2001). 

Internetpohjaisten mielipidekanavien kontekstissa tällainen arvonlisäys voi olla 

esimerkiksi arvostelujen ja kommenttien tarjoaminen yhteisöä kiinnostavista tuotteista 

tai palveluista. Tähän kategoriaan kuuluu kaksi negatiiviseen ja yksi joko positiiviseen 

tai negatiiviseen viestintään johtavaa motiivia. Negatiiviseen viestintään johtavat 

motivaatiot ovat huoli muista asiakkaista ja (kollektiivisen) vallan käyttö ja joko 

positiiviseen tai negatiiviseen viestintään johtava motiivi on sosiaalisten hyötyjen 

tavoittelu. (Hennig-Thurau ym. 2004, 42).  

Kuluttajaa voi motivoida valittamiseen huoli muista asiakkaista, eli halua säästää muut 

huonolta kokemukselta tai auttaa heitä ostospäätösten tekemisessä (Engel ym. 1995, 

729). Tätä motivaatiota vastaa Sundaramin ym. (1998) mallissa altruismi ja Wetzerin 

ym. (2007) listaamista motiiveista muiden varoittaminen ja ostopäätöksen tekemisessä 

auttaminen. 

(Kollektiivisen) vallan käyttö on nimenomaa Internetissä tapahtuvaan valittamiseen 

liittyvä motiivi, sillä se perustuu Internetin ja sosiaalisen median mahdollistamiin 

viestinnän erityispiirteisiin. Valtavaan potentiaalisen vastaanottajamäärän ja viestien 

rajattoman säilymisen vuoksi kuluttaja voi jo yhdellä valituksella aiheuttaa yritykselle 

huonoa mainetta ja asiakkaiden menetystä. Valitusten valta ja vaikuttavuus lisääntyvät 

sitä enemmän, mitä useampia valituksia on. Somevalittaminen tarjoaa mekanismin 

vallan siirtämiseen yrityksiltä kuluttajille etenkin niissä tapauksissa, joissa monet 

kuluttajat esittävät kritiikkiä yhtä aikaa, mikä on yleisesti esiintyvä ilmiö 

internetpohjaisissa mielipidekanavissa. Koska negatiiviset asiakaspalautteet voivat 

vaikuttaa yritykseen ja sen imagoon, julkiset negatiiviset palautteet voivat toimia 
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asiakkaiden vallankäytön välineenä. (Hennig-Thurau ym. 2004). Wetzerin ym. (2007) 

mainitsemista somevalittamisen motiiveista kostaminen linkittyy (kollektiivisen) 

vallan käyttöön. Kuluttajat voivat kostaa yritykselle kirjoittamalla niistä negatiivisesti 

sosiaaliseen mediaan, aiheuttaen näin niille huonoa mainetta ja asiakkaiden menetystä. 

Yksi somevalittamisen erityispiirteistä on se, että kuluttajista tulee mielipiteiden 

vaihtamisen sekä vuorovaikutuksen kautta virtuaalisen yhteisön jäsen. 

Virtuaaliyhteisöön kuuluminen voi tuoda kuluttajalle sosiaalista hyötyä ja täten 

voidaan olettaa, että yksi motiivi keskusteluun osallistumiselle on yhteisöön 

kuuluminen (McWilliam 2000, Oliver 1999). Kuluttajat voivat siis kirjoittaa 

kommentteja nettiin, sillä se merkitsee heidän kuulumista yhteisöön ja mahdollistaa 

sosiaalisten hyötyjen saamisen yhteisöön kuulumisesta (Hennig-Thurau ym. 2004, 

42). Wetzerin ym. (2007) mallissa sosiaalisten syiden motiivia vastaa sosiaalisten 

sidosten luominen ja vahvistaminen. Wetzer ym. (2007) mainitsevat suusanallisen 

viestinnän motiiviksi myös viihdyttämisen, mikä luokitellaan tässä tutkimuksessa 

sosiaalisten syiden kategorian alaiseksi motivaatioksi. Tässä tutkimuksessa 

sosiaalisten syiden kategoriaan luetaan myös oman egon pönkittäminen, joka sisältyy 

Hennig-Thuraun ym. (2004) mallissa hyväksymiseen liittyviin hyötyihin. 

Hyväksymiseen liittyvät hyödyt 

Hyväksymiseen liittyvät hyödyt tarkoittavat kuluttajan saamaa mielihyvää siitä, kun 

muut lukevat hänen kirjoittamia arvosteluja ja hyötyvät niistä (Balasubramanian & 

Mahajan 2001).  Somevalittamiseen ajavista motiiveista hyväksymiseen liittyviin 

hyötyihin sisältyy oman egon pönkittämisen motiivi. Sitä voi internetpohjaisten 

mielipidekanavien kontekstissa saavuttaa joko informaalin tai formaalin palautteen 

kautta. Informaalia palaute on esimerkiksi silloin, kun toinen kuluttaja joko julkisesti 

tai yksityisviestillä ylistää toisen kontribuutiota (eli viestiä) ja sen hyödyllisyyttä. 

Kanavan ylläpitäjät voivat mahdollistaa formaalimman palautteen esimerkiksi 

erilaisilla rankkausjärjestelmillä. Joillain sivustoilla käyttäjien on mahdollisuus 

rankata muiden tekemiä tuotearvosteluja ja niiden hyödyllisyyttä. Tämän informaation 

perusteella sivuston ylläpitäjät voivat koostaa esimerkiksi ”top-arvioijat” -listoja. 

Tällöin yksilön halu positiiviseen tunnustamiseen ja tätä kautta oman egon 
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pönkittämiseen voi motivoida häntä kirjoittamaan arvosteluja. Kuluttaja voi 

esimerkiksi haluta muiden näkevän hänet asiantuntevana kuluttajana. Omien 

mielipiteiden kirjoittaminen tarjoaa kuluttajalle tunteen omasta asiantuntijuudesta ja 

tuo sosiaalista statusarvoa, mikä voi olla tärkeää tämän itsetunnolle. (Hennig-Thurau 

ym. 2004, 43). Wetzerin ym. (2007) mallissa mainittu itsensä esittämisen motiivi 

vastaa Hennig-Thuraun ym. (2004) oman egon pönkittämisen motiivia. Tässä 

tutkimuksessa oman egon pönkittäminen sisällytetään sosiaalisten syiden kategoriaan.  

Kuluttamiseen liittyvät hyödyt 

Kuluttamiseen liittyvät hyödyt tarkoittavat sitä, että kuluttajat saavat arvoa toisten 

yhteisön jäsenten tarjoaman kontribuution kuluttamisesta (Balasubramanian & 

Mahajan 2001, 125). Internetpohjaisten kanavien kontekstissa tätä kuluttamista 

tapahtuu silloin, kun yksilöt lukevat muiden kirjoittamia tuotearvosteluja ja 

kommentteja, mikä voi motivoida kuluttajia kirjoittamaan kommentteja myös itse. 

Hennig-Thuraun ym. (2004) mukaan kuluttajat kirjoittavat kommentteja kuvaillakseen 

omaa kulutuskokemustaan tietyn tuotteen parissa ja pyytääkseen muilta kuluttajilta 

tukea mahdollisten kulutukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Kirjoittamiseen 

osallistuminen pelkän muiden kirjoittamien kommenttien lukemisen sijaan 

mahdollistaa spesifimmän ja hyödyllisemmän palautteen saamisen. Tätä motiivia 

Hennig-Thurau et al. (2004) kutsuvat ostonjälkeisten neuvojen hankkimiseksi, ja se voi 

liittyä joko positiiviseen tai negatiiviseen viestintään.  

Myös Wetzer ym. (2007) mainitsevat suusanallisen viestinnän motiivien listassaan 

neuvojen hankkimisen, ja he linkittävät sen tilanteisiin, joissa kuluttajan ensisijainen 

tunne on epävarmuus tai pettymys. Wetzerin ym. (2007) mukaan näissä tilanteissa 

neuvojen etsimisen lisäksi todennäköinen motiivi on lohdun etsiminen. Tämä selittyy 

sillä, että kun odotukset eivät täyty, koittaa kuluttaja selvittää, olivatko hänen 

odotuksensa alun perinkään oikeita. Jos olivat, hakee yksilö lohtua. 

Välikäteen liittyvät hyödyt 

Balasubramanian ja Mahajanin (2001) määrittelemien luokkien lisäksi Hennig-Thurau 

ym. (2004) identifioivat kaksi uutta somevalittamiseen johtavien motiivien luokkaa: 
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välikäteen ja tasapainoon liittyvät hyödyt. Välikäteen liittyvä hyöty tarkoittaa sitä, että 

kolmas osapuoli tekee valittamisesta kuluttajalle helpompaa. Tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että mielipidekanavan ylläpitäjät ovat yhteydessä valituksen kohteena 

olevaan yritykseen kuluttajan puolesta. Kategoria perustuu siihen, että 

vuorovaikutusprosessissa mukana oleva välikäsi erottaa somevalittamisen 

perinteisestä suusanallisesta viestinnästä. Välikäteen liittyvään hyötyyn kuuluvia 

somevalittamiseen ajavia motivaatioita ovat kanavasta saatava lisätuki ja kätevyys. 

(Hennig-Thurau ym. 2004, 43). 

On mahdollista, että kuluttajat osallistuvat valittamiseen nettifoorumilla sen toivossa, 

että foorumin ylläpitäjät auttaisivat ja tukisivat heitä ongelmien ratkaisemisessa. 

Kuluttajien valittamiseen liittämät psykologiset ja taloudelliset riskit pienenevät, 

mikäli he uskovat kanavan ylläpitäjien välittävän viestit yritykselle. Ylläpitäjät 

nähdään kuluttajien puolestapuhujina, ja täten he korvaavat muut mahdolliset 

kolmannet osapuolet, kuten kuluttaja-asiamiehen tai median. (Hennig-Thurau ym. 

2004). 

Kätevyys viittaa siihen, että jo pelkkä internetpohjaisen palautekanavan olemassaolo 

voi kannustaa kuluttajaa valittamaan. Tämä on erityisen totta silloin, kun kuluttaja ei 

ole onnistunut tavoittamaan oikeaa henkilöä kohdeyrityksestä. Valittaminen verkossa 

mielipidekanavalla voi olla kuluttajalle miellyttävämpi ja kätevämpi tapa etsiä 

oikaisua, kuin suoran yhteyden ottaminen yritykseen. (Hennig-Thurau ym. 2004, 43). 

Harrison-Walker (2001) totesi kätevyyden olevan tärkeä seikka kuluttajan päättäessä, 

missä kanavassa esittää valituksensa. Harrison-Walkerin (2001) mukaan 

valitusfoorumi voi yksinkertaisesti olla kuluttajille helpompi identifioida ja päästä 

käsiksi kuin yrityksen oma kanava, mikä motivoi negatiivisen palautteen 

kirjoittamiseen Internetissä. 

 

Tasapainoon liittyvä hyöty 

Tasapainoon liittyvä hyöty perustuu ihmisten luontaiseen tasapainon tarpeeseen 

elämässä (esim. Zajonc 1960.) Tasapainoteorian mukaan yksilöt pyrkivät 

palauttamaan henkisen tasapainon, mikäli sitä horjutetaan (Heider 1944, Newcomb 
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1953). Kulutuskokemusten kontekstissa epätasapaino johtuu joko erityisen huonosta 

tai erityisen hyvästä kokemuksesta, ja tasapaino voidaan palauttaa kirjoittamalla 

tuotteesta esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin (Hennig-Thurau ym. 2004, 44). 

Negatiivisten tunteiden purkaminen Internetissä valittamalla voi vähentää yksilön 

kokemaa ahdistusta, tyytymättömyyttä ja negatiivisia tunteita, ja täten palauttaa 

henkisen tasapainon (Sundaram ym. 1998, Hennig-Thurau ym. 2004). Myös Wetzer 

ym. (2007) mainitsevat tunteiden purkamisen suusanallisen viestinnän motiivina.  

 

Viestiminen yritykselle 

Kuluttajat ovat tietoisia siitä, että yritykset monitoroivat, mitä niistä Internetissä 

puhutaan. Kuluttajat ovat tietoisia myös siitä mahdollisuudesta, että yritys lukee 

heidän valituksensa netissä ja vastaa siihen. Täten kuluttajat eivät kirjoita valituksia 

Internetiin vain purkaakseen negatiivisia tunteitaan, vaan myös kiinnittääkseen 

yritysten huomion ja saadakseen korvauksen mielipahalleen (Hong & Lee 2005 via 

van Noort &Willemsen 2012),. Hollantilaisen tutkimuslaitos TNS NIPOn (2011 via 

van Noort & Willemsen 2012) mukaan liki 60 prosenttia Internetissä valittavista 

kuluttajista odottavat vastausta yritykseltä. Negatiivinen viestintä ei siis aina ole 

osoitettu pelkästään muille kuluttajille, vaan mahdollisesti myös viestin sisällön 

kohteena olevalle yritykselle (Vásquez 2011).  

Vaikka Hong ja Lee (2005 via van Noort & Willemsen 2012) linkittävät yritykselle 

viestimisen nimenomaa kuluttajien hallitsemiin kanaviin, päätettiin se tässä 

tutkimuksessa sisällyttää jo teoreettisessa viitekehyksessä myös yrityksen hallitsemiin 

kanaviin. Ratkaisuun päädyttiin siksi, että yritykselle viestiminen nähdään ilmeisenä 

motiivina yrityksen hallitsemissa kanavissa. Onkin yllättävää, etteivät Hennig-Thurau 

ym. (2004) maininneet yritykselle viestimistä motiivina somevalittamiselle. Kuten läpi 

luvun on huomattu, Wetzerin ym. (2007) mainitsemat perinteisen negatiivisen 

suusanallisen viestinnän motiivit ovat yhteneväiset Hennig-Thuraun ym. (2004) 

havaitsemien somevalittamisen motiivien kanssa. Kätevyyttä ja kanavan tarjoamaa 

lisätukea ongelmanratkaisussa sekä yritykselle viestimistä ja vastauksen saamista ei 

luonnollisesti löydy Wetzerin ym. (2007) listalta, sillä ne ovat nimenomaa uuden, 

Internetissä tapahtuvan viestinnän erityispiirteitä.  
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Kuvio 1: Somevalittamisen taustalla vaikuttavat motiivit 

Kuvioon 1 on koottu tässä tutkimuksessa tarkasteltavat, aiemman tutkimuksen 

perusteella identifioidut somevalittamisen motiivit. Wetzerin ym. (2007) 

mainitsemista negatiivisen suusanallisen viestinnän motiiveista lohdun etsiminen ei 

vastaa mitään Hennig-Thuraun ym. (2004) mainitsemaa motiivia, mutta se 

sisällytetään silti tutkimukseen. Perinteinen ja elektroninen suusanallinen viestintä 

ovat hyvin samanlaisia ilmiöitä, joten voidaan olettaa, että samat motiivit pätevät 

molemmissa tapauksissa (Hennig-Thurau ym. 2004, 40, Sun ym. 2006).  

2.3 Kanavat 

Tässä luvussa käydään läpi olemassa olevasta tutkimuksesta löytyneitä sosiaalisen 

median sekä somevalittamisen kanavia. Tässä tutkimuksessa ei keskitytä kaikkiin 

mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin aika- ja resurssirajoitteiden vuoksi. Sen 

sijaan tutkimuksessa keskitytään yrityksen omaan julkiseen palautekanavaan sekä 

blogin kommenttikenttään, ja tarkastellaan niissä esiintyvien valittamisen motiivien 

eroja ja yhtäläisyyksiä.   

Negatiivisen elektronisen suusanallisen viestinnän motiivit

Arvon tuottamiseen liittyvät hyödyt

muiden neuvominen ja varoittaminen

(kollektiivisen) vallan käyttö

kostaminen

sosiaaliset syyt (sosiaaliset hyödyt, sidosten vahvistaminen, viihdyttäminen)

Hyväksymiseen liittyvät hyödyt

oman egon kohentaminen / itsensä esittäminen (sis. sosiaalisiin syihin)

Kuluttamiseen liittyvät hyödyt

ostonjälkeisten neuvojen etsiminen

lohdun hakeminen

Välikäteen liittyvät hyödyt

kätevyys

kanavasta saatava lisätuki

Tasapainoon liittyvät hyödyt

negatiivisten tunteiden purkaminen

Muut

viestiminen yritykselle ja vastauksen saaminen
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2.3.1 Sosiaalisen median kanavat ja piirteet 

Kaplan ja Haenlein (2010, 61) määrittelevät sosiaalisen median, eli somen, joukoksi 

web 2.0:n ideologisten ja teknologisten perusteiden päälle rakentuvia internetpohjaisia 

sovelluksia, jotka mahdollistavat käyttäjien luoda ja jakaa sisältöjä. Sosiaalisen 

median sisältö yhdistää tekstiä, kuvia, videoita ja verkostoja (Berthon ym. 2012). 

Sosiaalinen media on erilaisia sovelluksia kuvaava sateenvarjokäsite. Somen 

sovelluksia ovat esimerkiksi yhteisprojektit kuten Wikipedia, blogit, mikroblogit 

kuten Twitter, yhteisöpalvelut, esimerkiksi Facebook, virtuaaliset peliyhteisöt kuten 

World of Warcraft, virtuaaliset sosiaaliset maailmat kuten esimerkiksi Habbo Hotel, 

sekä luovien töiden, kuten kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitetut palvelut, kuten 

esimerkiksi Instagram ja YouTube. (Berthon ym. 2012, Kaplan & Haenlein, 2009). 

Sosiaalisen median voi jakaa kolmentyyppiseen toimintaan. Ensimmäinen kategoria 

on toimintaa, johon yritys tekee aloitteen ja kannustaa, mutta ei maksa siitä. Tätä 

toimintaa edustavat esimerkiksi Unileverin YouTubeen lataamat Doven ”Real 

Beauty” -mainoskampanjan videot. Kuluttajat näkevät videot ja jakavat ne edelleen 

omalle verkostolleen sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi ”Dove Real Beauty 

Sketches” videota on 8.1.2015 mennessä katsottu yli 65 miljoonaa kertaa.  Unilever ei 

maksanut mainostilasta eikä viestin levittämisestä, vaan se aloitti Doven arvoja 

koskevan dialogin kuluttajien kanssa, ja kampanjasta tuli menestys. (Corstjens & 

Umblijs 2012). Toinen kategoria on toimintaa, johon asiakkaat ryhtyvät yrityksen 

suorasta pyynnöstä. Tätä tyyppiä edustaa kuluttajalähtöinen sisältö (user-generated 

content). Esimerkiksi Unilever teki sosiaalisessa mediassa aloitteen keskustelulle 

Doven ydinarvoista, ja käytti sitten kuluttajien kommentteja mainoksissaan 

perinteisessä, maksetussa mediassa, kuten lehti- ja televisiomainoksissa. (Corstjens & 

Umblijs 2012).  

Kolmas kategoria on asiakkaiden toiminta, josta yritys ei maksa ja jota se ei pyydä. 

Kolmostyyppi on uniikki, sillä se tapahtuu asiakkaisen aloitteesta, eikä yrityksellä ole 

siihen mitään kontrollia. Kategoria on hyvin laaja; esimerkit vaihtelevat kuluttajan 

internetiin kirjoittamasta ravintola-arvostelusta aina aktivistiryhmien 

antibrändäystoimintoihin. (Corstjens & Umblijs 2012). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään edellä mainituista kolmesta kategoriasta viimeiseen. 
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Yleensä somessa käsiteltävät aiheet voi jakaa neljään ryhmään. Ensimmäinen on 

tuotteen ominaisuuksia ja laatua koskeva keskustelu, esimerkiksi Applen latureiden 

laadun moittiminen. Toinen on tuotteen ja sen valmistusmateriaalien alkuperä ja 

eettisyys. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö köyhissä maissa, sademetsien 

tuhoaminen ja viljelijöiden riistäminen kuuluvat tähän kategoriaan. Kolmas on 

palvelun laatu, esimerkiksi valitukset puhelinpalveluun jonottamisen kestosta. Neljäs 

on toimialakohtaiset valitukset ja huolet, kuten aikataulujen venyminen logistiikka- ja 

kuljetusalalla. (Corstjens & Umblijs 2012). Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä 

tuotteen ominaisuuksia ja laatua koskevaan somevalittamiseen.  

2.3.2 Somevalittamisen kanavat 

Uusien teknologioiden nousu on tarjonnut kuluttajille mahdollisuuden vaihtaa 

kokemuksia tuotteista ja yrityksistä verkkoympäristöissä useiden muiden kuluttajien 

kanssa. Somekeskustelun kanavia ovat muun muassa internetpohjaiset 

mielipidesivustot, keskustelufoorumit, boikottisivustot ja uutissivustot (Hennig-

Thurau & Walsh 2003, 52). Somekeskustelua on kolmenlaista: yhdeltä yhdelle, 

yhdeltä monelle ja monelta monelle (Chan & Ngai 2011, 502).  

Useimmat tutkijat ovat tarkastelleet yhdeltä monelle (esim. Forman, Ghose, 

Wiesenfeld 2008, Harris & Gupta, 2008, Casaló, Flavián & Guinalíu 2008) ja monelta 

monelle -kommunikaatiota (esim. van Dolen, Dabholkar & de Ruyter 2007, Chen & 

Xie 2008, Trusov, Bucklin, & Pauwels 2009), yhdeltä yhdelle kommunikaation 

jäädessä vähemmälle huomiolle. Yhdeltä yhdelle -kommunikaatioon kuuluu muun 

muassa sähköposti ja pikaviestit. Monelta monelle -kommunikaatiota ovat esimerkiksi 

virtuaaliyhteisöt, keskustelufoorumit ja uutissivustot Yhdeltä monelle -

kommunikaatiota ovat muun muassa nettisivut, tuotearvostelut ja vihasivut, sitä 

tapahtuu näistä kolmesta eniten (Chan & Ngai 2011, 504). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään yhdeltä monelle –kommunikaatioon. 

Somevalittamista tapahtuu sekä yritysten omilla kanavilla, kuten yritysten blogeissa ja 

nettisivuilla (Chiou & Cheng, 2003, Yang, Kang & Johnson 2010), että kuluttajien 

hallitsemilla kanavilla, kuten arvostelusivustoilla, blogeissa, mikroblogeissa ja 

(anti)brändäysyhteisöissä (van Laer & de Ruyter, 2010, Vásquez, 2011). 

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0055
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0225
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0195
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0200
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Hollantilaisen tutkimuslaitos TNS NIPOn (2011 via van Noort & Willemsen 2012) 

mukaan 30 prosenttia kuluttajista kirjoitti valituksen yrityksen omaan kanavaan, kun 

taas 70 prosenttia valituksista lähetettiin kuluttajien hallitsemiin kanaviin. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan nimenomaa yrityksen hallitsemaan 

kanavaan ja kuluttajien hallitsemaan kanavaan kirjoitettujen valitusten motiivien eroja. 

Yrityksen nettisivut kuuluvat yhdeltä monelle -kanaviin. Yleensä nettisivut ovat melko 

passiivinen kommunikaatiokanava, mutta ne voivat toimia ensimmäisenä askeleena 

somekeskustelun synnyttämisessä. Nettisivuilla voidaan luoda keskustelua 

esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille mahdollisuus nähdä muiden asiakkaiden 

mielipiteitä ja arvosteluja. Tätä varten nettisivuilla tulisi olla esillä positiivisia 

tuotearvosteluja ja asiakkaiden kommentteja. Lisäksi sivuilla tulisi olla mahdollisuus 

jakaa omia kokemuksia yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista. (Litvin, Goldsmith & 

Pan 2008). 

Ensimmäinen sosiaalisen median muoto oli teksti, ja sitä ilmeni pääosin blogeissa. 

Blogit ovat yksilöiden omistamia verkkopäiväkirjoja, ja niihin liittyy useimmiten 

kommentointimahdollisuus ja keskustelu kommenttikentässä. Blogit voivat sisältää 

esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, videoita ja linkkejä toisiin blogeihin tai 

nettisivustoihin. (Berthon ym. 2012). Mikroblogit, kuten Twitter, ovat sosiaalisia 

verkostopalveluja, jotka mahdollistavat lyhyiden viestien, yksittäisten kuvien tai 

videolinkkien jakamisen, lähettämisen ja vastaanottamisen (Berthon ym. 2012, Kaplan 

& Haenlein 2010). Sosiaalisen median jatkumolla mikroblogit seisovat perinteisten 

blogien ja sosiaalisten yhteisöpalveluiden välimaastossa (Kaplan & Haenlein 2010). 

Luovien töiden jakamiseen tarkoitetuttuja palveluja ovat esimerkiksi kuvajakopalvelut 

kuten Flickr ja Instagram, jotka mahdollistavat kuvien varastoimisen ja jakamisen, kun 

taas videojakopalvelut kuten YouTube mahdollistavat videoiden lataamisen ja 

jakamisen (Berthon ym. 2012, Constantinides & Fountain 2008). Foorumeilla 

tarkoitetaan sivustoja, joilla käyttäjät voivat jakaa ideoita ja tietoa yleensä jonkin tietyn 

kiinnostuksen aiheen ympäriltä (Constantinides & Fountain 2008). Yhteisöpalvelut 

kuten Facebook tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden rakentaa omat yksilölliset 

nettisivut, joilla he voivat jakaa haluamiaan sisältöjä ja olla yhteydessä muihin 

(Constantinides & Fountain 2008). Yhteisöpalvelut mahdollistavat käyttäjille 

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1094996811000600#bb0255
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681310001254#bib0050
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681310001254#bib0050
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681310001254#bib0050
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kavereiden lisäämisen omaan verkostoon, viestien lähettämisen ja henkilökohtaisten 

profiilien päivittämisen (Berthon ym. 2012). 

Parodioiden tekemisestä on tullut suosittua vapaa-ajan toimintaa, jolle brändit 

tarjoavat täydellisen kohteen. Brändiparodioita on esiintynyt miltei yhtä kauan kuin 

brändejäkin mutta ennen ne on tehty ja levitetty asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi 

televisioshow Saturday Night Liven toimesta. Hyödyntämällä sosiaalisen median 

tarjoamia mahdollisuuksia, kuten YouTubea, Facebookia ja Twitteriä, voivat nykyään 

tavallisten kuluttajien luomat parodiat tavoittaa jopa miljoonia ihmisiä ilmaiseksi ja 

nopeasti. Parodiat ovat usein eniten jaettujen sisältöjen joukossa netissä. (Harvest 

Communications, 2002). Parodiasivut toimivat viihteen lisäksi myös 

kohtaamispaikkana turhautuneille kuluttajille. Ne tarjoavat kanavan kokemusten 

vertaamiseen, kauhutarinoiden jakamiseen sekä ylipäätään turhautumisen 

purkamiseen (Pitt ym. 2002). Erityisen vahingollista parodiat ovat silloin, kun ne 

koskettavat brändin ydinarvoja (Fournier & Avery 2011). 

 

Kuvio 2: Somevalittamisen kanavat 

Kuvioon 2 on koottu somevalittamisen mahdolliset kanavat. Kanavat on jaettu 

yrityksen ja kuluttajien hallitsemiin kanaviin. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

tarkastelemaan yrityksen omassa palautekanavassa ja blogin kommenttikenttässä 

esiintyviä motiiveja ja näiden eroja sekä yhtäläisyyksiä. 

Elektronisen suusanallisen viestinnän kanavat

Yrityksen hallitsemat kanavat

Yrityksen nettisivut (oma palautekanava)

Yrityksen blogi

Kuluttajien hallitsemat kanavat

Keskustelufoorumit

Viha-, boikotti- ja parodiasivut

Arvostelusivustot

Luovien töiden jakamiseen tarkoitetut palvelut

Blogit

Mikroblogit

Yhteisöpalvelut

Uutissivustot

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S0007681311000024#bib0120
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S0007681311000024#bib0120
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2.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan tietystä tarkasti määritellystä näkökulmasta, 

jota kutsutaan teoreettiseksi viitekehykseksi (Alasuutari 2011, 79). Tämän 

tutkimuksen päämääränä on selvittää, vaikuttavatko kuluttajan tuotevalittamisen 

taustalla olevat motiivit siihen, missä sosiaalisen median kanavassa kuluttaja päättää 

valituksensa esittää. Aiheesta olemassa olevasta tutkimuksesta ei juurikaan löydy 

tutkittua tietoa motiivien ja kanavien yhteydestä. Teoreettiseen viitekehykseen (kuvio 

3) on koottu aiemmasta tutkimuksesta löydetyt somevalittamisen motiivit, jotka on 

jaettu löyhästi yrityksen ja kuluttajien hallitsemiin kanaviin sen perusteella, miten 

niiden esiintymisen oletetaan painottuvan. Kuvassa vasemmalla puolella on motiivit, 

joiden uskotaan painottuvan yrityksen hallitsemassa kanavassa, ja oikealla taas 

motiivit, joita uskotaan esiintyvän enemmän kuluttajien hallitsemissa kanavissa.  

 

Kuvio 3: Teoreettinen oletus somevalittamisen motiivien ja kanavien välisestä yhteydestä 

Olemassa olevan tutkimuksen perusteella oletetaan, että yrityksen hallitsemissa 

kanavissa ja kuluttajien hallitsemissa kanavissa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja 

motiivien suhteen. Kuviossa 3 ensimmäisillä neljällä riveillä näkyvien motiivien - 

muiden neuvominen ja varoittaminen, oston jälkeisten neuvojen etsiminen, 

negatiivisten tunteiden purkaminen ja viestiminen yritykselle - oletetaan esiintyvän 

molemmissa kanavatyypeissä. Vaikka aiemmassa tutkimuksessa yritykselle 

viestimistä ja vastauksen saamista käsitellään nimenomaa kuluttajien hallitsemiin 
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kanaviin liittyvänä motiivina (Vásquez 2011, Hong & Lee 2005 via van Noort & 

Willemsen 2012), yhdistettiin se tässä tutkimuksessa myös osaksi yrityksen 

hallitsemassa kanavassa esiintyviä motiiveja. Tähän päädyttiin siksi, että yritykselle 

viestiminen on varsin ilmeinen motiivi yrityksen hallitsemassa kanavassa. 

Kanavasta saatava lisätuki liittyy nimenomaa kolmannen osapuolen ylläpitämiin 

kanaviin, kuten blogeihin (Hennig-Thurau ym. 2004). Täten sitä odotetaan esiintyvän 

vain kuluttajien hallitsemassa kanavassa. Kollektiivisen vallan käytön ja kostamisen 

uskotaan myös johtavan valittamiseen nimenomaa kuluttajien hallitsemassa 

kanavassa, sillä yrityksellä ei näissä kanavissa ole mahdollisuutta puolustautua sitä 

vastaan esitetyiltä syytöksiltä.  Sosiaalisten syiden ja lohdun hakemisen oletetaan 

painottuvan kuluttajien hallitsemaan kanavaan, sillä ne liittyvät yhteisöllisyyteen, mitä 

yrityksen palautekanavassa ei välttämättä ilmene. Kätevyyttä oletetaan näkyvän 

lähinnä kuluttajien hallitsemassa kanavassa, sillä se toimii motiivina nimenomaa 

silloin, kun valittaminen yrityksen kontrolloimattomassa kanavassa on kätevämpää, 

kuin yhteyden ottaminen suoraan yritykseen (Hennig-Thurau ym. 2004, Harrison-

Walker 2001). Tutkimuksen toteutus 

Seuraavissa alaluvussa kuvaillaan ensin tutkimusmenetelmän valintaa ja sen jälkeen 

analyysin toteutusta. Analyysiprosessi pyritään avaamaan lukijalle mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti, jotta tällä on mahdollisuus arvioida tutkimuksen luotettavuutta. 

2.5 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmä koostuu niistä käytännöistä, joiden avulla tutkija tuottaa 

havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja tulkitaan (Alasuutari 

2011, 82). Tämä tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan jonkin tapahtuman 

kuvaamiseen, toiminnan ymmärtämiseen tai mielekkään teoreettisen tulkinnan 

tuottamiseen jostain ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1999, 61). Tutkimus eteni 

hypoteesittomasti, mikä tarkoittaa sitä, ettei tutkijalla ollut ennalta määrättyjä oletuksia 

tutkimuksen tuloksista. Aineistojen avulla tutkija voi siis ennakko-oletusten 

todistamisen sijaan löytää uusia näkökulmia. (Eskola & Suoranta 1999, 19–20). Tässä 
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tutkimuksessa tapahtui näin, sillä tutkimustulokset olivat osittain ristiriidassa aiemman 

tutkimuksen kanssa, ja yllättivät tutkijan.  

Laadullinen tutkimus jaetaan usein aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja 

teoriasidonnaiseen analyysiin (Eskola 2001). Näiden kolmen analyysimuodon erot 

liittyvät siihen, kuinka vahvasti ilmiöstä jo olemassa oleva teoriaohjaa aineiston 

keräämistä, analyysiä ja raportointia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–98). 

Somevalittamisen motiivien ja kanavien yhteydestä ei löydy lähes lainkaan tutkittua 

tietoa, minkä vuoksi kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotu teoreettinen viitekehys on 

melko löyhästi muodostettu. Täten tässä tutkimuksessa analyysi oli teoriasidonnaista 

ja päättelyn logiikka abduktiivista.  

Teoriasidonnaisessa analyysissa teoria toimii apuna analyysin etenemisessä ja 

päättelyn logiikka on usein induktiivisen ja deduktiivisen analyysin välimaastoon 

sijoittuvaa, niin sanottua abduktiivista päättelyä. Abduktiivisessa ajatteluprosessissa 

vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit teoriat, joita tutkija pyrkii yhdistelemään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–98). Abduktiivisessa päättelyssä aineiston analyysi ei 

suoraan perustu teoriaan, mutta kytkennät siihen ovat havaittavissa. Tällöin aineistosta 

tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta selityksiä tai vahvistusta. 

Tutkija voi myös tehdä huomioita empirian vastaamattomuudesta aiempiin 

tutkimuksiin. (Eskola 2001).  

Laadullisella aineistolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tekstimuotoista aineistoa, 

joka voi olla olemassa tutkijasta riippumatta tai syntyä tutkijan toimesta (Eskola & 

Suoranta 1999, 15). Yksi laadullista tutkimusta luonnehtiva piirre on aineiston 

harkinnanvarainen poimiminen. Tällöin tutkimus perustuu pieneen määrään tapauksia, 

joita pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Vaikka aineistoa ei 

kerätä useasta tapauksesta, voi sitä silti olla runsaasti. (Eskola & Suoranta 1999, 18, 

61). Tässä tutkimuksessa valittiin harkinnanvaraisesti kaksi lähdettä, joista aineistoa 

kertyi erittäin runsaasti. 

Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönalanyysi on tekstianalyysia, jossa 

etsitään tekstin merkityksiä. Sisällönanalyysissa tutkimuksen aineisto edustaa 

tutkittavaa ilmiötä, ja analyysin päämääränä on luoda selkeä sanallinen kuvaus 
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tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104, 108). Kyngäs ja Vanhanen 

(1999 via Tuomi & Sarajärvi 2009, 103) kuvaavat sisällönanalyysia menettelytapana, 

jolla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Dokumentteja ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, päiväkirjat, haastattelut, keskustelut 

ja dialogit – siis käytännössä mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi 

olla dokumentti.  

Tässä tutkimuksessa dokumenttina toimivat Internetistä löytyvät, kuluttajien 

kirjoittamat tuotteita koskevat negatiiviset viestit. Somevalittaminen esiintyy 

Internetissä, joten on luonnollista, että sitä tutkittaessa aineistona käytetään Internetistä 

löytyviä viestejä. Lisäksi Internetistä löytyvä aineisto on helposti ja jatkuvasti 

saatavilla, joten analysoitavan aineiston hankkiminen on tehokasta ja kohtuullisen 

vaivatonta.  

Somevalittamisen motiiveja on tutkittu aiemmin useimmiten kyselytutkimusten ja 

haastattelujen avulla keinotekoisissa tilanteissa (esim. Hennig-Thurau ym. 2004, 

Wetzer ym. 2007). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi valittiin 

tutkimusmenetelmäksi, koska analysoitavan materiaalin haluttiin olevan 

mahdollisimman luonnollisessa muodossa. Autenttista, Internetissä tutkimuksesta 

riippumattomasti esiintyvää aineistoa on käytännössä mahdotonta tutkia haastatteluin 

tai kyselytutkimuksella, sillä anonyymien tai nimimerkillä jätettyjen viestien 

kirjoittajien henkilöllisyys on lähes mahdotonta ja vähintään erittäin epäeettistä 

selvittää. Internetiin kuluttajien vapaasti kirjoittamat viestit ovat hyviä tutkimuksen 

kohteita, sillä ne ovat olemassa tutkimuksesta riippumatta esiintyvää luonnollista 

dataa, ja täten tutkimuksen tekeminen tai tutkijan läsnäolo ei vaikuta niiden syntyyn, 

olemassaoloon, muotoon tai sisältöön.  

Piilohavainnointiin menetelmänä katsotaan liittyvän suuria eettisiä ongelmia, kuten 

havainnoitavien yksilöiden joutuminen tutkimuksen kohteeksi ilman suostumista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Tässäkin tutkimuksessa kuluttajien kirjoittamia viestejä 

käytetään ilman heidän suostumustaan. Tätä ei kuitenkaan nähdä tutkimuksen kannalta 

epäeettisenä toimintana, sillä havainnoitava materiaali löytyy Internetistä, minne se on 

kirjoitettu anonyymisti tai nimimerkin suojin, eikä viestiä voi liittää tiettyyn yksilöön. 
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Viestit on myös kirjoitettu julkisesti näkyviin, joten ne ovat julkisesti saatavilla, 

eivätkä salaista kommunikaatiota.   

2.6 Analyysin toteutus 

Empiirinen aineisto kerättiin yhdestä yrityksen hallitsemasta kanavasta ja yhdestä 

kuluttajien hallitsemasta kanavasta. Tarkasteltavaksi yrityksen hallitsemaksi 

kanavaksi valittiin suomalaisen kosmetiikkayritys Lumenen nettisivut (Lumene 2015). 

Lumene valikoitui analyysin kohteeksi, sillä se on suuri, tunnettu, suomalainen 

kosmetiikka-alan yritys, ja sen nettisivuilla on selkeä ja helppokäyttöinen 

palautekanava. Lumenen nettisivuilla on esittely jokaisesta Lumenen tuotteesta. 

Esittelyn yhteydessä on kommenttikenttä, johon kuluttaja voi jättää sekä tuotteelle 

sekä sanallisen palautteen että tähtiluokittelun yhdestä viiteen. Palautteen voi jättää 

joko anonyymisti, nimimerkillä tai omalla nimellä. Tuotteelle annetut palautteet 

näkyvät selkeästi tuotteen esittelytekstin yhteydessä muille kuluttajille.  

Lumenen sivuilta käytiin 24.–25.3.2015 systemaattisesti läpi kaikkien tuotteiden 

kaikki asiakaspalautteet. Kaikista asiakaspalautteista valittiin selkeästi negatiiviset 

palautteet, joita kertyi 115 kappaletta. Analyysiin sisällytettiin myös sellaiset 

palautteet, joissa oli sekä negatiivista että positiivista palautetta, mutta selkeästi 

enemmän negatiivista. Tähtiluokittelu päätettiin jättää huomiotta analysoitavia 

viestejä valitessa, sillä jotkut kuluttajat kirjoittivat selkeästi negatiivisen palautteen, 

mutta saattoivat silti antaa tuotteelle kolme tai neljä tähteä. Täten analysoitavien 

viestien valinnassa päätettiin keskittyä nimenomaa viestin sanalliseen sisältöön. 

Kuluttajien hallitsemaa kanavaa valittiin edustamaan suomalainen kosmetiikkablogi 

Saara Sarvas (Sarvas 2015). Saara Sarvaksen blogi lukeutuu suosituimpiin 

suomalaisiin kosmetiikkablogeihin, ja blogin kommentointi on suhteellisen vilkasta. 

Myös Sarvaksen blogissa kuluttajilla on mahdollisuus kirjoittaa viestinsä anonyymisti, 

nimimerkillä tai omalla nimellä. Blogin osalta rajaus tehtiin siten, että itse postauksia 

ei tarkastella, vaan tutkimuksessa keskitytään nimenomaa blogin postausten 

kommentteihin. Postauksia ei oteta huomioon siksi, että Saara Sarvas kirjoittaa omalla 

nimellään, ja tutkimuksessa keskitytään nimettömänä tapahtuvaan valittamiseen.  
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Blogin kommenttikentästä empiirinen aineisto kerättiin 27.3.–2.4.2015. Aineistoa 

kerättiin reilun vuoden ajalta. Jokaisen aikaväliltä 28.2.2014–17.3.2015 kirjoitetun 

postauksen kommenttiosio käytiin läpi, ja analysoitavaksi nostettiin negatiiviset 

palautteet. Analysoitavaksi nostettiin myös kommentit, joissa tiettyä tuotetta sekä 

kehuttiin että haukuttiin. Materiaalin ulkopuolelle rajattiin palveluita koskevat 

negatiiviset palautteet, sillä tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaa tuotteita ja 

niitä tarjoavia yrityksiä koskevaan valittamiseen. Lopulta analysoitavaksi kertyi 80 

viestiä. 

Kummankin kanavan kaikki viestit käytiin läpi, ja niistä relevantit, eli negatiiviset 

viestit tallennettiin kummallekin kanavalle luotuihin Word-tiedostoihin tarkempaa 

analyysia varten. Yhteensä viestejä kertyi yrityksen hallitsemasta kanavasta 115 ja 

kuluttajien hallitsemasta kanavasta 80. Viestejä lähdettiin analysoimaan yksi 

kerrallaan Wetzerin ym. (2007) ja Hennig-Thuraun ym. (2004) luomien indikaattorien 

pohjalta koostetun indikaattoritaulukon mukaan, josta saatiin vertailukohdat viesteistä 

etsittäville motiiveille. Analysoinnin tukena käytetty indikaattoritaulukko on 

nähtävillä sivulla 38 (Taulukko 1). Taulukon vasemmassa laidassa on motiivi, 

keskimmäisessä sarakkeessa sitä indikoiva väittämä, eli syy viestin kirjoittamiselle ja 

oikealla indikaattorin lähde. Viestiminen yritykselle ja vastauksen saaminen 

yritykseltä –motiiveille ei ollut olemassa aiemmasta tutkimuksesta saatavaa 

indikaattoria, joten niille luotiin tämän tutkimuksen tarpeisiin omat indikaattorit. 

Yritykselle viestimistä indikoi suora yrityksen puhuttelu, ja vastauksen saamista 

yritykselle suunnattu suora kysymys. 
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Taulukko 1: Indikaattorit somevalittamisen motiiveille 

 

Joistain viesteistä pystyttiin identifioimaan useita motiiveja, kun taas joistain ei 

mitään. Analyysin aikana jokaisen viestin yhteyteen tehtiin muistiinpanoja viestin 

sisältämistä motiiveista ja muista viestiin liittyvistä havainnoista ja ajatuksista. Myös 

koko aineistoa koskevia muistiinpanoja tehtiin läpi analyysin sitä mukaa kun 

huomioita syntyi. Esimerkiksi yrityksen hallitsemassa kanavassa esiintyviä viestejä 

analysoitaessa huomattiin joidenkin viestien olevan erittäin vihaisia ja joidenkin 

surullisia. Tämä huomio kirjattiin ylös, ja myöhemmin analyysivaiheessa sen todettiin 

painottuvan nimenomaa niissä viesteissä, joissa motiivina oli negatiivisten tunteiden 

purkaminen. Muistiinpanojen kirjaaminen koko analyysiprosessiajan auttoi tutkijaa 

Motiivi Indikaattori Lähde

Muiden neuvominen Halu auttaa muita tekemään hyvä ostopäätös. Wetzer ym. 2007

ja varoittaminen Halu varoittaa muita huonosta tuotteesta. Wetzer ym. 2007 &

Halu säästää muut huonolta kokemukselta, jonka itse koki. Hennig-Thurau ym. 2004

Oston jälkeisten neuvojen Halu ymmärtää, mitä tapahtui. Wetzer ym. 2007

etsiminen Halu tietää, ymmärsikö tilanteen oikein. Wetzer ym. 2007

Halu saada neuvoja ja tukea muilta liittyen tunteiden käsittelyyn Wetzer ym. 2007 &

tai ongelman ratkaisuun. Hennig-Thurau ym. 2004

Kanavasta saatava lisätuki Usko siihen, että kanavan ylläpitäjä välittää viestin yritykselle Hennig-Thurau ym. 2004

Usko siihen, että kanavan ylläpitäjä puolustaa kuluttajia. Hennig-Thurau ym. 2004

Usko siihen, että yritykset ovat mukautuvampia kun Hennig-Thurau ym. 2004

kuluttaja julkaisee ongelman.

Negatiivisten tunteiden Tunteiden purkaminen auttaa selviämään turhautumisesta. Wetzer ym. 2007 &

purkaminen Hennig-Thurau ym. 2004

(Kollektiivisen) vallan käyttö Usko siihen, että yksilöllä on enemmän valtaa muiden kanssa Hennig-Thurau ym. 2004

kuin yksittäisellä valituskirjeellä.

Kostaminen Halu kostaa yritykselle, joka on tuotteesta vastuussa. Wetzer ym. 2007 &

Hennig-Thurau ym. 2004

Halu aiheuttaa yritykselle huono maine. Wetzer ym. 2007

Halu aiheutaa yritykselle asiakkaiden menetystä. Wetzer ym. 2007

Sosiaaliset syyt:

Sosiaaliset hyödyt Halu kommunikoida muiden yhteisön jäsenten kanssa. Hennig-Thurau ym. 2004

Sosiaalisten siteiden Halu vahvistaa sidoksia muihin. Wetzer ym. 2007

vahvistaminen Halu päästä lähemmäksi keskustelukumppania puhumalla tunteista. Wetzer ym. 2007

Viihdyttäminen Halu saada muut nauramaan. Wetzer ym. 2007

Kömmähdyksestä kertominen on mukavaa. Wetzer ym. 2007

Egon pönkittäminen / Halu tehdä vaikutus muihin. Wetzer ym. 2007

itsensä esittäminen Halu kertoa, että käytän/en käytä tätä tuotetta. Wetzer ym. 2007

Lohdun hakeminen Halu tuntea sympatiaa. Wetzer ym. 2007

Kätevyys On kätevämpää kirjoittaa someen, kuin soittaa suoraan yritykseen. Hennig-Thurau ym. 2004

Somessa valittaminen ei maksa mitään. Hennig-Thurau ym. 2004

Viestiminen yritykselle & 

vastauksen saaminen
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hahmottamaan ja muistamaan aineistosta nousseita yllättäviä havaintoja, joista 

muodostui lopulta tärkeitä tutkimustuloksia. 

Kun jokainen viesti oli käyty läpi ja määritelty sille ne motiivit, mitkä sille pystyi 

selkeästi indikaattorien mukaan määrittelemään, jaettiin viestit listoiksi 

motivaatioittain. Jokaisen motivaation alle tulevat viestit laskettiin yhteen ja niistä 

tehtiin Excelillä taulukot, joista näkyy jokaisen motivaation esiintymistiheys 

kanavassa sekä viestien määränä että prosenttiosuutena mitattuna. Kun molemmista 

kanavista löytyneille negatiivisille viesteille oli määritetty motiivit ja motiivien 

esiintymistiheys listattu Excel-taulukkoon, päästiin motiivien esiintymistiheyttä eri 

kanavissa vertailemaan. Vertailun tulosten esittämisen ja lukemisen helpottamiseksi 

motiivit ja niiden esiintymismäärät sekä viesteittäin että motiiveittain koottiin samaan 

taulukkoon.  

Analyysivaiheen jälkeen aiemman tutkimuksen pohjalta muodostettua teoreettista 

viitekehystä muokattiin aineiston analyysin tulosten perusteella. Täten saatiin malli 

kuluttajien somevalittamisen motiivien ja kanavan valittamisen yhteydestä, joka on 

nähtävillä sivulla 89. Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä esitellään laajemmin 

luvussa 5.  
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3 TUOTEVALITTAMISEN MOTIIVIT SOMESSA 

Tässä luvussa tarkastellaan analyysissä esiin nousseita motiiveja. Ensin käsitellään 

yrityksen kanavassa esiin nousseet motiivit yksi kerrallaan yleisimmistä motiiveista 

harvinaisimpiin edeten. Seuraavaksi tarkastellaan kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

esiin tulleita motiiveja samalla tavalla. Kaikista esiintyneistä motiiveista nostetaan 

esiin muutamia esimerkkiviestejä ja selitetään, miksi juuri siitä viestistä näkyy 

kyseessä oleva motiivi. 

3.1 Tuotevalittamisen motiivit yrityksen hallitsemassa kanavassa 

Analyysin perusteella yrityksen hallitsemassa kanavassa esiintyvän valittamisen 

yleisimpiä motiiveja ovat negatiivisten tunteiden purkaminen, jota oli havaittavissa 42 

prosentissa viesteistä, yritykselle viestiminen, jota oli 35 prosentissa viesteistä sekä 

muiden neuvominen ja varoittaminen, joita esiintyi 30 prosentissa viesteistä. Kolme 

yleisintä motiivia erottuvat selkeästi muista motiiveista, sillä neljänneksi yleisintä 

motiivia, vastauksen saamista yritykseltä, esiintyi vain seitsemässä prosentissa 

viesteistä. Ostonjälkeisten neuvojen etsimistä, lohdun hakemista, kollektiivisen vallan 

käyttöä, kostamista ja sosiaalisia syitä esiintyi vain 2-3 prosentissa viesteistä. Kanavan 

tarjoamaa lisätukea ja kätevyyttä ei esiintynyt lainkaan. Motiivien esiintymismäärät 

viesteissä on näkyvillä kuviossa 4 sekä viestien määränä että prosenttiosuutena. 

Viesteistä analysoitiin vain ne, joista pystyi selvästi erottamaan jotain tiettyä motiivia 

edustavan indikaattorin. Yksittäisessä viestissä saattoi olla nähtävillä yksi tai useampi 

motiivi.   

Vaikka joitain motiiveja esiintyi runsaasti ja joitain vähemmän, ei se silti tarkoita sitä, 

etteikö harvemmin havaittuja motiiveja voisi todellisuudessa esiintyä useamminkin. 

Tutkimusta rajoittaa se, että analyysi tehdään vain kirjoitettujen viestien pohjalta. 

Aineiston luonteen vuoksi viestien kirjoittajia on mahdotonta identifioida ja saavuttaa, 

joten heiltä on mahdotonta päästä kysymään suoraan heidän motiivejaan. Viestejä 

tulkitsemalla saa kuitenkin yleiskuvan siitä, millaiset motiivit ajavat kuluttajia 

kirjoittamaan negatiivisia palautteita internettiin, ja eroavatko nämä motiivit yrityksen 

ja kuluttajien hallitseman kanavan välillä.  
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Kuvio 4: Motiivien esiintymismäärät Lumene.fi .sivuston asiakaspalautteissa 

Lumenen palautekanavasta kerättyä empiiristä aineistoa tarkastellessa on 

huomautettava, että suurin osa palautteista oli kirjoitettu tuotteille, joille oli juuri tehty 

tuoteuudistus. Uudistettujen tuotteiden palautteet olivat lähes täysin, muutamaa viestiä 

lukuun ottamatta negatiivisia. Tuoteuudistukset siis aiheuttivat negatiivisten 

palautteiden ryöpyn, minkä vuoksi suurin osa yrityksen hallitsemasta kanavasta 

kerätystä aineistosta on uudistetuille tuotteille kirjoitettuja viestejä. Tutkimustulokset 

saattaisivat olla erilaisia, mikäli tuoteuudistuksia ei olisi juuri tehty. Tuoteuudistukset 

ovat kuitenkin luonnollinen osa yritysten toimintaa, ja niistä kuluttajille aiheutuvat 

tunteet relevantteja ja todellisia. Täten tuoteuudistusten aiheuttaman palauteryöpyn ei 

katsottu olevan ongelma tutkimuksen toteutuksen tai luotettavuuden kannalta, ja 

Lumene.fi päätettiin pitää yrityksen hallitsemaa kanavaa edustavana tahona. 

Aineistosta nousseiden kolmen yleisimmän motiivin järjestyksessä havaittiin olevan 

pieni järjestysero uudistettujen ja uudistamattomien tuotteiden välillä. Seuraavissa 

alaluvuissa käsitellään motivaatio kerrallaan aineistosta nousseita havaintoja, 

tiheimmin esiintyvästä motiivista harvinaisimpiin.  

Yrityksen hallitsema kanava

Motiivi Yht. %

Negatiivisten tunteiden purkaminen 48 42 %

Viestiminen yritykselle 40 35 %

Muiden neuvominen/varoittaminen 34 30 %

Vastauksen saaminen yritykseltä 8 7 %

Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen 4 3 %

Lohdun hakeminen 4 3 %

Kollektiivisen vallan käyttö 3 3 %

Kostaminen 2 2 %

Sosiaaliset syyt 2 2 %

Kanavasta saatava lisätuki 0 0 %

Kätevyys 0 0 %

Luokittelemattomia 10 9 %

(Viestejä yhteensä 115)
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4.1.1 Negatiivisten tunteiden purkaminen 

Lumenen nettisivuilla olevia asiakaspalautteita lukiessa huomasi selvästi, että 

ylivoimaisesti eniten palautteita oli kirjoitettu vastikään uudistetuille tuotteille. 

Uudistettujen tuotteiden palautteet olivat lähes täysin, muutamaa viestiä lukuun 

ottamatta negatiivisia, ja erityisesti niissä korostui negatiivisten tunteiden purkaminen. 

Moni kuluttaja korosti uudistetulle tuotteelle kirjoittamassa palautteessaan, että on 

käyttänyt tuotetta vuosia. Kuluttajat olivat harmissaan hyvän tuotteen pilaamisesta, ja 

siitä, että joutuvat pieleen menneen tuoteuudistuksen vuoksi näkemään vaivaa uuden 

tuotteen etsimiseksi. Kuluttajat valittivat myös siitä, että olivat uudistusten vuoksi 

kärsineet taloudellisia tappioita, kun tuote ei olikin käyttökelvoton.  

Negatiivisten tunteiden purkaminen jakautui analysoitavissa viesteissä selkeästi 

kahteen luokkaan: joko kuluttaja oli pettymyksen ohella harmissaan ja surullinen tai 

vaihtoehtoisesti erittäin vihainen. Hennig-Thurau ym. (2004) luokittelivat alun perin 

indikaattorin ”halu vahingoittaa yritystä, joka vahingoitti itseä” negatiivisten tunteiden 

purkamisen motiiviin. Tässä tutkimuksessa kyseinen indikaattori siirrettiin kostamisen 

motiivin indikaattoriksi. Hennig-Thurau ym. (2004) kuitenkin linkittivät alunperin 

negatiivisten tunteiden purkamisen ja kostamisen motiivit. Tässä tutkimuksessa 

analysoitujen viestien mukaan negatiivisten tunteiden purkaminen ja kostonhalu eivät 

läheskään aina kulje käsikkäin, eikä negatiivisten tunteiden purkaminen välttämättä 

liity aina raivoon ja vihaan, vaan usein myös harmistumiseen ja suruun. Ainakin 

Lumenen palautekanavassa negatiivisten tunteiden purkaminen liittyi monesti 

kostonhalun sijaan eräänlaiseen surutyöhön luottotuotteen poistuttua markkinoilta.  

Luottotuote, taloudelliset menetykset 

Monissa negatiivisten tunteiden purkamisen motiiviin liittyvissä palautteissa kuluttajat 

korostavat kokemiaan taloudellisia menetyksiä. Taloudelliset menetykset ovat siis yksi 

tärkeä tekijä, joka herättää kuluttajissa negatiivisia tunteita, joita he purkavat 

jättämällä palautetta. Nimimerkki Maria kirjoittaa 5.3.2015 otsikolla ”Ärsyttävää”: 

”Valuva ja huonolaatuinen tapaus - tämäkin. Sävyjen muuttuminen ja 

tuotteiden uudistuminen on muutenkin ollut sekä ärsyttävää että rahaa 
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vievää. Kaupasta on tarttunut mukaan lähes 60e:n arvosta tavaraa, jota ei 

voi enää palauttaa vain koska ei käynyt mielessäkään, että vanha sävy "2 

hunajamaito" on täysin eri asia kuin "2 hunajaPILVI". Tämä jäi 

viimeiseksi Lumenen hankinnaksi.” 

Kuluttaja on kokeillut useampiakin Lumenen tuotteita, ja ollut niihin pettynyt. 

Viestistä käy selväksi kuluttajan ärsyyntyminen Lumenen tuotteiden laatuun sekä 

ajattelemattomasti toteutetun uudistuksen aiheuttamaan vaivaan. Viestin 

kirjoittaminen auttaa kuluttajaa purkamaan tunteitaan ja käsittelemään turhautumista.  

Ärsyyntyminen taloudellisten menetysten johdosta toistuu monissa muissakin 

palautteissa. Monet kuluttajat korostivat sitä, kuinka Lumenen tuoteuudistuksissa on 

mennyt vikaan tuotteiden nimeäminen. Muutettuja sävyjä myydään samoilla tai lähes 

samoilla nimillä kuin ennen, mikä aiheuttaa sekaannuksia. Monet kuluttajat eivät ole 

huomanneet sävyjen muutoksia, vaan he ovat ostaneet samaa sävyä kuin ennenkin, 

mikä on paljastunut vasta kotona virheeksi. Tästä on aiheutunut taloudellisia 

menetyksiä, joista aiheutuva ärsyyntyminen motivoi kirjoittamaan palautetta. Tuotteen 

nimistä johtuva sekaannus ja niistä aiheutuneet taloudelliset menetykset ajoivat myös 

nimimerkin Tarja kirjoittamaan palautteen 13.7.2014 otsikolla ”pettymys”: 

”Oletin sävyn vastaavan vanhempaa meikkipuuteria, sillä sävyn nimikin 

oli ihan sama kuin vanhemman version. Rahat meni hukkaan sillä 03 

sävy on nykyisin oranssi, vaikka purkissa lukee aurinkokaakao.” 

Taloudellisia menetyksiä harmittelee myös nimimerkki Satu 21.06.14 palautteessaan 

otsikolla ”Uudistus oli pettymys”:  

”Olen käyttänyt Lumenen meikkipuuteria jo pitkään (…) Kun värisävyt 

uudistettiin, ostin ensin vanhalla sävyn nimellä väärän väristä, mikä oli 

kallis virhehankinta (…) OIen äärimmäisen pettynyt...” 

Nimimerkin Satu palaute on myös hyvä esimerkki viestistä, jossa kuluttaja kertoo 

olleensa Lumenen uskollinen asiakas jo pitkään, mutta pettyneensä suuresti 

tuoteuudistuksen myötä. Pieleen mennyt luottotuotteen uudistus ja siitä aiheutuneet 

taloudelliset menetykset harmittavat häntä, ja hän haluaa purkaa tunteitaan. 
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Erinomainen esimerkki tunteiden purkamisen motiivista ja uudistukseen liittyvissä 

palautteissa toistuvista seikoista on nimimerkin Mari arvostelu 11.7.2014 otsikolla 

”Lumene Meikkipuuteri”:  

”15 Vuotta Lumenen meikkipuuteria käyttäneenä, menee näköjään 

minunkin luottotuote vaihtoon. Uudistuksen myötä puuterin sävy on 

aivan liian tumma, tekee iholle laikukkaita alueita ja kauheat rajat! Iho 

kiiltelee ja puuteri ei todellakaan pysy mattapintaisena päivän aikana. 

Olen todella pettynyt, rahat meni hukkaan, ja kaikenlisäksi joudun 

etsimään uuden meikkipuuterin. Valitettavasti vain näiden vuosien 

varrella ei yhtä hyvää ole tullut vastaan. Yksi tähti tuotteelle tulee vain 

puuterin paremmasta peilistä. :(” 

Tässäkin palautteessa kirjoittaja korostaa käyttäneensä tuotetta kauan, olevansa 

pettynyt, kokeneensa taloudellisia menetyksiä ja vaivaa korvaavan tuotteen 

etsimisestä. Negatiivisten tunteiden purkamisen lisäksi viestistä on havaittavissa 

muiden varoittamista, sillä kuluttaja kertoo tuotteen tekevän ihosta laikukkaan, eikä se 

pidä lupaustaan pitää ihoa mattapintaisena.  

Negatiivisten tunteiden purkaminen: harmistus, suru 

Kaksi samalla nimimerkillä ”Maaria” kirjoitettua viestiä ovat hyviä esimerkkejä 

negatiivisten tunteiden purkamisesta, johon ei liity viha, raivo eikä kostonhalu, vaan 

ennemminkin aito harmistus tuotteen sopimattomuudesta. Olisi mielenkiintoista 

tietää, ovatko nämä kaksi nimimerkillä Maaria kirjoitettua palautetta saman kuluttajan 

näppäimistöltä, vai onko sama nimimerkki pelkkää sattumaa. Molemmat palautteet 

ovat harmistuneeseen, mutta ei vihaiseen tyyliin kirjoitettuja, ja molemmissa sekä 

annetaan negatiivista palautetta yhdelle tuotteelle että kehutaan jotain toista. 

Ensimmäinen nimimerkin Maaria arvostelu on kirjoitettu 15.4.2014 otsikolla 

”Pettymys”: 

”Olen kokeillut useita Lumenen puhdistusaineita ja ikävä kyllä suurin 

osa niistä on tuottanut pettymyksen, niin myös tämä. Koostumus on toki 

ihana, mutta puhdistusteho ei kertakaikkiaan riitä poistamaan meikkiä. 

En jaksa lotrata usean tuotteen kanssa, vaan putsarin ja kasvoveden on 

riitettävä. Tästä kombosta jäi käyttöön vain loistava kasvovesi.” 
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Viesti on mielenkiintoinen, sillä vaikka tuotteet ovat olleet asiakkaalle pettymyksiä, 

hän on aina kuitenkin ostanut lisää Lumenen muita tuotteita. Selvästi hän haluaisi pitää 

Lumenen tuotteista, ja on harmissaan siitä, etteivät ne täytä hänen odotuksiaan. Viesti 

on loistava esimerkki siitä, ettei negatiivisten tunteiden purkaminen liity aina vihaan, 

raivoon ja kostonhaluun, vaan kuluttajat voivat olla myös vilpittömästi harmistuneita 

ja jopa surullisia siitä, että tuote ei heidän kohdallaan toiminut. Toinen nimimerkin 

Maaria viesti on kirjoitettu 24.2.2015 otsikolla ”Odotin enemmän”: 

”Tämä voide ei tunnu kosteuttavan tarpeeksi, vaan iholle jää 

kummallinen tunne; samanlainen kuin huulissa on hammaslääkärissä 

käynnin jälkeen, kun puudutusaineen vaikutus alkaa hiipua. Lisäksi 

voide imeytyy tuskastuttavan huonosti. Olen pettynyt, koska sarjan 

naamio on aivan superhyvä, ja siksi odotin tältäkin enemmän.” 

Tässäkin viestissä on hyvin nähtävillä se, ettei kuluttaja ole varsinaisesti vihainen ja 

raivoissaan, vaan rehellisesti pettynyt. Kuluttaja odotti tuotteelta enemmän, koska 

saman sarjan naamio on hänen mielestään ”aivan superhyvä”, mutta tämä tuote ei 

täyttänyt odotuksia, ja täten kuluttaja pettyi.  

Myös nimimerkin Marja 3.3.2015 kirjoittamassa palautteessa otsikolla ”Yksi pettynyt 

lisää” näkyy nimenomaa harmistuksen ja turhautumisen purkaminen, mutta ei vihaa 

tai kostonhalua: 

”Ostin eilen tämän uudistuneen, eli valitettavasti niin paljon 

huonontuneen, matt controlin. Nyt jo ennen lounastuntia totean, että eipä 

ole entisen veroinen, ei.  Voi kuinka toivoin että olisin ollut eri mieltä 

kuin nämä tänne minua ennen kirjoittaneet, mutta ei.  Syvä huokaus ja 

uuden tuotteen etsintään. Vain yksi tähti sen vuoksi, että hyvä, tai no 

mahtava, tuote poistui.” 

Negatiivisten tunteiden purkaminen: viha, raivo, kostonhalu 

Hyvän esimerkin puolestaan vihaisuuden purkamisesta ja muiden varoittamisesta 

tarjoaa nimimerkin Riina 17.2.2015 kirjoittama palaute ”Huonoin kokeilemani 

meikkivoide IKINÄ!”. Viesti on mielenkiintoinen, sillä asiakas on selvästi hyvin 

vihainen ja pettynyt. Vaikka viesti lukeutuu samaan negatiivisten tunteiden 

purkamisen kategoriaan kuin edellisessä alaluvussa analysoidut viestit, on siinä täysin 
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eri lataus. Siinä missä esimerkiksi kaksi nimimerkin Maaria kirjoittamaa palautetta 

ovat harmistuneita, on nimimerkin Riina palaute selvästi vihainen: 

”Aivan epäonnistunut tuote!Valuu niin paljon,että täysin mahdotonta 

levittää.Ei peitä,ei pysy kauaa kasvoilla ja tekee ihon rasvaisen 

näköiseksi.Näiden meikkivoideuudistusten myötä loppui Lumenen 

meikkivoiteiden käyttö minun osaltani.”  

Viestin kirjoittaja on selvästi erittäin pettynyt ja vihainen, mikä käy ilmi esimerkiksi 

aggressiivisesti kirjoitetusta otsikosta, isojen kirjainten sekä huutomerkin käytöstä, 

sekä viestin kursivoiduista kohdista (kursiivit lisätty tutkijan toimesta kaikissa 

viesteissä). Kuluttaja haluaa päästää höyryjä ulos ja purkaa huonosta ostoksesta 

aiheutunutta turhautumista. Hän haluaa myös tuoda ilmi Lumenen tuoteuudistusten 

olleen niin huonoja, ettei hän enää aio käyttää kyseisen merkin meikkivoiteita: Tämä 

viittaa negatiivisten tunteiden purkamisen lisäksi kostamisen motivaatioon. 

Negatiivisten tunteiden purkamista nimenomaa vihaisuuden kannalta on nähtävissä 

myös nimimerkin Katja 4.9.2014 kirjoittamassa viestissä otsikolla ”surkeaa 

halppislaatua kovalla hinnalla”  

”Kävin etukäteen lukemassa uuden meikkipuuterin arvosteluja ja 

ostinkin vaaleimman sävyn ja kuvittelin sen sopivan näistä uusista 

sävyistä, mutta olisi pitänyt uskoa arvosteluja. Vaaleinkin sävy oli ihan 

liian tumma, oli pakko pestä meikki pois että kehtasi ulos mennä. Naama 

näytti likaiselta ja puuterin laatu oli surkea. On kyllä huijattu olo, monta 

vuotta käytin Lumenea mutta nyt meni puuteri vaihtoon! Toivottavasti 

tämän myynti on niin huonoa että palauttavat entisen valikoimiin.” 

Jo viestin otsikko kielii siitä, että asiakas on valtavan pettynyt ja vihainen, ja kokee, 

ettei ole saanut rahoilleen vastinetta. Hän on selvästi turhautunut myös siksi, ettei 

uskonut tuotteesta kirjoitettuja arvosteluja, vaan osti tuotteen niistä huolimatta. Täten 

viestistä on nähtävillä myös muiden varoittaminen – jo kirjoitetut palautteet todella 

pitävät paikkansa, eikä tuotetta kannata ostaa. 

Nimimerkin Hanna 25.6.2014 kirjoittama palaute ”Totaalisen surkea suti” ei liity 

minkään tuotteen uudistukseen, mutta siinä yhdistyy muiden varoittaminen ja 

negatiivisten tunteiden purkaminen: 
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”Nyt täytyy sanoa, että en ole koskaan pettynyt kynsilakkaan näin 

pahasti. Se kestää kyllä hyvin ja värit ovat kauniita, mutta suti, millä 

epätoivoisesti yritin saada lakkaa levittymään tasaisesti on kyllä aivan 

surkea. Suti on niin leveä ja paksu, että se hörppää hirveän määrän lakkaa 

kerralla itseensä vaikka kuinka yrittää ottaa vähän kerrallaan. Tämän 

seurauksena lakkauksen lopputulos on epätasainen ja on pakko laittaa 

vielä toinen kerros päälle, vaikka ensimmäinenkin kerros on jo paksu. 

En aio ostaa enää toista pulloa.” 

Viestissä sanotaan suoraan, ettei kuluttaja ole ”koskaan pettynyt kynsilakkaan näin 

pahasti”. Viestistä näkee, että kuluttaja haluaa purkaa turhautumistaan ja tuntojaan ja 

varoittaa muita lakan huonosta sudista.  

4.1.2 Viestiminen yritykselle 

Yritykselle viestimiseen ja vastauksen saamiseen yritykseltä ei ole indikaattoreita 

Hennig-Thuraulta ym. (2004) tai Wetzeriltä ym. (2007), sillä he eivät maininneet niitä 

negatiivisen suusanallisen viestinnän motivaatioiksi. Yritykselle viestimistä ja 

vastausten saamista yrityksiltä etsittiin viesteistä siten, että niistä pyrittiin löytämään 

sanamuotoja, jotka viittaavat nimenomaa yrityksen eikä esimerkiksi muiden 

kuluttajien puhuttelemiseen. Yritykselle suoraan esitetyt kysymykset indikoivat halua 

saada vastaus yritykseltä.  

Analyysin aikana yritykselle viestimisen ja yritykseltä vastauksen saamisen motiivit 

päätettiin erottaa omiksi motiiveikseen. Erottamiseen päädyttiin siksi, että läheskään 

kaikissa viesteissä, joiden motiiviksi oli tulkittavissa viestiminen yritykselle, ei 

kuitenkaan näkynyt merkkejä siitä, että kuluttaja olisi odottanut yritykseltä vastausta, 

kun taas joissain näkyi. Yritykselle viestiminen oli tulkittavissa motiiviksi 35 

prosentissa viesteistä, kun taas vastauksen saaminen ainoastaan seitsemässä 

prosentissa. Vastausta odotti siis todella pieni osa niistä kuluttajista, joiden motiivina 

oli viestiä yritykselle.  

Nimimerkin Niina 25.10.2014 kirjoittama palaute ”Puutereista” on erittäin 

mielenkiintoinen motiivien analysoinnin kannalta: 

”Pidän todella paljon Lumenen tuotteista, mattapuuterit olen vakituisesti 

ostanut vuosikausia Lumenelta. Mutta olen huomannut että taas kerran 
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on puuterien värimerkintöihin tullut muutoksia, mikä vaikeuttaa 

turhauttavasti meikin ostoa, koska ostan meikkejä kuitenkin aika 

harvoin. Vasta oli merkintänä itselläni esim. väri 11 - Cream.. Mutta sitä 

ei enää näkynytkään meikeissä kun seuraavan kerran menin ostoksille ja 

nappasin siis väärän värisen puuterin mukaani joka oli väri 02 - 

Hunajamaito... Miksei samat värimerkinnät voisi olla pysyvästi listalla, 

turhauttavaa joka kerta kun puuterin loputtua joutuu arpomaan että 

olisiko se tämä, vaiko ehkä tämä, ja silti tulee väärä väri... Tai olisi kiva 

jos edes jossain olisi vähän osviittaa siihen että mitä "entistä" väriä nämä 

uudet värit meinaavat... muutoin Lumenen Natural Code Matt Powder 

saa minulta täyden 10!” 

Niina on kirjoittanut pitkän palautteen koskien puuterien sävymerkintöjä ja niistä 

aiheutuvia sekaannuksia. Hän on kuitenkin antanut tuotteelle tähtiluokituksen 4/5, eli 

toiseksi parhaan mahdollisen. Hän myös päättää palautteen kirjoittamalla, että muutoin 

tuote on täyden kympin arvoinen. Kuluttajan motiivi viestin kirjoittamiselle oli siis 

antaa palautetta Lumenelle sävymuutoksista ja niistä aiheutuvista sekaannuksista.  

Nimimerkillä MV 16.7.2014 kirjoittanut kuluttaja viestii selkeästi yritykselle 

palautteessaan ”Meikkipuuteriuudistus”:  

”Erittäin pettynyt. Vaalein sävy ollut jo parikymmentä vuotta 

luottotuotteeni. Uusi versio teki kasvoista likaisen näköiset - upea yllätys 

reissuaamuna. Olisitte edes varoittaneet, nyt rahat menivät hukkaan! 

Suosittelen, että palautatte rahat tyytymättömille asiakkaille ja palautatte 

vanhan tuotteen kaupan hyllyille! Nyt kun löytäisi korvaavan tuotteen, 

apua!”  

Palautteesta on toki nähtävissä muitakin motiiveja, kuten negatiivisten tunteiden 

purkaminen ja ostonjälkeisten neuvojen etsiminen. Palautteessa kuitenkin viestitään 

selkeästi yritykselle, mikä näkyy suorana yrityksen puhutteluna kursivoiduissa 

kohdissa. Asiakas on selkeästi erittäin pettynyt ja vihainen tuoteuudistuksen vuoksi, ja 

haluaa viestiä yritykselle tunteistaan. 

Selvästi nimenomaa yritystä puhuttelee myös nimimerkki E.V. 1.8.2014 

palautteessaan ”TODELLA huono uudistus!”. Viestin suuntaamista yritykselle 

indikoivat viestin kursivoidut sanamuodot: 

”Minäkin olen yksi erittäin pettyneistä asiakkaistanne. Vuosien 

luottotuote uudistettiin huonommaksi! Tällä uudistuksella menetätte 
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kyllä paljon asiakkaita. Tässä pätee erittäin hyvin sanonta: "if it ain't 

broke don't fix it". Itsekin joudun vaihtamaan merkkiä, koska nämä sävyt 

eivätkä uusi koostumus iholleni sovi.” 

Monet kuluttajat käskevät yritykselle suunnatuissa palautteissaan suoraan yritystä 

palauttamaan vanhan tuotteen. Näin on esimerkiksi nimimerkkien Anna_, Helena ja 

Kata viesteissä: 

”(…) Jos haluatte pitää asiakkaanne, niin palauttakaa vanha tuote 

takaisin myyntiin.” (Anna: ”Uusi puuteri oli pettymys”) 

” (…) Vaihtakaa vanha takaisin. Yhdyn edellisiin uusi tuote pettymys, 

täytyy etsiä toinen valmistaja.” (Helena: ”Lumene Meikkipuuteri”) 

”Miksi uudistatte ja huononnatte tuotteitanne, uuden meikkipuuterin 

sävyt eivät ole onnistuneet. (…) "Vanha" meikkipuuteri heti tuotantoon 

takaisin!” (Kata: ”Meikkipuuterin uudistus”) 

Tuotekehitysideat 

Joissain viesteissä kuluttajat antoivat yritykselle selkeitä tuotekehitysehdotuksia, 

minkä vuoksi niiden motiiviksi oli helppo tulkita viestiminen yritykselle. 

Tuotekehitysideat ovat uusi, aineistosta noussut yritykselle viestimisen alakategoriaksi 

soveltuva motiivi somevalittamiselle. 

Nimimerkki Pettymys osoittaa 2.3.2015 kirjoitetun palautteensa ”Triple Stay Matt 

Meikkivoide uudestaan tuotantoon” suoraan Lumenen tuotekehitykselle, mikä näkyy 

heti viestin alussa: 

”Terveisiä vaan Lumenen tuotekehitykseen, uusi Matt Control Oil-Free 

Foundation meikkivoide ei vedä vertoja koostumuksellisesti eikä 

myöskään värimaailmallisesti edeltäjälleen. Miksi olette lopettaneet 

hyvän Triple Stay Matta meikkivoiteen valmistuksen?? Triple Stay jätti 

kasvot kuulaammaksi ja vaikka voide oli peittävä niin se näytti kuitenkin 

luonnolliselta. Uusitulla versiollanne ei saa kasvoja yhtä hohdokkaaksi. 

Myöskin vanha sävy 03 Aurinkokaakao oli täysin nappi, uusi sävy 03 

Fresh Apricot tekee kasvoista keltaisemmat. (…)” 
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Nimimerkin Mari 3.10.2014 jättämä palaute ”Harmaa sävy?” koostuu täysin 

tuotekehitysideasta. Hän on kuitenkin antanut arvostelemalleen tuotteelle 

tähtiluokituksen 2/5, joten palaute luetaan negatiiviseksi.  

”Voisiko tähän tuotteeseen saada myös harmaan/kylmänruskeaa tämän 

lämpimänruskean rinnalle? Kulmiini ei sovi yhtään tällainen lämmin 

sävy. Samoin kynän on oltava kylmän, haalean harmaa ja sisältää vain 

ripaus kylmää ruskeaa sävyä.” 

Myös nimimerkillä Tuula 25.10.2014 kirjoittanut kuluttaja antaa tuotekehitysidean 

koskien erilaisia sävyjä palautteessaan otsikolla ”Pieni pettymys”  

”Levittyy hyvin, mutta lakkaus ei pysy ainakaan itselläni hyvänä kuin 

muutaman päivän. Lähes kaikki sävyt samanlaisia mattasävyjä. 

Toivoisin valikoimaan myös kiiltäviä, ei kuitenkaan liian näkyvästi 

hileisiä lakkoja(...)” 

Myös nimimerkin Anniina 07.12.14 kirjoittamassa palautteessa ”Ei rasvoittuvalle 

iholle” on tuotekehitysidea: 

”Tuotteessa on reippaasti pigmenttiä ja levittyy pehmeästi. Tuote ei 

luvatusti ärsytä silmiä. Rajausväri ei kuitenkaan kestä edes tuntia 

hiemankaan rasvoittuvilla luomilla. Edes pohjustustuote ei lisää 

pysyvyyttä nimeksikään. Lisäisin hylsyyn pienen miniteroittimen mikä 

yleensä automaattikynistä löytyy.” 

Anniina on antanut tuotteelle tähtiluokituksen 2/5, joten muutamasta positiivisesta 

maininnasta huolimatta palaute lukeutuu negatiiviseksi. Palaute on mielenkiintoinen, 

sillä se on suunnattu selvästi sekä muille kuluttajille avuksi ostopäätöksen tekemiseen, 

että yritykselle tuotekehitysidean, eli miniteroittimen osalta. 

4.1.3 Vastauksen saaminen yritykseltä 

Vain pieni osa niistä kuluttajista, joiden viestistä oli havaittavissa yritykselle 

viestimisen motiivia, odottivat yrityksen vastaavan heille. Analysoiduista viesteistä 

vain seitsemässä prosentissa näkyi suoraan, että kuluttaja haluaisi kuulla yritykseltä 

vastauksen kysymykseen. Esimerkiksi nimimerkki Liisa esittää selkeästi yritykselle 
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kysymyksen ja toivoo siihen vastausta 2.9.2014 kirjoittamassaan palautteessa 

”pettynyt uudistukseen”: 

” (…) Tämän jälkeen siirryin Natural Coden hyllylle ja silmäilin sielä 

vastaavaa tuotetta: Skin Perfector 2in1 meikkipuuteria, jota olen 

myöskin käyttänyt. Sielläkin minut valtasi epäluuloisuus. Onko tätäkin 

tuotetta muutettu? Sama jauhoinen koostumus!? En uskaltanut osataa 

tätäkään tuotetta. Onko myös Natural Coden meikkipuuteria muutettu? 

(…)” 

Suoran kysymyksen Lumenelle esittävät myös nimimerkki merja 2.7.2014 

kommentissaan ”pikakaunistaja takaisin” ja nimimerkki Noora 15.9.2014 

palautteessaan ”Uudet sävyt vaikeita”: 

”En ole tytyväinen tähän uuteen pikakaunistajaan se vanha oli paljon 

parempi, tämä uusi ei ole niin napakka eikä tunnu niin tehokkaaltakaan. 

harmi että menitte vaihtamaan sen: olisiko yhtään vanhaa jäänyt teille 

varastoon? (…)” (merja) 

”En osaa vielä sanoa mitä pidän uudistetusta tuotteesta...ostin 

tottumuksesta 03 aurinkokaakao-sävyn (aikaisempi sopi täydellisesti 

ihooni, jopa kesällä...) ja nyt tuo väri on aivan oranssi ihollani...Mistä 

saisin tietooni, mikä uusista sävyistä vastaa parhaiten aikaisempaa 03 

aurinkokaakao-sävyä, jotta pääsisin kunnolla testaamaan tuotetta? en 

ainakaan kaupassa käydessäni nähnyt mitään ohjeita uusien sävyjen 

kohdalla :/” (Noora) 

4.1.4 Muiden neuvominen ja varoittaminen 

Muiden neuvominen ja varoittaminen olivat yritykselle viestimisen ja tunteiden 

purkamisen jälkeen selvästi yleisimpiä motiiveja. Uudistettujen tuotteiden kohdalla 

korostui yritykselle viestimisen lisäksi negatiivisten tunteiden purkaminen, mutta 

muiden tuotteiden kohdalla yritykselle viestimisen lisäksi korostui useammin muiden 

neuvominen ja varoittaminen. Esimerkiksi nimimerkin Sussu 10.9.2014 kirjoittamassa 

palautteessa ”Pintapuolinen kosteuttaja” näkyy sekä muiden neuvomisen että 

varoittamisen motiivit. 

”Kevyt ja mukavan tuntuinen voide, mutta imeytyy epätasaisesti eikä 

kosteuta syvältä. Rullautuu meikkivoiteen alla vaikka antaa imeytyä 

aikansa. En suosittele rasvoittuvalle iholle. Liian voimakas tuoksu.” 
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Kuluttaja varoittaa muita tuotteen vioista, kuten epätasaisesta imeytymisestä ja 

rullautumisesta. Hän sanoo selvästi, ettei suosittele tuotetta rasvoittuvalle iholle. 

Kuluttaja haluaa auttaa muita tekemään hyvän ostopäätöksen, ja estää muita tekemästä 

samaa virhettä minkä itse teki. Hän ei kuitenkaan väitä, että tuote olisi huono kaikin 

puolin, vaan korostaa nimenomaa sen sopimattomuutta tietylle ihotyypille. 

Nimimerkki Sonja kirjoitti palautteen 9.3.2015 otsikolla ”Lumene Matt Control: 

PETTYMYS”: 

”(…) Tuote on erittäin juoksevaa; sen käyttö on haastavaa, täytyy todella 

varoa, ettei meikkivoidetta valu tuubista tai kämmenselästä vaatteille. 

Meikkivoide ei pysy kasvoilla koko päivää; se myös kiiltää kasvoilla jo 

muutaman tunnin kuluttua!! (…). Kaikille harmittelijoille tiedoksi 

Kicksin kosmetologi suositteli minulle L'Oréalin INFALLIBLE 24H-

MATTE meikkivoidetta! Koostumus on hänen mielestään todella lähellä 

Lumenen vanhaa Triple Stay mattameikkivoidetta! Aivan täydellinen 

mattapinta, kestää jopa hikijumpassa!! :) Lumene ottakaa mallia tästä 

tuotteesta, niin varmasti moni asiakas siirtyy takaisin kotimaisen 

kosmetiikan pariin! ;)” 

Viestin alkuosassa on selkeästi nähtävillä muiden varoittamisen motiivi: kuluttaja 

varoittaa tuotteen olevan niin juoksevaa, että sillä sotkee helposti vaatteet. Hän myös 

kertoo, ettei tuote pysy kunnolla ja sen alkavan kiiltää pian levittämisen jälkeen. 

Kuluttaja haluaa siis varoittaa muita huonosta tuotteesta. Viestin lopussa on myös 

selkeää viestimistä yritykselle.  

Viestin viimeisessä kappaleessa on nähtävillä muiden neuvomisen motiivi. Tuotteelle 

oli vastikään tehty uudistus, joka kirvoitti paljon negatiivisia palautteita. Nimimerkki 

Sonja kohdistaa viestinsä muille uudistukseen pettyneille sanomalla vinkkaamalla 

muille kuluttajille korvaavasta tuotteesta. Kuluttaja haluaa selkeästi auttaa muita 

löytämään korvaavan tuotteen vanhan tilalle, ja näin muita tekemään hyvän 

ostopäätöksen.  

Monissa viesteissä näkyy muiden neuvomisen motiivi sillä perusteella, että viestien 

kirjoittajat kuvailevat tuotteiden toimimattomuutta nimenomaa tietyllä ihotyypillä tai 

muulla henkilökohtaisella ominaisuudella. Kuluttajat eivät siis hauku tuotetta lyttyyn, 

vaan he perustelevat sen olevan toimimaton nimenomaa tietynlaisilla kuluttajilla, jotta 
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muut osaisivat ottaa asian huomioon ja näin tehdä parempia ostopäätöksiä. 

Esimerkiksi nimimerkeillä Anniina, LauraMV ja kirsikka kirjoittaneiden kuluttajien 

viesteissä näkyi sekä muiden neuvomisen että varoittamisen motiivit.  

”Ei toimi ollenkaan rasvoittuvalla luomella. Kerääntyy jo muutaman 

tunnin jälkeen silmien juonteisiin ja sulaa iholta.” (Anniina: ”Ei sovi 

minulle”) 

”Ei sovi hennoille ripsille, tulee sotkuinen lopputulos.” (LauraMV: ”En 

suosittele) 

”Mikäli on vähänkään roikkuvat yläluomet niin en suosittele. Vaikka 

kuivuu kunnolla niin jopa kesken työpäivän ihon rasvat saa viivat 

tuhriintumaan pitkin yläluomea.” (Kirsikka: ”Todella suttuinen”) 

Muiden varoittamisen motiivi voidaan nähdä myös selkeästi viesteistä, joissa 

kuluttajat väittävät tuotteen tuotelupausten olevan katteettomia. Esimerkiksi 

nimimerkkien suffeli_puffeli ja Tiina kirjoittamissa palautteessa varoitetaan 

paikkansapitämättömistä tuotelupauksista: 

”Olen erittäin pettynyt tähän meikkivoiteeseen. Tuote lupaa, että kasvot 

pysyvät pitkään kiillottoman ja raikkaan näiköisinä, sekä tuote on 

pitkäkestoinen. Tämä ei pidä paikkaansa, ainakaan minulla se ei toimi. 

Kasvot ei pysy edes tuntia mattapintaisena, itselläni on erittäin haastava 

iho, rasvoittuva sekaiho ja on vaikeaa löytää sopivaa meikkivoidetta. 

(…)” (suffeli_puffeli) 

”Tuotelupaus on että peittää täydellisesti tummat silmänaluset. Ei pidä 

ainakaan minun kohdalla paikkansa. Peittävyys on aika olematon. En 

tyytyväinen ollenkaan tuotteeseen. Harmi.” (Tiina) 

Mielenkiintoisen vertailuparin tarjoaa nimimerkkien Heli ja anonyymina pysyvän 

kuluttajan kirjoittamat arvostelut Gel Effect Kynsilakasta. Molemmat syyttävät 

kynsilakkaa helposti rullautuvaksi, mutta viestien sävy on täysin eri. Nimimerkki Heli 

kirjoittaa 7.5.2014 otsikolla ”Lumene Gel Effect Kynsilakka: 20 Ahomansikka”: 

”Hei, ostin aikauslehden vinkin innoittamana Lumenen Gel Effect 

kynsilakan. Odotukseni lakan suhteen olivat erittäin korkealla. Lakkasin 

kynteni ensin Lumenen vahvistavalla läpinäkyvällä kynsilakalla ja 

odotin, että se kuivui. Jonka jälkeen laitoin päälle yhden kerroksen 

Lumene Gel Effect kynsilakkaa (sävy: 20 Ahomansikka). Väri ei 
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kuitenkaan ollut peittävä, joten odotin että kerros kuivui ja laitoin vielä 

toisen kerroksen, jonka jälkeen odotin normaalia kynsilakkaa 

pidempään, että kerros kuivui.   

En kuitenkaan laittanut Lumene Gel Effect kynsilakan päälle enää uutta 

kerrosta läpinäkyvää lakkaa vaan ajattelin, että lakka pysyy. Lakkakerrokset 

tuntuivat täysin kuivilta, joten päätin lähteä lenkille. Vaatteita vaihtaessa 

huomasin, että molempien käsieni kynsilakkaukset menivät ryttyyn.  
 

Tavallisella kynsilakalla tällaista ei kuivumisen jälkeen enää tapahdu.” 

Viesti on erittäin neutraaliin ja rauhalliseen sävyyn kirjoitettu. Siinä selitetään tarkasti, 

kuinka kuluttaja on tuotetta käyttänyt, ja mikä ongelma on ollut. Viestissä voi nähdä 

muiden varoittamisen motiivin: kuluttaja haluaa palautteellaan varoittaa muita 

kynsilakan helposta ruttaantumisesta. Anonyymina pysyvä kuluttaja puolestaan kertoo 

samasta ongelmasta 28.7.2014 otsikolla ”Todella huono lakka” näin:  

”Totaalisen huono lakka. Ei levity kunnolla edes aluslakan päälle 

(Lumenen 3in 1 shine). Kuivuu huonosti ja kauan. Rullautui pois helposti 

kuivattamisenkin jälkeen. Väri Runoni kyllä kaunis. Roskiin meni Gel 

Effect lakka.” 

Tämäkin kuluttaja haluaa mahdollisesti varoittaa muita, mutta vahvemmin viestistä 

erottuu negatiivisten tunteiden purkamisen motiivi, johon viittaa esimerkiksi voimakas 

sanavalinta ”totaalisen huono lakka”. Kuluttaja haluaa purkaa huonosta tuotteesta 

aiheutunutta turhautuneisuutta ja pahaa mieltä kirjoittamalla siitä negatiivisen 

palautteen. Negatiivisten tunteiden purkamista käytiin tarkemmin läpi luvussa 4.1.1. 

Molemmat kuluttajat ovat antaneet tuotteelle huonoimman mahdollisimman 

tähtiluokituksen, yhden viidestä. Ensimmäisessä viestissä korostuu muiden 

varoittamisen motiivi, kun taas toisessa negatiivisten tunteiden purkaminen. On 

mielenkiintoista nähdä, kuinka sama ongelma voi johtaa niin erilaisiin reaktioihin 

kuluttajien välillä. 
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4.1.5 Oston jälkeisten neuvojen etsiminen 

Lumene.fi-sivustolta kerätyistä viesteistä oston jälkeisten neuvojen etsimisen motiivi 

on nähtävillä esimerkiksi Marja Salakarin viestistä 16.9.2014 otsikolla ”Time freeze 

ultra firm elixir”: 

”Käytössä iholle jää kalansuomun kaltaisia partikkeleja vaikka kuinka 

silottaisi voidetta. Oliskohan tämän pakkauksen sisältö voinut jotenkin 

kiteentyä. Tuote on aivan äskettäin hankittu Turun Stockmannilta. Jos 

juuri näiden suomujen on tarkoitus olla se heleyttävä osa tuotetta niin ei 

toimi ainakaan minun ihollani. (…)” 

Kuluttaja arvelee ongelmien syyksi pakkauksen pilaantumista, eli hän haluaa 

ymmärtää mitä tapahtui. Kuluttajan etsiessä ostonjälkeisiä neuvoja hän voi pyrkiä 

ymmärtämään, olivatko hänen oletuksensa alun perinkään oikein. Tämä näkyy Marjan 

viestissä kursivoidusta lauseesta. Kuluttaja myös kertoo, mistä on ostanut tuotteen. 

Täten toisena motivaationa voi olla myös viestiminen yritykselle, jotta he voisivat 

tarkistaa tilanteen jälleenmyyjän kanssa. 

Ostonjälkeisten neuvojen etsimistä ilmenee myös anonyyminä pysyvän kuluttajan 

Waterproof Silmämeikin Poistoaineelle 28.1.2015 kirjoittamasta palautteesta otsikolla 

”Takaisin entinen waterproof mascara”: 

”Aine poisti entisen Lumenen vedenkestävän mascaran hienosti. Nyt ei 

tehoa. Silmiä kirveltävät ilmeisesti uuden waterproof mascaran 

koostumuksen aineet. Vai mikä on? Mustia klimppejä jää ripsiin 

useampienkin "hauduttamisien" ja pyyhkimisien jälkeen. Kurjia ovat 

myös silmien ympäryksille leviävät mustat alueet, jotka pysyy, pysyy ja 

pysyy. Ripsiväri on mielestäni liiankin veden- ja "pommin"kestävä. 

Entinen koostumuskin oli pidossaan aivan riittävä sateeseen ja jopa 

uimiseen.” 

Palautteessa on mielenkiintoista se, että se on kirjoitettu silmämeikin poistoaineelle, 

vaikka siinä itseasiassa valitetaan uudistuneesta maskarasta, johon vanha 

puhdistusaine ei enää tehoa. Kuluttaja kysyy, voisiko silmien kirvely johtua uuden 

tuotteen valmistusaineista. Kuluttaja haluaa siis tietää, ymmärsikö hän tilanteen 

oikein. Viestistä voi havaita myös esimerkiksi yritykselle viestimistä, mitä käsiteltiin 

aiemmin luvussa 4.1.2. 
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Nimimerkillä Susanna kirjoittava kuluttaja kaipaa selvästi ostonjälkeisiä neuvoja 

3.7.2014 jättämässä palautteessaan otsikolla ”Lisää pettyneitä”:  

”Vuosia olen käyttänyt aurinkokaakaosävyä ja nyt se on täysin 

muuttunut. Miten voidaan samalla nimellä myydä täysin eri sävyä? 

Tunnen itseni huijatuksi, kun uuden ostin. Rakenne on myös muuttunut 

huonompaan. Ei levity. Talveksi viimeistään täytyy merkkiä vaihtaa, 

sävyt liian tummia. Vinkatkaapa jos teette jostain muusta merkistä 

aurinkokaakaota vastaavan löydän:)” 

Viestistä on nähtävillä useita motivaatioita, mutta ostonjälkeisten neuvojen etsimistä 

kuvaa viimeisessä lauseessa muille kuluttajille kohdistettu suora kysymys. Kuluttaja 

toivoo saavansa muilta kuluttajilta neuvoja, joiden avulla hän voi ratkaista ongelman. 

Muita viestissä näkyviä motivaatioita ovat esimerkiksi tunteiden purkaminen, lohdun 

hakeminen ja yritykselle viestiminen. 

4.1.6 Lohdun hakeminen 

Lohdun hakemisen motiivia oli hankalaa löytää pelkästään kirjoitettuja viestejä 

tarkastelemalla, mutta sitä löytyi silti jonkun verran. Lohdun hakemista oli 

havaittavissa erityisesti niissä tuotteissa, joihin oli tehty tuoteuudistus, jonka myötä 

vanha, asiakkaan mahdollisesti jo vuosia käyttämä luottotuote ei enää sopinutkaan 

hänelle.  

Lohdun hakemista tuoteuudistuksen jälkeen näkyy esimerkiksi nimimerkin Tanja 

12.1.2015 kirjoittamassa viestissä ”Uudistunut tuote oli pettymys”:  

”(…) Juuri kun olin löytänyt entisestä volume-mascarasta lempparini, 

niin nyt joudun alkaa etsinnän uudelleen. :(” 

Viestissä on nähtävillä nimenomaa vaihtoehtoisen tuotteen etsimisestä koituvan 

vaivan korostaminen. Kuluttaja on surullinen siitä, että suosikkiripsiväri pilattiin 

uudistuksella, ja häntä harmittaa, että hän joutuu jälleen alkaa etsiä uutta hyvää 

tuotetta.  
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Lohdun hakemista voidaan nähdä myös nimimerkillä Susanna 03.07.14 kirjoittaneen 

kuluttajan palautteesta ”Lisää pettyneitä”: 

”Vuosia olen käyttänyt aurinkokaakaosävyä ja nyt se on täysin 

muuttunut. Miten voidaan samalla nimellä myydä täysin eri sävyä? 

Tunnen itseni huijatuksi, kun uuden ostin. Rakenne on myös muuttunut 

huonompaan. Ei levity. Talveksi viimeistään täytyy merkkiä vaihtaa, 

sävyt liian tummia. Vinkatkaapa jos teette jostain muusta merkistä 

aurinkokaakaota vastaavan löydän:)” 

Kursivoitu lause viittaa lohdun hakemiseen ja kuluttajan haluun tuntea sympatiaa. 

Toisaalta sama lause voisi viitata myös kostamisen motivaatioon, sillä siinä halutaan 

mahdollisesti antaa yritykselle huono maine. Viestistä on nähtävillä hyvin myös 

ostonjälkeisten neuvojen etsiminen, sillä nimimerkki Susanna pyytää muita kuluttajia 

vinkkaamaan, mikäli he löytävät vanhaa tuotetta vastaavan tuotteen.  

4.1.7 Kollektiivisen vallan käyttö 

Hennig-Thurau ym. (2004) luokittelivat kollektiivisen vallan käytön ”kanavan 

tarjoama lisätuki” –motiivin alaiseksi, eli koskemaan nimenomaa kolmannen 

osapuolen hallitsemia kanavia. Hennig-Thuraun ym. (2004) mukaan julkiset 

negatiiviset palautteet voivat toimia asiakkaiden vallankäytön välineenä, sillä 

negatiiviset asiakaspalautteet voivat vaikuttaa yritykseen ja sen imagoon. Hennig-

Thurau ym. (2004) siis linkittävät kollektiivisen vallan käytön kostamisen motiiviin. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellun materiaalin perusteella tämä ei kuitenkaan pidä aina 

paikkaansa, vaan kollektiivisen vallan käyttöä ilmenee myös ilman kostonhalua. 

Koska Hennig-Thurau ym. (2004) käsittelivät kollektiivista vallankäyttöä nimenomaa 

kolmansien osapuolien hallitsemissa kanavissa, ei Lumene.fi –sivustolta sen mukaista 

motiivia luonnollisesti löytynyt. Aineistosta nousi kuitenkin vahvasti toisenlainen, 

uusi, nimenomaa yrityksen omaan palautekanavaan liittyvä kollektiivisen vallan 

käytön motiivin muoto. 

Lumenen sivuilla eniten negatiivista palautetta herättivät tuoteuudistukset. 

Esimerkiksi tuotteelle Touch of radiance Matta Meikkipuuteri oli 14.4.2015 mennessä 

jätetty 73 palautetta, joista 68 oli negatiivisia. Kuluttajista moni toivoi vanhaa versiota 
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takaisin. Sama ilmiö oli havaittavissa esimerkiksi tuotteen Matt Control 

Mattameikkivoide kohdalla; tuotteelle annetuista 24 palautteesta 21 oli negatiivisia. 

Viesteistä ilmeni kollektiivisen vallan käyttöä, johon ei liittynyt halua tuhota yritys tai 

kostaa sille, vaan saada muutos aikaiseksi, sillä monissa viesteissä vanhaa hyvää 

tuotetta toivottiin takaisin. 

Monissa palautteissa kirjoittaja huomautti, ettei ole ainoa, joka samasta asiasta valittaa. 

Esimerkiksi nimimerkki ”Maria” jätti kommentin Matta Meikkipuuterille 1.9.2014 

otsikolla ”Vanha oli parempi:  

”Täältä tulee myös sama virsi kuin edellisiltäkin. Tähän asti 

meikkipuuteri on ollut arkipäivän markkinoiden paras tuote, mutta 

uudistuksen jälkeen se on tasoltaan kuin mikä tahansa tusinatuote. (…)” 

Kuluttaja sanoo heti ensimmäisenä, että ”täältä tulee myös sama virsi kuin 

edellisiltäkin”. Hän siis on selvästi lukenut aiempia viestejä, ja huomannut, että 

samanlaista palautetta on jo jätetty. Hänen palautteensa ei siis tuo yrityksen tai muiden 

kuluttajien tietoon mitään uutta, mitä aiemmissa palautteissa ei olisi jo sanottu. 

Kuluttaja kuitenkin päätti kirjoittaa omankin kokemuksensa sivuille.  

Myös nimimerkin minna 19.3.2015 kirjoittamassa palautteessa otsikolla ”joka päivän 

pelastus on poissa!” näkyy uudenlaisen kollektiivisen vallan käytön motiivi.  

” (…) En ymmärrä miksi näin hyvä tuote on pitänyt poistaa myynnistä 

ja kommenteista päätellen en todellakaan ole ainoa joka on tätä mieltä. 

(…)” 

Kolmas esimerkki kollektiivisen vallan käytöstä löytyy nimimerkin Liisa 2.9.2014 

kirjoittamasta palautteesta ”pettynyt uudistukseen”: 

”(…) Tulin tänne lukemaan muiden asiakkaiden palautteita tuotteista ja 

harmikseni kokemukseni ovat samanlaisia. (…)” 

Nimimerkki Liisa näki, että muut kuluttajat olivat jo jättäneet palautetta samoista 

uudistukseen liittyvistä ongelmista, mutta halusi silti jättää omankin kokemuksensa 

tiedoksi Lumenelle.  
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4.1.8 Kostaminen  

Yritykselle kostamista oli yllättäen näkyvissä vain kahdessa viestissä. Nimimerkillä 

Pettynyt 3.7.2014 kirjoittavan kuluttajan palautteessa on nähtävillä monta tyypillistä 

seikkaa, jotka toistuvat uudistettuihin tuotteisiin ja negatiivisten tunteiden 

purkamiseen liittyvissä palautteissa:  

” (…) Ensin vielä tuhlasin parikymppiä kun vanhan sävyn nimellä myytiinkin 

uutta sävyä! (Mikä idea markkinoinnilta: vai yritettiinkö saada myytyä sittenkin 

kaksi...?) (…) On muuten myös ensimmäinen arvio mitä mistään tuotteesta olen 

kirjoittanut. (…)” 

Kuluttaja korostaa erikseen tämän olevan ensimmäinen arvio minkä hän on ikinä 

kirjoittanut: hän on nyt todella niin pettynyt, että palautteen kirjoittamisen kynnys 

ylittyy. Kostamisen motivaatiota palautteessa indikoi erittäin mielenkiintoinen kohta, 

jossa kuluttaja epäilee tuotteiden nimisekaannuksen olevan vain markkinointikikka, 

jotta kuluttajille saataisiin myytyä enemmän tuotteita virhehankintojen kautta. Yritys 

vahingoitti kuluttajaa aiheuttamalla tälle taloudellisia menetyksiä, ja nyt kuluttaja 

haluaa vahingoittaa yritystä aiheuttamalla sille spekulaatioillaan huijauksesta huonon 

maineen.  

Negatiivisten tunteiden purkamista nimenomaa vihaisuuden kannalta sekä kostamisen 

motivaatiota on nähtävissä myös nimimerkin Katja 4.9.2014 kirjoittamassa viestissä 

otsikolla ”surkeaa halppislaatua kovalla hinnalla”. Viestiä analysoitiin negatiivisten 

tunteiden purkamisen motiivin osalta jo luvussa 4.1.1. 

” (…) On kyllä huijattu olo, monta vuotta käytin Lumenea mutta nyt 

meni puuteri vaihtoon! Toivottavasti tämän myynti on niin huonoa että 

palauttavat entisen valikoimiin.” 

Samoin kuin edellisessä nimimerkin Pettynyt palautteessa, on tässäkin viestissä 

erittäin mielenkiintoista kuluttajan tunne huijatuksi tulemisesta. Kuluttaja kokee 

Lumenen huijanneen häntä, ja täten hän on erittäin vihainen, haluaa purkaa negatiivisia 

tunteita ja kostaa yritykselle. Myös palautteen viimeinen lause, jossa kuluttaja toivoo 

tuotteelle huonoa myyntiä, indikoi kostamisen motivaatiota, sillä kuluttaja haluaa 

yrityksen menettävän asiakkaita. 
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4.1.9 Sosiaaliset syyt  

Yrityksen hallitsemissa kanavissa sosiaalisten syiden, eli egon kohentamisen, itsensä 

esittämisen, viihdyttämisen ja asiantuntijuuden motiiveja esiintyi vain kaksi, joista 

yksi lukeutui viihdyttämisen kategoriaan ja toinen itsensä esittämiseen. Muita 

motiiveja ei esiintynyt lainkaan.  

Nimimerkin Rose 20.1.2015 kirjoittamassa palautteessa ”Meikkivoiteet” on nähtävillä 

itsensä esittämisen motiivi: 

”En pidä meikkivoiteistanne koska lopputulos on ollut vuosikymmeniä 

harmahtavat ja kelmeät kasvot ! Itselläni on hyvä ja tasainen iho ilman 

liikaa rasvaisuutta. Kaipaisin kuitenkin kevyen meikkivoiteen joka 

taittuu hieman vaaleaan persikkasävyyn koska se on todella raikas 

ihollani ! Samoin aurinkopuuterin sävy persikkainen eikä silti tule 

mitenkään liian keltaiseksi, koska persikkasävy ei ole sama kuin oranssi. 

Lumenen meikkien värit eivät muutenkaan ole kivoja, eikä puhtaan 

värisiä vaan liian murrettuja sävyjä. Tulee ihan mieleen Raili Hulkkosen 

tekemiä kamalan suttuisia silmämeikkejä esim. Paula Koivuniemelle. 

Tällaiset värivedokset eivät pue ketään ! Suosikkini värikartalla on 

ehdottomasti Isadora.” 

Nimimerkki Rosen viestissä on mielenkiintoista suora Lumenen puhuttelu, joka 

ilmenee jo ensimmäisessä lauseessa käytetystä sanamuodosta ”meikkivoiteistanne”. 

Viimeinen lause, jossa kuluttaja kertoo suosikkimerkkinsä olevan Isadora, voidaan 

nähdä muiden neuvomisena ja itsenä esiintuomisena indikaattorin ”halu kertoa, että 

käytän tätä tuotetta” perusteella. Viesti on muutenkin erittäin henkilökohtainen 

verrattuna muihin palautteisiin. Nimimerkki Rose kuvailee paljon itseään, ja millaista 

meikkivoidetta hän kaipaisi, sen sijaan, että puhuttelisi muita kuluttajia. 

Nimimerkin Sanni 22.4.2014 kirjoittamasta palautteesta otsikolla ”Heleyttävä 

vartalovoide…” oli nähtävissä viihdyttämisen motiivia:  

”Joo siis ostin tätä tuotetta vähän aikaa sitten. Päätin laittaa sitä yksiin 

juhliin ja oletin kaikkien kehuvan kaunista rusketustani:D Noh, en sen 

tarkemmin sitä katsout, kunnes juhlissa kaverini sanoi että olen 

yltäpäältä glitterissä. Hiema nolostuin kun en ollut huomannut glitteriä. 

Eli se on miinusta tässä tuotteessa, sillä niin se ei vaikuta aidolta 

rusketukselta...” 
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Viestistä voisi saada todella erilaisen kuvan ilman toisen lauseen jälkeen lisättyä 

naurua kuvastavaa hymiötä. Nyt viestistä kuitenkin tulee esiin viihdyttämisen motiivi, 

sillä kuluttaja haluaa kertoa hauskan tarinan ja saada muut nauramaan. Toisaalta 

kuluttaja kertoo, ettei tuote vaikuta aidolta rusketukselta, kuten oli itse olettanut. 

Tämän perusteella viestissä on nähtävissä myös muiden varoittamisen motiivi, jotta 

muut välttyisivät samalta mokalta ja nolostumiselta.  

4.1.10 Kanavasta saatava lisätuki ja kätevyys 

Kanavasta saatavan lisätuen motiivia ei luonnollisesti esiintynyt lainkaan yrityksen 

hallitsemassa kanavassa, sillä se liittyy nimenomaa kolmannen osapuolen 

hyödyntämiseen valitusprosessissa. Myöskään kätevyys- motiiville ei saatu yhtäkään 

erimerkkiviestiä, mikä oli odotettavissa, sillä kätevyyden motiivi perustuu siihen, että 

internetpohjaiseen mielipidekanavaan kirjoittaminen on helpompaa kuin yhteyden 

ottaminen suoraan yritykseen. 

3.2 Somevalittamisen motiivit kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

Kuluttajien hallitsemaa kanavaa tutkimuksessa valittiin edustamaan Suomen 

suosituimman kosmetiikkablogi Saara Sarvaksen kommenttikenttä (Sarvas 2015). 

Aineisto kerättiin blogin kommenttiosiosta 27.3.–2.4.2015. Aineistoa kerättiin reilun 

vuoden ajalta. Jokaisen aikaväliltä 28.2.2014–17.3.2015 kirjoitetun postauksen 

kommenttiosio käytiin läpi, ja analysoitavaksi nostettiin negatiiviset palautteet. 

Analysoitavaksi nostettiin myös kommentit, joissa tiettyä tuotetta sekä kehuttiin että 

haukuttiin. Materiaalin ulkopuolelle rajattiin palveluita koskevat negatiiviset 

palautteet, sillä tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaa tuotteita ja niitä tarjoavia 

yrityksiä koskevaan valittamiseen. Lopulta analysoitavaksi kertyi 80 viestiä. 
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Kuvio 5: Motiivien esiintymismäärät Saara Sarvas –blogin kommenteissa 

Kuviossa 5 näkyy eri motiivien esiintymismäärät ja niiden prosenttiosuudet blogista 

analysoitavaksi nostetuissa kommenteissa. Kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

korostuivat selkeästi eniten muiden varoittamisen, ostonjälkeisten neuvojen etsimisen 

ja sosiaalisten syiden motiivit, kun taas kollektiivista vallankäyttöä, yritykselle 

viestimistä, vastauksen saamista yritykseltä ja kanavasta saatava lisätuki –motiiveja ei 

esiintynyt lainkaan. Seuraavissa alaluvuissa käydään motiivi kerrallaan läpi aineistosta 

nousseita havaintoja. 

4.2.1 Muiden neuvominen/varoittaminen 

Muiden neuvominen ja varoittaminen olivat ylivoimaisesti tiheimmin esiintyvät 

motiivit kuluttajien hallitsemassa kanavassa, sillä niitä oli nähtävissä 26 prosentissa 

viesteistä. Muiden varoittamista esiintyy esimerkiksi nimimerkin rapunen 18.8.2014 

kirjoittamassa kommentissa, jossa kuluttaja kirjoittaa kahdesti suoraan haluavansa 

varoittaa muita. Lainauksissa esiintyvät kursivoidut kohdat ovat jälleen kaikki tutkijan 

lisäämiä 

”Dior on kyllä upea. Mutta varoituksen sana tähän kohtaa: oma viiden 

värin palettini on jäänyt vähälle käytölle, sillä kaikki nuo superkauniisti 

kiiltävät värit – helmiäiset, glitterintapaiset, kuullot – ovat saaneet 

Kuluttajien hallitsema kanava

Motiivi Yht. %

Muiden neuvominen/varoittaminen 21 26 %

Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen 13 16 %

Sosiaaliset syyt 13 16 %

Negatiivisten tunteiden purkaminen 7 9 %

Kätevyys 6 8 %

Lohdun hakeminen 4 5 %

Kostaminen 3 4 %

(Kollektiivisen) vallan käyttö 0 0 %

Viestiminen yritykselle 0 0 %

Vastauksen saaminen yritykseltä 0 0 %

Kanavasta saatava lisätuki 0 0 %

Luokittelemattomia 23 29 %

(Viestejä yhteensä 80)
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silmäni tosi kipeiksi. (…) En siis kutsuisi mitenkään erityisen herkkien 

silmien tai ihon tuotteeksi! Varoitus heille, joilla ongelmia saattaa tulla.” 

Selkeästi muiden varoittamisen motiivia on nähtävillä myös nimimerkin Not so good 

kommentista 22.12.2014. Myös tämä kuluttaja osoittaa viestinsä selkeästi muille 

kuluttajille ja varoittaa muita toteamalla, ettei tuotteeseen kannata tuhlata: 

”(…) Tulos ainakin omiin ripsiini on silti huonohko, paakkuja syntyy 

helposti, ei tuuheuta pätkääkään ja tulos on todella helposti suttuinen. Ei 

ole mukava heti meikattuun näyttää samalta kuin pitkän päivän jälkeen. 

(…) Tämä oli paras yritys tähän asti, mutta kanssasisaret jotka pidätte 

erotelluista, runsasvolyymisistä ja silti siisteistä ripsistä - älkää tuhlatko 

tähän. :)” 

Samaan tapaan muita varoittaa myös nimimerkki sssssss kommentissaan 19.12.2014:  

”Hohhoi, mää tilasin 2 kappaletta niitä e.l.f.in rajaustusseja ja kumpikin 

oli jo valmiiksi kuiva.. Merkin peiteväri oli kyllä yllättävän kiva ja 

ihanan tuoksuinenkin, mutta noita eyelinereitä kyllö kannattaa selkeesti 

välttää ettei mee rahat hukkaan.” 

Muiden varoittamisen lisäksi aineistosta nousi esiin runsaasti viestejä, joissa kuluttajat 

auttoivat toisiaan. Esimerkiksi nimimerkki RainDrop kirjoitti 27.7.2014 kommentin, 

jossa hän vastasi toisen kuluttajan blogaajalle esittämään kysymykseen koskien 

Lumenen luomivärinpohjustustuotetta:  

”Kun Saara lomailee niin kerron tahan oman kokemukseni tuosta 

Lumenen luomivarinpohjustajasta. Mulla on tosi helposti rasvoittuvat 

luomet ja on pakko kayttaa primeria luomivarin alla jos meinaa saada 

meikin kestamaan. Aloitin aikoinaan tuolla Lumenen pohjustajalla, 

mutta ainakaan mulla siita ei ollut juuri hyotya, meikit levisi silti aika 

nopeaan. Ostin sitten UD:n pohjustajan ja silla kestaa meikit koko 

paivan, laadukkaammat luomivarit vahan paremmin kuin halpikset, 

mutta ero on tosi iso. Joten jos yhtaan on ongelmaa luomivarien kanssa, 

suosittelen ostamaan suoraan esim. tuon UD pohjustajan tai jonkun 

muun vastaavan, oliko Too Facedilla kanssa joku mita moni on kehunut? 

Lumenen meikkiprimeria en ole kokeillut, mutta ostin juuri Benefitin 

pohjustajan ja se on ihan huippu :)” 

Kuluttaja haluaa jakaa kysyjälle oman kokemuksensa kyseessä olevasta tuotteesta. Sen 

jälkeen hän kertoo kattavasti muista vaihtoehtoisista tuotteista. Kommentissa ei ole 

pääosassa Lumenen tuotteen haukkuminen, mutta siitä kuitenkin puhutaan 

negatiivisesti. Kuluttaja ei kuitenkaan keskity yhden tuotteen haukkumiseen, vaan 
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haluaa esitellä kysyjälle vaihtoehtoja ja omia kokemuksiaan niistä. Viestin motiivi on 

selkeästi toisen kuluttajan auttaminen ostopäätöksen tekemisessä. Muiden neuvomisen 

ja auttamisen lisäksi kommentissa on nähtävillä myös sosiaalisten syiden motiivi, jota 

indikoi esimerkiksi väittämä halu jutella muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Samankaltaista muiden neuvomisen motivaatiota on nähtävillä anonyymina pysyvän 

kuluttajan kommentissa 6.1.2015. Myös tämä kuluttaja kirjoitti kommenttinsa 

vastauksena toiselle kuluttajalle, joka valitteli BareMinerals -merkkisten 

mineraalimeikkien aiheuttavan hänelle kutinaa.  

”Hei! Mulle esimerkiksi Everyday minerals aiheutti paljon kutinaa ja 

mahdollisesti (vai liekö samaan aikaan muusta kosmetiikasta?) 

allergisen reaktion. Everyday minerals sisältää Lauroyl Lysineä, mitä 

taas Lily Lolossa ei ollut, eikä sen puolesta kutittanutkaan toi Lily Lolo. 

Luin jenkkisivuilta missä jotkut kertoivat olevansa allergisia tai 

reagoivansa tuohon yhdisteeseen. En ole tutustunut muiden 

mineraalimeikkisarjojen inceihin supertarkasti, mutta olen lukenut että 

"vismutti" eli bismuth -nimistä ainetta käytetään paljon (oliskohan ollut 

just toi Bare minerals?) mineraalimeikeissä ja se on mahdollisesti (ehkä 

jopa useinkin) allergisoiva. Mulla ainakin on niin herkkä iho, että 

mielellään vältän noikin etten vaan herkistyisi. =)” 

Kuluttaja haluaa auttaa toista kertomalla kärsineensä samasta ongelmasta, mutta 

löytäneensä siihen ratkaisun. Samoin kuin edellinen Lumenen pohjustusvoidetta 

koskeva kommentti, ei tämäkään viesti keskity yhden tuotteen haukkumiseen, vaan 

ratkaisun etsimiseen. Kommentti otettiin silti mukaan analyysiin, sillä kuluttaja sanoo 

alussa Everyday Minerals –merkkisen tuotteen aiheuttaneen hänelle kutinaa ja 

allergisen reaktion. Kuluttaja tarjoaa toiselle yhteisön jäsenelle tietoa, jonka avulla 

toiset pystyvät punnitsemaan ostopäätöksiään. Myös tässä viestissä on nähtävillä 

muiden neuvomisen motiivin lisäksi sosiaalisten hyötyjen motiivi, jota indikoi halu 

kommunikoida muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Muiden varoittamista ja neuvomista ostopäätöksen tekemisessä on nähtävillä selkeästi 

myös nimimerkin smiley kommentissa 2.8.2014:  

”Toi on kyllä ihan bullshittiä musta toi putsari. Käytän meinaan ite ihan 

normaalia meikkivoidetta, joko KIKOn tai sit sitä Vichyn Dermablendin 

liquidia, ja silmissä aina waterproof ripsiväri eikä toi irrota yhdellä 

puhdistuskerralla melkein mitään. Vähintään kaks kertaa joutuu peseen 

ja usein vielä sillonkin kasvovedellä viimesteltäessä se pumpulituppo on 
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likanen, kertaalleen pestynä jää niin likaseks ettei näytä että olis edes 

pessy meikkejä ollenkaan! Ihofiilis on kyllä kiva ja sopii sikäli 

meikäläisenkin herkälle iholle, mutta jos puhdistustehoo kaipaat eikä oo 

intressejä joutua läträän sitä naamaa montaa kertaa niin suosittelen ite 

hommaan jonkun muun kun tän. Hinta-laatu-suhde ei kyllä mun mielestä 

kohtaa.” 

Postauksessa, johon kommentti on kirjoitettu, ei varsinaisesti käsitelty kommentoijan 

haukkumaa puhdistustuotetta, vaan se vain mainittiin sivulauseessa. Nimimerkki 

smiley kuitenkin haluaa jakaa negatiiviset kokemuksensa sivumennen mainitusta 

puhdistustuotteesta. Hän sanoo kommenttinsa lopussa suoraan, että suosittelee muun 

muassa huonon hinta-laatu-suhteen vuoksi ostamaan jonkun muun tuotteen. Hän siis 

selkeästi neuvoo muita kuluttajia ostopäätöksen tekemisessä, ja kehottaa välttämään 

kyseistä tuotetta. Kommentissa on havaittavissa myös negatiivisten tunteiden 

purkamisen motiivia, mutta sitä käsitellään myöhemmin lisää omassa alaluvussaan. 

4.2.2 Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen 

Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen oli toiseksi yleisin motiivi kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa. Jotkut kuluttajat suuntasivat viestinsä selvästi muille 

kuluttajille, kun taas osa suoraan blogaajalle. Kuitenkaan suurin osa kuluttajista ei 

selkeästi osoita kysymyksiään joko muille kuluttajille tai blogaajalle, vaan heittävät ne 

ilmoille kenen tahansa vastattavaksi. Esimerkiksi nimimerkki mineral virgin etsii 

kommentissaan selkeästi ostonjälkeisiä neuvoja, ja hän osoittaa viestinsä kaikille 

kuluttajille, kuten viestin viimeisestä lauseesta näkyy:  

”(…) Pari kertaa käyttäneenä ihoa pistelee ja kutittaa??? Lieneekö 

alkukosketuksen takia vai se vismutti oireilun syynä? Ihohuokosetkin 

poskesta näyttivät tavallista isommilta? Näin ei kyllä nestemäisillä 

meikkivoiteilla iho ole käyttäytynyt. Vastaavia kokemuksia muilla?” 

Sen sijaan nimimerkki Kojootti kysyy ostonjälkeisiä neuvoja nimenomaa blogaajalta, 

kuten viimeisessä lauseessa näkyy:  

” (…) Itselläni on Iroisien voide, mutta en saa sitä levittymään kunnolla. 

(…) En oikein ymmärrä, mistä tämä voisi johtua, ja ärsyttää, kun rasvaa 

on mennyt hukkaan (monesti olen pessyt kasvot uudestaan ja laittanut 

vain rasvan). Useimmiten jätän vain voiteen laittamatta. Muutaman 

kerran olen huomannut, että jos levitän voiteen vasta illalla, esimerkiksi 

iltamenoon lähtiessä, se levittyy paremmin. Ei kai kasvorasvan 



66 

imeytymistä pitäisi odotella vähintään puolta päivää, vai? Muutaman 

kerran olen koittanut laittaa BB-voidetta suoraan ilman rasvaa, mutta se 

taas tuntuu todella kuivalta, ja silloin voidetta myös kuluu enemmän. Itse 

olen siis ollut hieman pettynyt, kun noin kallis voide ei tunnukaan 

toimivan. Olisiko sinulla vinkkejä?” 

Ostonjälkeisten neuvojen yhteydessä aineistosta nousi esiin mielenkiintoinen seikka. 

Monet kuluttajat eivät suoranaisesti hauku tuotteita kertoessaan niiden 

toimimattomuudesta, vaan etsivät syitä sille, miksi tuote ei toimi heillä. Usein 

kuluttajat ovat valmiita syyttämään jopa itseään tuotteen toimimattomuudesta selittäen 

sen sillä, etteivät vain itse osaa käyttää sitä oikein. Esimerkiksi nimimerkeillä Joa ja 

Myrsky kirjoittavat kuluttajat etsivät ostonjälkeisiä neuvoja ja pohtivat mahdollisia 

selityksiä tuotteiden toimimattomuudelle sen sijaan, että haukkuisivat tuotteen 

huonoksi:  

”Monella on niin onnistuneita kokemuksia ja mulla vaan ei toimi! :( En 

tiedä, onko mulla liian tiheä/pieni kabuki vai miksi mä en ole ikinä saanut 

levitettyä mineraalimeikkiä kauniisti? Ihoni on rasvoittuva mutta 

pintakuiva - eli todella ärsyttävä yhdistelmä. Mineraalimeikkiä 

levittäessä tuntuu, että suuri osa jumittuu siihen kohtaan mihin 

siveltimen ensimmäisen kerran lasken (pitäisikö sivellintä pyöritellä 

vielä kauemmin kannessa?) (…).” (Joa) 

”Onko mulla joku maanantaikappale vai mitä, kun 015 kuivuttuaan 

muuttuu tummemmaksi ja oranssiksi?” (Myrsky) 

Itsensä syyttämistä tuotteen toimimattomuudesta on nähtävillä esimerkiksi anonyymin 

kuluttajan sekä nimimerkkien Jennnnpu ja Zulaika kommenteista:  

”Mitähän teen väärin, kun nuo kagat ei kestä minulla 2päivää 

kauvempaa ja ohjeiden mukaan lakkailee. Lähtee koko lakkaus irti 

yhtenä palana!” (anonyymi) 

”Mitähän mä teen väärin kun mulla BareMinerals senkun paakkuuntuun 

ihan kamalan näköiseksi parin tunnin päästä levityksestä.” (Jennnnpu) 

”Mä kerkesin ostaa, mutta en osaa käyttää sitten millään. Kynsilakka jää 

vaan kiinni paperiin eikä toisin päin. Pitäisikö folion antaa olla kynsissä 

useammankin minuutin? Pitääkö foilota painaa kovaa tai raaputtaa? 

Tuntuu että mikään ei auta!” (Zulaika) 
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4.2.3 Sosiaaliset syyt 

Sosiaaliset syyt olivat ostonjälkeisten neuvojen etsimisen kanssa toiseksi yleisin 

motiivi kuluttajien hallitsemassa kanavassa. Sosiaalisten syiden alakategorioista – 

sosiaaliset hyödyt, sosiaalisten siteiden vahvistaminen, viihdyttäminen ja itsensä 

esittäminen – korostui selvästi eniten sosiaaliset hyödyt. Hyvän esimerkin dialogista 

ja sosiaalisten syiden motivoimasta kommentoinnista tarjoaa seuraava 

kommenttiketju, jossa eri nimimerkeillä esiintyvät kuluttajat vaihtavat kokemuksia ja 

neuvovat toisiaan. Ketjun aloittaa 6.1.2015 nimimerkki JM, joka etsii ostonjälkeisiä 

neuvoja mineraalimeikkeihin liittyen: 

”Oi, käyttäisin aina BareMineralsia jos se ei kutittaisi iholla! Sellaisesta 

en suostu kärsimään, vaikka tekikin ihon aivan mahdottoman kauniiksi. 

Joskus mietin, että olisiko joku muu sarja mulle sopivampi? Mutta 

ehkäpä nuo kaikki sarjat kutiaa, jos kerran on kutiakseen. Tai joku muu 

sarja ei kuitenkaan ehkä tekisi yhtä kaunista jälkeä? Feelunique.com 

suosittelen! Sama tuote mutta edullisemmin. Mä pysyn itse 

nestemäisissä.” 

Nimimerkki Miumiu vastaa 6.1.2015 nimimerkin JM viestiin kertomalla kärsineensä 

samasta ongelmasta saman tuotteen kohdalla, mutta toisen merkin vastaavan tuotteen 

sopivan hänelle:  

”Mulla aiheuttaa myös kutinaa! Monta vuotta olen käyttänyt Lily Loloa 

ja se on sopinut täydellisesti. Mulle ovat kyllä monet nestemäiset 

meikkivoiteet aiheuttaneet allergiaa, vaikka muuten en ole millekään 

allerginen.” 

Myös nimimerkki Tiina*** osallistuu keskusteluun kertomalla myös kärsineensä 

ongelmasta, mutta vain tiettyjen muiden tuotteiden yhteiskäytössä:  

”Hei! Minulla kutisi tuo BM:n pohja,kun käytin alla Anessa/Shiseido 

suojakertoimellista kosteusvoidetta..ei lainkaan muilla vastaavilla 

aurinkosuojilla!” 

Ketjusta on havaittavissa ostonjälkeisten neuvojen etsimistä ja muiden neuvomista eli 

dialogia, jossa kuluttajat auttavat toisiaan. Kaiken taustalla on havaittavissa 

sosiaalisten hyötyjen motiivi, jota indikoi halu jutella muiden yhteisön jäsenten 

kanssa. 
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Myös nimimerkin Surppu 6.3.2015 kirjoittamassa viestissä on nähtävillä sosiaalisten 

syiden motivaatioita:  

”oih ja voih! Pyysin itse tätä samaista palettia Amerikan tuliaisiksi 

isältäni viimevuoden puolella ja voi sitä harmituksen määrää kun pitkän 

odotuksen jälkeen pääsin palettia koeajamaan! Olin pitkään ja hartaasti 

selannut sephoran sivuja ja ja miettinyt, että mikä olisi se 

tajunnanräjäyttävä ja ah niin käytännöllinen paletti, jonka isi voisi 

minulle valtaeren toiseltapuolelta kiikuttaa. Päädyin lopulta juuri tähän 

Bobbi Brownin paletiin ja se ei vastannut kyllä alkuunkaan odotuksiani! 

Omassa paletissani pigmentti on ihan yhtä surkea kuin tuossa sunkin 

paletissa ja tuntuu, että saa tosiaan käyttää aika raakaa väkivaltaa että 

paletista jotain irtoaa... Häivytysmahdollisuudetkin on aika heiveröiset 

ja meikki näyttää loppujen lopuksi siltä, että sen olisi tehnyt 5-vuotias 

leikkimeikeillä. Harmitusta pahentaa vielä se, kun kuvittelen rakkaan 

isäni pyörimään suureen sephoraan kaikkien purkkien ja purukoiden 

keskelle metsästämään tyttärelleen mieluista tuliaista :D On kyllä iso 

floppi Bobbi Brownin tasoiselta firmalta suoltaa markkinoille tällaista 

suopaa :(” 

Nimimerkki surppu kirjoitti kommenttinsa postaukseen, jossa blogaaja oli kirjoittanut 

pettyneensä kyseiseen luomiväripalettiin. Nimimerkin surppu kommentissa voi nähdä 

motiivina olevan oman samanlaisen kokemuksen jakaminen blogaajan kanssa, eli 

keskustelu, mihin viittaa halu jutella muiden yhteisön jäsenten kanssa. Viestistä on 

nähtävillä myös viihdyttämisen motiivia kuluttajan kuvaillessa humoristisesti, kuinka 

hänen isänsä on joutunut asioimaan suuressa kosmetiikkakaupassa.  

4.2.4 Negatiivisten tunteiden purkaminen 

Negatiivisten tunteiden purkamisen motiivin esiintymisessä yrityksen hallitsemassa ja 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa oli valtava ero. Yrityksen hallitsemasta kanavasta 

kerätyistä negatiivisista viesteistä 42 prosentissa oli havaittavissa negatiivisten 

tunteiden purkamisen motiivi, kun taas kuluttajien hallitsemassa kanavassa sitä oli 

havaittavissa vain 9 prosentissa viesteistä.  

Kuluttajan hallitsemassa kanavassa negatiivisten tunteiden purkamista on 

havaittavissa esimerkiksi nimimerkin Hallahalla kommentissa 25.8.2014: 

”Oli pakko kommentoida tähän sillä ostin kyseisen ripsivärin vähän 

aikaa sitten ja kokeilin ensimmäisen kerran tänään. Petyin karvaasti... 
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Yksikään ripsiväri kampa ei ole saanut ripsiä vetämään niin pahaan 

klimppiin. Harja keräsi ripsiväriä jokaisella kerralla aivan liikaa. Päädyin 

siis paniikkiratkaisuna kaivamaan cocktailhaarukalla ylimääräiset 

harjasta pois että saisin kiireessä edes edustus kelpoiset ripset. Alaripsiin 

toimi ihan kohtalaisen hyvin kaivuuoperaation jälkeen. Mulla on kyllä 

ihan erilaiset ripset kuin sulla. Ripseni ovat pitkät, mutta lähes 

läpinäkyvät. Lisäksi haluan ripsieni olevan mahdollisimman erotellut 

enkä ole vielä tavannut kumiharjaa mikä tuottaisi tarpeeksi luonnollisen 

tuloksen. Voi tietty johtua käyttäjästäkin, mutta meille on opetettu 

koulussa, että välineitä syytetään aina ensin :D taidan siis suosista 

pitäytyä niissä pulloharjoissa, joista saa ylimääräiset ripsarit pyyhittyä 

pois tarvittaessa. Tällainen kokemus mulla samaisesta ripsiväristä, 

toisilla toimii ja toisilla ei yms kliseitä :D” 

Negatiivisten tunteiden purkamista on havaittavissa viestin alussa esimerkiksi. 

Kuluttaja on niin pettynyt, että hänen on ”pakko kommentoida”. Vaikka viestissä on 

nähtävillä negatiivisten tunteiden purkamista, on kiinnostavaa, että kuluttaja haluaa 

silti ikään kuin pehmentää viestiään esimerkiksi sanomalla, että ”Voi tietty johtua 

käyttäjästäkin” ja ”toisilla toimii ja toisilla ei yms kliseitä”. Negatiivisten tunteiden 

purkamista on nähtävillä myös nimimerkin AaVee kommentissa 18.2.2015: 

”En ollut kuullutkaan ko. tuotteesta ennen kuin luin siitä tästä blogista ja 

tänään on testattu nuo liinat. Ei lähteny vedenkestävä ripsari ei, 

ennemmin irtosi ripset sillä hinkkaamisella, eikä mulla tänään ollut edes 

mitenkään "heavy" meikki naamassa :( Ei ollut siis mitään erityisempiä 

pohjustustuotteita silmissä, vain kahta luomiväriä, vesiliukoinen rajaus 

ja vedenkestävää ripsaria kaksi kerrosta. En ehkä tohdi edes kokeilla 

mikä on lopputulema kaikkien kunnon pohjustustuotteiden, neljän-

viiden eri luomivärisävyn, vedenkestävän eyelinerin ja samoin 

vedenkestävän ripsarin (kolme tai neljä kerrosta) kanssa.. Jätän liinat 

suosiolla siis aamukäyttöön tai hätävaroiksi reissuille mukaan :/” 

Kuluttaja on selvästi hyvin pettynyt tuotteeseen, joka oli odotuksia huonompi, eikä 

onnistunut lunastamaan lupauksiaan. Kuluttaja haluaa ilmaista tunteitaan ja varoittaa 

muita siitä, ettei tuote ainakaan hänellä ollut niin hyvä kuin mitä muut kehuvat sen 

olevan. Viestissä on mielenkiintoista se, että kuluttaja kertoo, ettei puhdistusliinojen 

toimimattomuus voinut johtua liian vahvasta meikistä, eli toisinsanottuna kuluttajasta 

itsestään riippuvista seikoista. Blogien kommenteissa useat kuluttajat mainitsevat 

tuotteista negatiivisia arvioita kirjoittaessaan, että vika saattoi olla jossain tuotteesta 

riippumattomasta tekijässä, esimerkiksi kuluttajassa itsessään tai hänen väärässä 

tavassaan käyttää tuotetta. Tässä viestissä kuluttaja mainitse erikseen, ettei tällaisesta 

voi olla kyse. Sama on näkyvillä nimimerkin Rale kommentissa 10.6.2014: 
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”Mulla toi sama laite ja kieltämättä petyin aika paljon. Oon nyt vuoden 

sillä surruutellut. En kyllä saa sileetä jälkeä sheiveri- enkä 

epilointipäällä. Mulla on omasta mielestä ihan perus suomalainen vaalee 

karva, niin en jaksa uskoa että just mulla olis jotenkin ohut ettei sen takia 

aja kaikkia :/” 

Nimimerkki Rale purkaa tunteitaan ilmaisemalla suoraan olevansa pettynyt 

laitteeseen. Hän myös sanoo selkeästi sen, ettei usko ”vian” olevan itsessään, mitä on 

nähtävillä muissa viesteissä usein.  

4.2.5 Kätevyys 

Kuluttajien hallitsemassa kanavassa kätevyys -motiivia oli havaittavissa 8 prosentissa 

viesteistä. Blogaaja Saara Sarvaksella on tapana kysyä postauksen päätteeksi, onko 

lukijoilla kokemusta esimerkiksi postauksessa käsitellystä tuotteesta. Hän siis 

rohkaisee lukijoita kertomaan kokemuksiaan ja mielipiteitään ja käymään keskustelua 

kommenttikentässä.  Tämä voi osaltaan vaikuttaa sekä sosiaalisten syiden että 

kätevyyden motiivien esiintymiseen. Lukijat kertovat negatiivisista kokemuksistaan 

siksi, että tuotteista sattuu olemaan puhe, ja heidän on kätevää kertoa mielipiteensä ja 

osallistua täten keskusteluun. Tämä voi rohkaista myös niitä kuluttajia esittämään 

mielipiteensä, jotka eivät ole kuitenkaan niin tyytymättömiä tuotteeseen, että 

jaksaisivat itse nostaa asian esille.  

Saara Sarvas kirjoitti 27.2.2015 postauksen Maybellinen uutuusmeikkivoiteista. 

Postauksen lopussa hän kysyi lukijoiltaan, mitä ominaisuuksia he pitävät tärkeinä 

meikkivoidetta valitessaan. Nimimerkki mariaaaaaaaaaaaaaaaaa kirjoitti kommentin 

28.2.2015: 

”En ole täysin varma omasta ihotyypistäni, mutta veikkaan että se on 

pintakuiva sekaiho. Mulla nassu rasvottuu tosi nopeasti ja puuteri onkin 

paraskaveri aina kun meikkaan. Mun on tosi vaikea löytää hyvää 

meikkivoidetta, enkä niihin kauhean mielelläni sijoittaisi 20euroa 

enempää. Joe Blascon meikkivoidetta kokeilin, mutta se tukki mun 

naaman ihan täysin. Make Up Storen ultra kevyt on nyt käytössä, mutta 

ei sekään sovi iholleni :( (…)” 

Nimimerkki mariaaaaaaaaaaaaaaaaa vastaa kommentissaan blogaajan esittämään 

kysymykseen meikkivoiteen tärkeistä ominaisuuksista. Lisäksi hän mainitsee lyhyesti 

Joe Blascon ja Make Up Storen meikkivoiteiden sopimattomuudesta itselleen. Näiden 
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kahden tuotteen sopimattomuus kuluttajalle ei ole viestin keskeisin sisältö, eikä 

kuluttaja varoita muita tuotteista, vaan mainitsee ohimennen, etteivät ne sovi 

nimenomaa hänelle. Täten voisi tulkita, että tuotteiden mainitsemiseen ei ollut sen 

suurempia syitä, kunhan vain meikkivoiteista sattui olemaan puhetta, ja kuluttaja 

halusi osallistua keskusteluun kertomalla omista kokemuksistaan, jotka sattuivat 

olemaan negatiivisia.  

Samaan kysymykseen meikkivoiteen ominaisuuksista vastasi myös nimimerkki 

PauliinaN 1.3.2015. Myös hänen kommentissaan näkyy keskusteluun osallistumista 

sosiaalisista syistä ja negatiivista kommentointia kätevyyden vuoksi: 

”Etsin edelleen täydellistä meikkivoidetta erittäin epäpuhtaalle iholleni, 

jota epätoivoisesti peitän meikillä. Välillä meinaa toivo ja aika (!) 

loppua, mutta sitten totean taas, että onneksi on meikit! :) Olen käyttänyt 

Lumenen cc:tä, mutta välillä tuntuu, että naama näyttää liian 

pakkeloidulle. Siksi etsin mahdollisimman peittävää JA ohutta meikkiä, 

joudun kuitenkin kerrostamaan jonkin verran. Tämä voisi olla 

kokeilemisen arvoinen.” 

Tässäkään viestissä Lumenen CC-meikkivoiteen haukkuminen ei ole keskeistä 

sisältöä, vaan se mainitaan ohimennen tuotteena, joka ei kuluttajan mielestä ole 

täydellinen. Kommentti on kirjoitettu sosiaalisista syistä, halusta osallistua 

keskusteluun, ja Lumenen CC-voiteen sopimattomuus kuluttajalle mainitaan 

kätevyyden vuoksi.  

Nimimerkin Minttu-Maaria kirjoittamaa kommenttia L’Oréalin uutuushuulipunia on 

analysoitu jo luvussa 4.2.3, jossa siitä havaittiin sosiaalisten syiden ja itsensä 

esittämisen motiivit.  

”Mä en tykkää noiden punien koostumuksesta, koska tuntuvat liikaa. Ei 

siis tunnu paksulta eikä voidemaiselta, mutta jotenkin vaan tuntuu koko 

ajan vähän siltä kuin olis laittanut liikaa punaa vaikka ei olekaan. Ja 

punien tuoksu on myös liian voimakas eli nää punat ei ole yhtään mun 

makuun, paitsi tietysti sävyiltään :) Tuo Rose Creme olis just mun sävy!” 

Nimimerkki Minttu-Maaria vastaa kommentissaan blogaajan esittämään kysymykseen 

mieluisimmasta sävystä, mutta kertoo samalla, että hän ei henkilökohtaisesti pidä 

kyseisten huulipunien koostumuksesta ja tuoksusta.  Kuluttajalla ei tunnu olevan 

erityisen vahvoja negatiivisia tunteita kyseisiä huulipunia kohtaan, mutta koska 

blogaaja kysyi lukijoiden mielipidettä, halusi hän osallistua keskusteluun kertomalla 
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kokemuksiaan tuotteesta. Täten viestin kirjoittamisen taustalla voi sosiaalisten 

hyötyjen lisäksi vaikuttaa kätevyys.  

4.2.6 Lohdun hakeminen 

Kuluttajan hallitsemassa kanavassa lohdun hakeminen korostui erityisesti niissä 

viesteissä, missä kuluttaja harmitteli muiden kehuman tuotteen sopimattomuutta 

itselleen. Tämä on nähtävissä esimerkiksi nimimerkin mima111 kommentissa 

6.1.2015: 

"Aina ihmettelen, että miten muka näitä on "maailman helpoin käyttää", 

kun itselläni ei onnistu sitten millään! Paljon blogitekstejä olen lukenut 

siitä kuinka mahtavia nämä on ja kuinka niistä saa peittävän tuloksen, 

jos haluaa, mutta itse en siinä onnistu. Blogitekstien lisäksi olen katsonut 

useita youtube-ohjevideoita aiheesta ja käyttänyt loppuun yhden 

baremineralsin purkin, joten todella olen yrittänyt. En vaan saa näistä 

yhtään peittoa ja iho tuntuu todella kuivalta, vaikka kuinka yrittää 

kuoria/kosteuttaa etukäteen. (…) Mutta siltikin aina tällaisia postauksia 

lukiessa toivoisi, että ne mineraalimeikit olisi toiminut myös itsellä....” 

Kuluttaja on selvästi kuullut ja lukenut tuotteesta paljon hyvää, mutta ei ole itse 

kokenut tuotetta kehujen arvoiseksi, ja on näin pettynyt siihen. Lohdun hakemista 

näkee kommentin viimeisessä lauseessa. Häntä selvästi harmittaa, ettei tuote jostain 

syystä toimi hänellä ja haluaa tuntea sympatiaa.  

Harmitusta muiden yleisesti kehuman tuotteen sopimattomuudesta itselle ja täten 

lohdun hakemisen motivoimaa negatiivista viestintää on nähtävillä myös nimimerkin 

Joa kommentissa 5.1.2015: 

”Monella on niin onnistuneita kokemuksia ja mulla vaan ei toimi! :( 

(…)” 

4.2.7 Kostaminen 

Samoin kuin yrityksen hallitsemassa kanavassa, oli myös kuluttajien hallitsemassa 

kanavassa kostamisen motiivia näkyvissä yllättävän vähän, vain neljässä prosentissa 

viesteistä. Vaikka kostamista on havaittavissa yllättävän vähän, on sitä silti 

muutamissa kommenteissa, esimerkiksi nimimerkin Silkkimaki viestissä 17.2.2015: 
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”Ei tosiaan poista vedenkestävää ripsaria. Ihan huijausta ja maksettu 

mainos tämä "blogi".” 

Nimimerkin Silkkimaki viesti on mielenkiintoinen, sillä se ei hyökkää varsinaisesti 

postauksessa käsiteltyä tuotetta, vaan blogaajaa vastaan. Kuluttaja väittää, että Saara 

Sarvaksen blogi olisi huijausta, mikä indikoi kostamisen motiivia, sillä kuluttaja 

haluaa aiheuttaa blogaajalle huonon maineen. Samaan indikaattoriin sopii myös 

nimimerkin juhgtfdc 20.4.2014 kirjoittama, Lumenea kritisoiva viesti: 

”Lumenesta ei luonnollista saa tekemälläkään. Sen verran lisätään jotain 

marjaa, että päästään luonnolla hehkuttamaan ja kauppa käy. Ns 

viherpesu.” 

Nimimerkki Pettymys kirjoitti 2.3.2014 pettyneensä L’Oréalin meikkivoiteen:  

”Joo, meitsi osti pariviikkoa sitten tuommosen sävyssä 120, vaikutti 

hyvän väriseltä, mutta kuivuessaan vähän tummui ja olikin enemmän 

punertava mitä näytti... Eli ei sopinut meitsin nuppiin tippaakaan :( Eli ei 

näistä mikään sävy ollut meikäläisen ihoon sopiva.. Ei myöskään minun 

ihollani (puuterinkaan kera) kestänyt kokopäivää.. 20 meni hukkaan ja 

nyt turha puteli nurkissa pyörimässä.” 

Viestissä on nähtävillä sekä huonosta kokemuksesta johtuvien negatiivisten tunteiden 

purkamista että yritykselle kostamista. Yritykselle kostamisesta vihjaa viestin 

viimeinen lause, jossa kuluttaja valittaa taloudellisista menetyksistä. Yritys vahingoitti 

kuluttajaa aiheuttamalla taloudellisia menetyksiä, ja nyt kuluttaja haluaa vahingoittaa 

yritystä kirjoittamalla siitä negatiivisesti Internetiin. 

4.2.8 Kanavasta saatava lisätuki, viestiminen yritykselle, vastauksen saaminen 

yritykseltä ja (kollektiivisen) vallan käyttö 

Motiiveja, joita ei kuluttajien hallitsemassa kanavassa esiintynyt lainkaan, olivat 

kanavasta saatava lisätuki, viestiminen yritykselle, vastauksen saaminen yritykseltä ja 

(kollektiivisen) vallan käyttö. Näiden motiivien esiintymisen puuttumisen mahdollisia 

syitä analysoidaan tarkemmin luvussa 5.2.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. Ensimmäisessä alaluvussa 

keskitytään yrityksen hallitsemaan kanavaan liittyviin, ja toisessa alaluvussa 

kuluttajien hallitsemaan kanavaan liittyviin johtopäätöksiin. Kolmannessa alaluvussa 

esitellään tutkimuksen tulosten pohjalta muodostettu, sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvan tuotevalittamisen motiivien ja kanavien välistä yhteyttä kuvaava malli ja 

pohditaan kanavissa esiintyneiden motiivien tärkeimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Luvun 

lopussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja annetaan tutkimuksen tulosten 

perusteella liikkeenjohdollisia suosituksia ja jatkotutkimusehdotuksia. 

Aikaisemman tutkimuksen pohjalta luodun teoreettisen viitekehyksen perusteella 

oletettiin löyhästi yrityksen ja kuluttajien hallitsemista kanavista löytyvän sekä eroja 

että yhtäläisyyksiä kuviossa 6 näkyvällä tavalla. Aiheesta ei ole olemassa vastaavaa 

jaottelua tai paljoa aiempaa tutkimusta, joten teoreettinen viitekehys toimi vain 

suuntaa-antavana apuvälineenä aineiston analysoinnissa.  

 

Kuvio 6: Teoreettinen oletus somevalittamisen motiivien ja kanavien välisestä yhteydestä 

Yrityksen ja kuluttajien hallitsemissa kanavissa esiintyvissä motiiveissa oli selvä ero. 

Toisessa kanavassa yleisimmin esiintyvät motiivit olivat toisessa kanavassa 

harvinaisempia, pois lukien muiden neuvominen ja varoittaminen, jotka olivat 

yleisimpien motiivien joukossa molemmissa kanavissa. Kuviossa 7 näkyy rinnakkain 

eri motiivien esiintymistiheys molemmissa kanavissa.  
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Kuvio 7: Motiivien esiintymistiheys yrityksen ja kuluttajien hallitsemissa kanavissa 

Seuraavissa alaluvuissa käydään tarkemmin läpi motiivien ja kanavien välistä 

yhteyttä, ensin yrityksen hallitsemassa kanavassa ja sitten kuluttajien hallitsemassa 

kanavassa. 

4.1 Motiivit yrityksen hallitsemassa kanavassa 

Kuten taulukosta 6 näkee, korostuivat yrityksen hallitsemassa kanavassa selvästi 

eniten negatiivisten tunteiden purkamisen, yritykselle viestimisen sekä muiden 

neuvomisen ja varoittamisen motiivit. Aiemman tutkimuksen perusteella muodostetut 

oletukset motiivien esiintymisestä yrityksen hallitsemassa kanavassa osuivat sikäli 

oikeaan, että ne motiivit, joiden oletettiin korostuvan yrityksen hallitsemassa 

kanavassa, olivat tosiaan yleisimmin esiintyviä motiiveja. Toisaalta yrityksen 

hallitsemassa kanavassa odotettiin esiintyvän myös oston jälkeisten neuvojen 

etsimisen motiivia, mutta sitä ei ilmennyt merkittävästi.  

Mielenkiintoinen havainto palautteista yrityksen omassa kanavassa oli se, että valtaosa 

palautteen antaneista asiakkaista antoi tuotteelle joko yhden tai viisi tähteä. Tämä 

tukee monien tutkijoiden (esim. Kimmel & Kitchen 2013, Anderson 1998, Kietzmann 

& Canhoto 2013) havaintoa siitä, että tyytymättömyys tai tyytyväisyys eivät sinänsä 

suoraan aiheuta negatiivista tai positiivista arvostelua. Sen sijaan valittamista tai 

Yrityksen hallitsema kanava Kuluttajien hallitsema kanava

Motiivi Yht. % Motiivi Yht. %

Negatiivisten tunteiden purkaminen 48 42 % Muiden neuvominen/varoittaminen 21 26 %

Viestiminen yritykselle 40 35 % Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen 13 16 %

Muiden neuvominen/varoittaminen 34 30 % Sosiaaliset syyt 13 16 %

Vastauksen saaminen yritykseltä 8 7 % Negatiivisten tunteiden purkaminen 7 9 %

Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen 4 3 % Kätevyys 6 8 %

Lohdun hakeminen 4 3 % Lohdun hakeminen 4 5 %

Kollektiivisen vallan käyttö 3 3 % Kostaminen 3 4 %

Kostaminen 2 2 % (Kollektiivisen) vallan käyttö 0 0 %

Sosiaaliset syyt 2 2 % Viestiminen yritykselle 0 0 %

Kanavasta saatava lisätuki 0 0 % Vastauksen saaminen yritykseltä 0 0 %

Kätevyys 0 0 % Kanavasta saatava lisätuki 0 0 %

Luokittelemattomia 10 9 % Luokittelemattomia 23 29 %

(Viestejä yhteensä 115) (Viestejä yhteensä 80)
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kehumista esiintyy silloin, kun asiakkaan odotukset ja varsinainen kokemus ovat 

kaukana toisistaan, joko hyvässä tai pahassa.  

Mielenkiintoista oli, että tuoteuudistuksen kokeneiden tuotteiden palautteissa korostui 

negatiivisten tunteiden purkaminen ja yritykselle viestiminen, kun taas muiden 

tuotteiden palautteissa korostui negatiivisten tunteiden purkaminen sekä muiden 

neuvominen ja varoittaminen. Uudistamattomien tuotteiden palautteissa muita 

varoitettiin esimerkiksi kertomalla, ettei tuote sovi tietylle ihotyypille, ja useat viestit 

suunnattiin nimenomaa muiden kuluttajien avuksi ostopäätöksen tekemisessä.  

Uudistettujen tuotteiden kohdalla viestit taas olivat useammin tulkittavissa nimenomaa 

yritykselle osoitetuiksi. Niissä ei niinkään kuvailtu, millaiselle asiakkaalle tuote ei 

sovi, vaan verrattiin uudistettua tuotetta entiseen versioon. Yritykselle viestimisen ja 

negatiivisten tunteiden purkamisen korostuminen uudistetuissa tuotteissa on sikäli 

ymmärrettävää, että kuluttajat ovat jo tottuneet tietynlaiseen tuotteeseen, ja heillä on 

mahdollisesti voinut muodostua vuosikausia käytettyyn tuotteeseen eräänlainen 

kiintymyssuhde. Kun tuotetta yhtäkkiä uudistetaan kuluttajien mielestä huonompaan 

suuntaan, herättää se luonnollisesti negatiivisia tunteita ja muutosvastarintaa. Mikäli 

tuote ei enää uudistuksen jälkeen sovi kuluttajalle, aiheutuu hänelle 

vaihtokustannuksia uuden, korvaavan tuotteen etsimisestä. On täysin ymmärrettävää, 

että tällaisessa tilanteessa kuluttaja kokee olevansa pettynyt ja haluaa purkaa näitä 

tunteitaan sekä kertoa niistä yritykselle.  

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi yksi kerrallaan yrityksen kanavassa korostuneita 

motiiveja.  

5.1.1 Negatiivisten tunteiden purkaminen 

Negatiivisten tunteiden purkaminen oli selvästi yleisin motiivi somevalittamisen 

taustalla yrityksen hallitsemassa kanavassa. Täten tämä tutkimus tukee osaltaan 

aikaisemman tutkimuksen (esim. Sundaram ym. 1998, Hennig-Thurau ym. 2004, 

Wetzer ym. 2007) väitettä siitä, että kuluttajat pyrkivät palauttamaan epätyydyttävän 

kulutuskokemuksen aiheuttamaa epätasapainoa ilmaisemalla mielipiteensä. 
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Negatiivisten tunteiden purkamisen motiivi korostui erityisesti uudistetuissa tuotteissa 

ja se jakautui selvästi kahteen kategoriaan. Joko kuluttajat olivat harmissaan ja 

surullisia, tai vaihtoehtoisesti erittäin vihaisia. Etenkin uudistettujen tuotteiden 

kohdalla erittäin monet kuluttajat korostivat sitä, että vanha tuote oli ollut heidän 

luottotuotteensa jo vuosikausien ajan. Kuluttajat kokivat suurta vaivaa korvaavan 

tuotteen etsimisessä, ja monet valittivat kokeneensa taloudellisia menetyksiä, kun 

tottumuksesta ostettu tuote ei uudistuksen jälkeen enää sopinutkaan heille.  

5.1.2 Yritykselle viestiminen ja vastauksen saaminen 

Kuten luvussa 5.1 todettiin, korostui yritykselle viestiminen nimenomaa uudistettuja 

tuotteita koskevissa viesteissä. Kuluttajat halusivat viestiä tuoteuudistuksen 

epäonnistumisesta ja sen aiheuttamasta pettymyksestä yritykselle. Yritykselle 

viestimisen korostuminen nimenomaa yrityksen hallitsemassa palautekanavassa on 

ilmeistä, sillä luonnollisesti tätä kautta jätetyt palautteet päätyvät takuulla yrityksen 

tietoon. Kuitenkaan läheskään jokaisessa yrityksen kanavaan kirjoitetussa viestissä ei 

ollut selkeää indikaattoria siitä, että motiivina olisi ollut yritykselle viestiminen. 

On mielenkiintoista, etteivät Hennig-Thurau ym. (2004) sisällyttäneet yritykselle 

viestimistä lainkaan somevalittamisen motiiviksi tutkimuksessaan, vaikka se tuntuu 

hyvin ilmeiseltä motiivilta, etenkin tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Myös 

Hong ja Lee (2005 via van Noort &Willemsen 2012) linkittivät sen nimenomaa 

kuluttajien hallitsemiin kanaviin. He perustelivat motiivin olemassaoloa sillä, että 

kuluttajat ovat tietoisia siitä mahdollisuudesta, että yritys lukee heidän valituksensa 

Internetissä ja vastaa siihen. Täten negatiivinen viestintä ei siis aina ole osoitettu vain 

kanssakuluttajille, vaan myös viestin sisällön kohteena olevalle yritykselle (Vásquez 

2011). Tässä tutkimuksessa yritykselle viestimisen motiivin oletettiin kuitenkin alusta 

asti näkyvän motiivina myös yrityksen kanavassa tapahtuvassa valittamisessa, ja 

lopulta se paljastuikin tutkimuksen tulosten perusteella erittäin merkittäväksi 

motiiviksi nimenomaa yrityksen hallitsemassa kanavassa, eikä lainkaan merkittäväksi 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa.  

Yritykselle viestimisen motiiviin liittyen aineistosta nousi esiin kolme mielenkiintoista 

havaintoa: vastauksen saamisen ja yritykselle viestimisen motiivien erottuminen, 
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yrityksen auttaminen tuotekehitysideoita tarjoamalla sekä uusi kollektiivisen vallan 

käytön muoto. Yllättävä seikka yleisimmin esiintyvissä motiiveissa yrityksen 

hallitsemassa kanavassa oli yritykselle viestimisen ja vastauksen saamisen motiivien 

esiintyminen erikseen, sillä aiemman tutkimuksen mukaan (TNS NIPO 2011 via van 

Noort &Willemsen 2012) liki 60 prosenttia somessa valittavista kuluttajista odottavat 

vastausta yritykseltä kirjoittaessaan valituksen nettiin. Tässä tutkimuksessa 

analysoidun aineiston perusteella prosenttiosuus on paljon pienempi. Yritykselle 

viestimisen motiivi oli nähtävillä yrityksen hallitsemassa kanavassa 35 prosentissa 

viesteistä, kun taas vastauksen saamisen motiivin vain seitsemässä prosentissa 

viesteistä. Täten siis läheskään jokainen kuluttaja, jonka motiivina oli viestiä 

yritykselle, ei odottanut saavansa yritykseltä vastausta, kun taas jotkut selvästi 

odottivat. Tämän vuoksi yritykselle viestiminen ja vastauksen saaminen yritykseltä 

päätettiin analyysin aikana erottaa omiksi motivaatioikseen. Tässä tutkimuksessa 

analysoitujen viestien pohjalta voi olettaa, että kuluttajille on vastausta tärkeämpää 

saada äänensä kuuluviin ja viesti perille yritykseen. 

Yrityksen auttaminen 

Yrityksen auttaminen on aiemmin nähty positiivisen someviestinnän motiivina. 

Kuluttajat viestivät positiivisesti pitämistään tuotteista, koska ovat yritykselle 

kiitollisia, ja haluavat auttaa ja edistää sen menestymistä. (Hennig-Thurau ym. 2004). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin eräänlaista yrityksen auttamisen motiivia 

myös valittamisen kontekstissa. Monet kuluttajat esittivät yritykselle suoria 

tuotekehitysideoita negatiivisen viestin yhteydessä. Täten voisi ajatella, että jotkut 

kuluttajat haluavat antaa pelkän negatiivisen palautteen sijaan rakentavaa kritiikkiä ja 

suoria tuotekehitysideoita, ja auttaa täten yritystä tarjoamaan parempia tuotteita 

tulevaisuudessa.  

Kollektiivisen vallan käyttö 

Koska Hennig-Thurau ym. (2004) käsittelivät kollektiivista vallankäyttöä nimenomaa 

kuluttajien hallitsemissa kanavissa, ei Lumene.fi –sivustolta sen mukaista 

kollektiivisen vallan käytön motiivia luonnollisesti löytynyt. Hennig-Thurau ym. 

(2004) linkittävät (kollektiivisen) vallan käytön motiivin kostamiseen, sillä kuluttajat 
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voivat Internetiin kirjoitetuilla negatiivisilla palautteilla aiheuttaa yritykselle huonoa 

mainetta ja asiakkaiden menetystä. Tässä tutkimuksessa aineistosta nousi kuitenkin 

vahvasti toisenlainen, nimenomaa yrityksen omaan palautekanavaan liittyvä 

kollektiivisen vallan käytön motiivin muoto, jonka voi jaotella yritykselle viestimisen 

alakategoriaksi.  

Hennig-Thuraun ym. (2004) mukaan somevalittaminen tarjoaa mekanismin vallan 

siirtämiseen yrityksiltä kuluttajille etenkin niissä tapauksissa, joissa monet kuluttajat 

esittävät kritiikkiä yhtä aikaa. Sama mekanismi toimii tämän tutkimuksen mukaan 

myös yrityksen hallitsemassa kanavassa. Monet kuluttajat aloittivat viestinsä 

sanomalla, etteivät he nähtävästi ole ainoita, jotka ajattelevat tuotteen huonontuneen 

uudistuksen myötä. Viestin sisällössä ei tullut sinänsä mitään uutta yrityksen tai 

muiden kuluttajien tietoon, mutta kuluttaja halusi silti antaa palautteen. Tämä viittaa 

siihen, että kuluttajat haluavat käyttää kollektiivista valtaa vaikuttaakseen yrityksen 

toimintaan, esimerkiksi vanhan tuotteen takaisin tuomiseen. Aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta kollektiivisen vallan käytön motiivi liittyi nimenomaa 

kostamiseen ja haluun luoda yritykselle huono maine. Tämän tutkimuksen perusteella 

kollektiivisella vallankäytöllä voi olla myös muunlaisia tavoitteita, kuten yrityksen 

toimintaan vaikuttaminen. 

5.1.3 Muiden neuvominen ja varoittaminen 

Aiemman tutkimuksen mukaan kuluttajaa voi motivoida somevalittamiseen halu 

säästää muut kuluttajat huonolta kokemukselta tai auttaa heitä ostospäätösten 

tekemisessä (Sundaram ym. 1998, Hennig-Thurau ym. 2004, Wetzer ym. 2007). 

Muiden neuvominen ja varoittaminen olivat molemmissa kanavissa yksi tiheimmin 

esiintyneistä motiiveista. Kuluttajien hallitsemassa kanavassa ne olivat yleisin, ja 

yrityksen hallitsemassa kanavissa kolmanneksi yleisin motiivi.  

Muiden neuvomista ja varoittamista oletettiin esiintyvän yrityksen hallitsemassa 

kanavassa. Silti sen esiintyminen niin runsaana kuin sitä ilmeni, yhdistettynä kahteen 

muuhun yrityksen kanavassa korostuneeseen motiiviin oli melko yllättävää. Muut 

yrityksen kanavassa korostuneet motiivit – yritykselle viestiminen ja negatiivisten 

tunteiden purkaminen – eivät ole yhteisöllisyyteen viittaavaa toimintaa, toisin kuin 
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muiden neuvominen ja varoittaminen. Täten yritysten hallitsemassa kanavassa muiden 

neuvominen ja varoittaminen voisivat liittyä ainakin osittain kostamisen motiiviin: 

samalla, kun muita varoitetaan huonosta tuotteesta, aiheutetaan yritykselle asiakkaiden 

menetystä, kun taas kuluttajien hallitsemassa kanavassa se liittyi yhteisöllisyyteen, 

mistä kerrotaan lisää kuluttajien hallitseman kanavan yhteydessä. 

5.1.4 Oston jälkeisten neuvojen etsiminen 

Yrityksen hallitsemassa kanavassa odotettiin korostuvan myös ostonjälkeisten 

neuvojen etsimisen motiivi, mutta sitä esiintyi ainoastaan kolmessa prosentissa 

viesteistä. Hennig-Thuraun ym. (2004) mukaan kuluttajat kirjoittavat kommentteja 

internetpohjaisiin mielipidekanaviin, koska kirjoittamiseen osallistuminen pelkän 

muiden kirjoittamien kommenttien lukemisen sijaan mahdollistaa spesifimpien ja 

hyödyllisempien neuvojen saamisen. Oston jälkeisten neuvojen etsimisen motiivin 

puute yrityksen hallitsemassa kanavassa on yllättävää, sillä voisi kuvitella ongelmien 

ilmetessä yritykseltä suoraan kysymisen olevan kätevin tapa selvittää ne. Toisaalta 

kuluttajat eivät ehkä usko siihen, että he saisivat vastauksen yrityksen 

palautekanavassa, tai jos saisivat, tulisi se viiveellä. Tähän viittaa myös vastauksen 

saaminen yritykseltä –motiivin vähäinen esiintyminen, etenkin suhteessa yritykselle 

viestimisen motiivin tiheään esiintymiseen. Ostonjälkeisten neuvojen etsimisen 

motivaatio korostui kuluttajien hallitsemassa kanavassa, joten sitä analysoidaan lisää 

siinä kontekstissa luvussa 5.2.  

5.1.5 Lohdun hakeminen 

Wetzerin ym. (2007) mukaan lohdun hakeminen liittyy tilanteisiin, joissa kuluttaja 

kokee epävarmuutta tai pettymystä. Vaikka ei voi varsinaisesti väittää lohdun 

hakemisen korostuneen yrityksen hallitsemassa kanavassa, niin on silti huomion 

arvoista, että kaikki ne neljä viestiä, joista lohdun hakemisen motiivia oli havaittavissa, 

liittyivät uudistettuihin tuotteisiin. Tämä voi olla selitettävissä samalla logiikalla kuin 

negatiivisten tunteiden purkamisen motiivi. Kuluttajat ovat jo tottuneet tietynlaiseen 

tuotteeseen, ja heillä on mahdollisesti voinut muodostua jo eräänlainen 

kiintymyssuhde vuosikausia käytettyyn tuotteeseen. Kun tuotetta yhtäkkiä muutetaan 

kuluttajan mielestä huonompaan suuntaan, ovat he pettyneitä, ja voivat jopa kokea 
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surua vuosia käytetyn luottotuotteen menettämisen myötä. Uudistuksesta aiheutuu 

kuluttajalle myös vaivaa, kun entisen luottotuotteen tilalle pitää etsiä uusi tuote. Surun 

ja vaivan kokemisen yhteydessä on ymmärrettävää, että kuluttaja haluaa jakaa 

tunteensa muiden kuluttajien kanssa ja kokea vertaistukea ja sympatiaa.  

5.1.6 Kostaminen ja (kollektiivisen) vallan käyttö 

Yrityksen hallitsemassa kanavassa kostamisen motiivia näkyi tutkimuksessa 

käytettyjen indikaattorien perusteella vain kahdessa viestissä. Aiemman tutkimuksen 

pohjalta kostaminen ja (kollektiivisen) vallan käyttö liittyvät toisiinsa (Hennig-Thurau 

ym. 2004, Wetzer ym. 2007). (Kollektiivisen) vallan käyttö perustuu siihen, että 

sosiaalisessa mediassa valtavan potentiaalisen vastaanottajamäärän ja viestien 

rajattoman säilymisen vuoksi kuluttaja voi jo yhdellä valituksella aiheuttaa yritykselle 

huonoa mainetta ja asiakkaiden menetystä. Täten kuluttajat voivat kostaa yritykselle 

kirjoittamalla niistä negatiivisesti sosiaaliseen mediaan. Yritysten hallitsemassa 

kanavassa korostui muiden neuvomisen ja varoittamisen motiivit, minkä voisi ajatella 

liittyvän kostamisen motiiviin: samalla kun muita varoitetaan huonosta tuotteesta, 

aiheutetaan yritykselle asiakkaiden menetystä. 

Toisaalta kostamisen ja kollektiivisen vallan käytön motiivien vähäisyys yrityksen 

hallitsemassa kanavassa on loogista, sillä jos motiivina on kostaa yritykselle, kuluttaja 

kirjoittanee todennäköisemmin kanavaan, missä yrityksellä ei ole mahdollisuutta 

puolustautua. Toisaalta taas yrityksen omassa palautekanavassa nimenomaa tuotteista 

kiinnostuneet ja niistä tietoa etsimään tulleet kuluttajat näkisivät kuluttajan 

negatiivisen arvion. Voi toki olla, että kostamista on motivaationa enemmän kuin 

viesteistä pystyttiin analysoimaan tutkimusmenetelmän rajoitusten vuoksi. On erittäin 

vaikeaa sanoa pelkän viestin perusteella, haluaako kuluttaja todella kostaa yritykselle, 

vai esimerkiksi vain purkaa negatiivisia tunteitaan. 

5.1.7 Sosiaaliset syyt 

Sosiaalisten syiden motiivit perustuvat siihen, että kuluttajista tulee mielipiteiden 

vaihtamisen ja vuorovaikutuksen kautta virtuaaliyhteisön jäsen. Kuluttajat voivat siis 

kirjoittaa kommentteja Internettiin, sillä se merkitsee heidän kuulumista yhteisöön ja 
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mahdollistaa sosiaalisten hyötyjen saamisen yhteisöön kuulumisesta. (Oliver 1999, 

McWilliam 2000, Hennig-Thurau ym. 2004, 42). Yrityksen hallitsemissa kanavissa 

sosiaalisten syiden, eli egon kohentamisen, itsensä esittämisen, viihdyttämisen ja 

asiantuntijuuden motiiveja esiintyi vain kaksi, joista yksi lukeutui viihdyttämisen 

kategoriaan ja toinen itsensä esittämiseen. Muita sosiaalisiin syihin lukeutuvia 

motiiveja ei esiintynyt lainkaan. Tämä voi toki olla osittain selitettävissä sillä, että 

nämä motiivit ovat erittäin vaikeasti nähtävissä ainoastaan kirjoitetusta viestistä. 

Toisaalta sosiaalisiin syihin liittyvien motiivien esiintymisen puute on hyvin loogista 

yrityksen hallitsemassa kanavassa. Yrityksen palautekanava ei ole varsinaisesti tiivis 

virtuaaliyhteisö, vaan kuluttajat tulevat sinne, kun haluavat lukea arvosteluja tai 

kirjoittaa niitä, eivätkä välttämättä palaa takaisin. Täten kanavassa ei esiinny 

varsinaista dialogia kuluttajien välillä. Dialogin puuttuessa virtuaalisia sosiaalisia 

suhteita ei pääse syntymään, ja tällöin on loogista, etteivät sosiaalisten syiden 

kategoriaan lukeutuvat motivaatiot korostu yrityksen hallitsemassa kanavassa.   

5.1.8 Kanavasta saatava lisätuki ja kätevyys 

Yrityksen hallitsemassa kanavassa oli vain kaksi motiivia, joita ei esiintynyt lainkaan: 

kanavasta saatava lisätuki sekä kätevyys. Näiden motiivien puuttuminen yrityksen 

hallitsemassa kanavassa oli odotettavissa, sillä tuki ongelmanratkaisussa liittyy 

nimenomaa kolmannen osapuolen ylläpitämiin kanaviin. Kätevyyden puuttuminen 

taas selittyy luonnollisesti sillä, että kuluttajan on itse tietoisesti mentävä yrityksen 

palautekanavaan ja kirjoittaa palaute, kun taas esimerkiksi blogiin kuluttaja voi mennä 

aikomuksenaan rentoutua ja lukea itseään kiinnostavasta aihepiiristä ja osallistua 

keskusteluun sosiaalisista syistä. Jo kätevyyden indikaattori ”on kätevämpää kirjoittaa 

sosiaaliseen mediaan, kuin ottaa yhteyttä yritykseen” sulkee sen pois mahdollisista 

motiiveista yrityksen hallitsemassa kanavassa.  

4.2 Motiivit kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

Myös kuluttajien hallitsemassa kanavassa oli kolme motiivia jotka esiintyivät selkeästi 

muita useammin: muiden neuvominen ja varoittaminen, ostonjälkeisten neuvojen 

etsiminen sekä sosiaaliset syyt. Näiden motiivien korostuminen nimenomaa 
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kuluttajien hallitsemassa kanavassa on loogista, sillä kaikki kolme liittyvät vahvasti 

yhteisöllisyyteen. Kaikki kolme motiivia myös esiintyivät usein yhdessä, mikä käy 

järkeen, sillä ne muodostavat keskustelun. Esimerkiksi joku kuluttaja saattoi kertoa 

tuotteeseen liittyvistä ongelmistaan ja kysyä, onko muilla vastaavia kokemuksia tai 

vinkkejä niiden selvittämiseen, mikä viittaa ostonjälkeisten neuvojen etsimiseen. 

Kysymyksiin vastasi joko yksi tai useampi toinen kuluttaja, mikä kuvaa muiden 

auttamisen ja neuvomisen motiivia. Näin kuluttajat kävivät keskenään keskustelua, 

missä vaihdettiin mielipiteitä ja kokemuksia sekä autettiin toisia, mikä kuvastaa 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa vahvasti esillä olleita sosiaalisia syitä.  

Muiden motiivien vähäinen esiintyminen tuli yllätyksenä, sillä kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa odotettiin aiemman tutkimuksen perusteella näkyvän 

laajempi motiivien kirjo. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi kuluttajien 

hallitsemissa kanavissa esiintyviä motiiveja.  

5.2.1 Muiden neuvominen ja varoittaminen 

Huoli muista kuluttajista, eli halu säästää muut kuluttajat huonolta kokemukselta tai 

auttaa heitä ostospäätösten tekemisessä voi ajaa kuluttajia kirjoittamaan negatiivisia 

arvosteluja tuotteista (Sundaram ym. 1998, Hennig-Thurau ym. 2004, Wetzer ym. 

2007). Muiden neuvominen ja varoittaminen olivat ylivoimaisesti yleisin motiivi 

valittamiselle kuluttajien hallitsemassa kanavassa. Muiden neuvomisen ja 

varoittamisen motiivien korostuminen kuluttajien hallitsemassa kanavassa voi selittyä 

sillä, että blogi ja sen kommenttiosuus ovat eräänlainen virtuaaliyhteisö, jonka jäsenet 

kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja haluavat täten auttaa ja neuvoa toisiaan. Tähän 

viittaa myös se, että useissa kommenteissa, joissa oli nähtävillä muiden neuvomista ja 

varoittamista, oli identifioitavissa myös sosiaalisiin syihin lukeutuvia motiiveja. 

Kuluttajien hallitsemassa kanavassa muiden neuvominen liittynee myös koko kanavaa 

leimaavaan yhteisöllisyyteen ja keskusteluun: kuluttajat neuvoivat ja auttoivat muita 

osana sosiaalista kanssakäymistä.   
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5.2.1 Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen ja negatiivisten tunteiden purkaminen 

Hennig-Thuraun ym. (2004) mukaan kuluttajat kirjoittavat kommentteja 

internetpohjaisiin mielipidekanaviin, koska kirjoittamiseen osallistuminen pelkän 

muiden kirjoittamien kommenttien lukemisen sijaan mahdollistaa spesifimpien ja 

hyödyllisempien neuvojen saamisen. Oston jälkeisten neuvojen etsimistä ilmeni 16 

prosentissa viesteistä, ja se oli muiden neuvomisen ja varoittamisen jälkeen toiseksi 

useiten esiintyvä motiivi kuluttajien hallitsemassa kanavassa. On loogista, että muiden 

neuvominen ja ostonjälkeisten neuvojen etsiminen esiintyvät yhdessä, sillä ne ovat 

dialogin kaksi eri puolta. Osa kuluttajista suuntasi viestinsä selvästi muille kuluttajille, 

kun taas osa suoraan blogaajalle. Kaikista viesteistä erottelua ei kuitenkaan löytynyt, 

vaan viestit suunnattiin yleisesti kaikille.  

Erittäin mielenkiintoinen havainto oli se, että kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

ostonjälkeisten neuvojen etsimisen motiivin yhteydessä korostui usein selitysten 

hakeminen tuotteiden toimimattomuudelle. Kuluttajat halusivat uskoa, että vika olisi 

jossain muussa kuin itse tuotteessa. Kuluttajat olivat valmiita syyttämään tuotteen 

toimimattomuudesta jopa itseään ja sitä, että he eivät osaa käyttää tuotetta oikein. 

Pelkän tuotteen haukkumisen sijaan kuluttajat kertovat mikä tuotteessa mättää, ja 

kysyivät neuvoja tämän vian korjaamiseen.  

Negatiivisten tunteiden purkamisen motiivi liittyy tasapainon hakemiseen. 

Negatiivisen kulutuskokemusten kontekstissa tasapaino voidaan palauttaa 

kirjoittamalla tuotteesta sosiaalisen median kanaviin (Hennig-Thurau ym. 2004, 44). 

Negatiivisten tunteiden purkaminen voi vähentää yksilön kokemaa ahdistusta ja 

tyytymättömyyttä ja täten palauttaa tasapainon (Sundaram ym. 1998, Hennig-Thurau 

ym. 2004).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellussa kuluttajien hallitsemassa kanavassa negatiivisten 

tunteiden purkamista näkyi vain yhdeksässä prosentissa viesteistä. Ostonjälkeisten 

neuvojen etsiminen ja negatiivisten tunteiden purkaminen liitettiin tässä luvussa saman 

otsikon alle, sillä blogin kommenttikentässä ostonjälkeisten neuvojen etsimisen 

nähtiin tavallaan korvaavan negatiivisten tunteiden purkamisen. Sen sijaan, että 
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kuluttaja olisi haukkunut tuotteen, hän kysyi muilta mahdollisia syitä siihen, miksi 

tuote ei toiminut juuri hänellä.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellun blogin kommenttikenttää leimasi voimakkaasti 

positiivisuus ja hyväntuulisuus, jopa negatiivisuuden välttely. Kommenttikentän 

ilmapiiri oli iloinen, yhteisöllinen, ja se tuntui olevan kuluttajille sosiaalinen areena, 

jonne ihmiset eivät tule valittamaan vaan keskustelemaan positiivisessa hengessä. 

Tästä kielii jo se, että ylipäätään blogiin kirjoitetuista kommenteista oli negatiivisia 

vain hyvin pieni osa. Myös kanavassa selkeästi eniten painottuneet motiivit viittaavat 

hyväntuuliseen, avuliaaseen ilmapiiriin. Kuluttajat eivät halunneet olla negatiivisia; 

vain harvat sanoivat tuotteista mitään negatiivista spekuloimatta, mistä tuotteen 

sopimattomuus nimenomaa hänelle saattaisi johtua tai lisäämättä, että tuote voi silti 

sopia jollekulle toiselle täydellisesti. 

5.2.2 Sosiaaliset syyt ja kätevyys 

Virtuaaliyhteisöön kuuluminen tuo kuluttajalle hyötyä sosiaalisen integraation kautta, 

ja täten voidaan olettaa, että kuluttajat osallistuvat keskusteluun kuuluakseen 

yhteisöön (McWilliam 2000, Oliver 1999). Kuluttajia kommenttien kirjoittamiseen 

voi siis motivoida kuuluminen virtuaaliyhteisöön ja täten sosiaalisten hyötyjen 

saaminen (Hennig-Thurau ym. 2004, 42). Sosiaalisten syiden kategoriaan luettiin tässä 

tutkimuksessa sosiaaliset hyödyt, sidosten luominen, viihdyttäminen ja egon 

pönkittäminen. 

Sosiaalisia syitä esiintyi kuluttajien hallitsemassa kanavassa 16 prosentissa viesteissä, 

eli ne olivat ostonjälkeisten neuvojen etsimisen kanssa toiseksi yleisin motiivi. 

Sosiaalisten syiden alakategorioista blogin kommenttikentässä korostui selvästi eniten 

sosiaaliset hyödyt. Tämä viittaa siihen, että kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

jutellaan tuotteista ja vaihdetaan mielipiteitä ihan vain senkin takia, että se on mukavaa 

ja yhteisön jäsenet saavat siitä sosiaalista hyötyä. Tähän viittaa myös se, että kolme 

yleisintä kuluttajien hallitsemassa kanavassa esiintyvää motiivia – muiden 

neuvominen ja varoittaminen, ostonjälkeisten neuvojen etsiminen ja sosiaaliset syyt – 

viittaavat kaikki yhteisölliseen toimintaan.  
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Yksi sosiaalisten syiden korostumista kuluttajien hallitsemassa kanavassa edistävä 

tekijä on varmasti se, että blogaaja Saara Sarvaksella on tapana kysyä postauksen 

päätteeksi, onko lukijoilla kokemusta postauksessa käsitellystä tuotteesta. Blogaaja 

siis rohkaisee lukijoita kertomaan kokemuksiaan ja mielipiteitään ja käymään 

keskustelua kommenttikentässä. Blogi on kanava, johon kuluttajat tulevat itse vapaa-

aikanaan viettämään aikaa ja hakemaan viihdettä, ja täten keskusteluun osallistuminen 

on myös tapa viettää aikaa ja rentoutua. Täten negatiivisten arvostelujen taustalla ei 

välttämättä ole aina sen suurempia motiiveja kuin viihdyttävä ajan kuluttaminen.  

Kätevyys -motiivi perustuu siihen, että kuluttaja päättää valittaa internetissä, koska se 

on kätevämpää kuin yhteyden ottaminen suoraan yritykseen (Hennig-Thurau ym. 

2004). Tässä tutkimuksessa tarkastellun blogin kommenteista kahdeksassa prosentissa 

oli havaittavissa kätevyyden motiivia. Luvun olisi voinut olettaa olevan korkeampikin, 

mutta jälleen harva esiintyminen voi selittyä tutkimusmenetelmän rajoituksilla.  

Kuten sosiaalisten syiden tapauksessa, voi myös kätevyyden korostumisessa 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa yhtenä selittävänä tekijänä olla se, että blogaaja 

Saara Sarvaksella on tapana kysyä postauksen päätteeksi lukijoiden mielipiteitä. Kun 

blogaaja rohkaisee lukijoita kertomaan kokemuksiaan ja mielipiteitään ja käymään 

keskustelua kommenttikentässä, voi se saada myös ne kuluttajat esittämään 

mielipiteensä, jotka eivät ole niin tyytymättömiä tuotteeseen, että jaksaisivat itse 

nostaa asian esille. Toisinsanottuna kuluttajan kertovat negatiivisen mielipiteensä 

tuotteesta, koska se on kätevää. 

5.2.3 Kanavasta saatava lisätuki  

Kuluttajien hallitsemassa kanavassa oli yllättävän paljon motiiveja, joita ei esiintynyt 

lainkaan: (kollektiivisen) vallan käyttö, viestiminen yritykselle, vastauksen saaminen 

yritykseltä sekä kanavasta saatava lisätuki. Näistä yllättävin on kanavasta saatava 

lisätuki -motiivin puuttuminen kokonaan, sillä se liittyy nimenomaa kolmannen 

osapuolen, kuten blogaajan, ylläpitämiin kanaviin. Lisätuki –motiivin idea on se, että 

kuluttajat kirjoittavat mielipidekanavaan, sillä he uskovat kanavan ylläpitäjän 

toimivan välikätenä kuluttajien ja yritysten välillä, välittävän kuluttajien viestit 

yrityksen tietoon sekä puolustavan kuluttajia (Hennig-Thurau ym. 2004).  
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Toki lisätuki -motiivin puuttuminen voi osittain selittyä tutkimusmenetelmän 

rajoituksilla, sillä kyseistä motiivia voi olla vaikea havaita pelkästä kirjoitetusta 

viestistä, ellei kuluttaja sano suoraan esimerkiksi toivovansa blogaajan olevan 

yhteydessä yritykseen. Toisaalta kyseisen motiivin puute voi liittyä nimenomaa tässä 

tutkimuksessa tarkasteltuun kanavaan, blogiin. Kuluttajat eivät ehkä ajattele 

kosmetiikkablogaajan olevan kuluttajia edustava välikäsi, vaan pikemminkin 

kuluttajien kanssa samalla tasolla oleva toveri, joka jakaa tuotevinkkejä. Joka 

tapauksessa tuki ongelmanratkaisussa –motiivin puuttuminen tässä tutkimuksessa 

tarkastellussa blogissa on erittäin mielenkiintoinen seikka. Kanavasta saatava lisätuki 

-motiivin puuttuminen kuluttajien hallitsemasta kanavasta yhdistettynä siihen, että 

yritykselle viestimisen motiivi korostui yrityksen hallitsemassa kanavassa viittaa 

siihen, että kuluttajat osaavat suunnata itse valituksensa yritykselle, eivätkä oleta 

kolmannen osapuolen tekevän sitä heidän puolestaan.  

5.2.4 Viestiminen yritykselle 

Aiemman tutkimuksen mukaan kuluttajat eivät kirjoita valituksia Internetiin vain 

purkaakseen negatiivisia tuntemuksiaan, vaan myös kiinnittääkseen yritysten huomion 

ja saadakseen korvauksen mielipahalleen (Hong & Lee 2005 via van Noort & 

Willemsen 2012). Tämä johtuu siitä, että kuluttajat ovat tietoisia siitä, että yritykset 

monitoroivat, mitä niistä Internetissä puhutaan. Täten kuluttajat ovat tietoisia myös 

siitä mahdollisuudesta, että yritys lukee heidän valituksensa netissä ja vastaa siihen. 

Hong ja Lee (2005 via van Noort &Willemsen 2012) siis linkittivät yritykselle 

viestimisen nimenomaa kuluttajien hallitsemissa kanavissa vaikuttavaksi motiiviksi.  

Aiemman tutkimuksen pohjalta olisi voinut olettaa, että kuluttajien hallitsemassa 

kanavassa näkyy runsaasti yritykselle viestimisen motiivia. Näin ei kuitenkaan ollut, 

vaan yritykselle viestimisen motiivia ei esiintynyt kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

tutkimuksessa käytettyjen indikaattorien perusteella lainkaan. Tämäkin voi toki 

osaltaan johtua tutkimusmenetelmän rajoituksista; motiivia on hankala erottaa 

pelkästä kirjoitetusta viesteistä, ellei kuluttaja nimenomaa osoita viestiään yritykselle, 

kuten Lumenen sivuilla useasti oli. Toisaalta yritykselle viestimistä oli havaittavissa 

erittäin runsaasti yrityksen hallitsemassa kanavassa, joten sen puutetta toisessa 

kanavassa ei voi täysin selittää tutkimusmenetelmän rajoitteilla. 
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Fournier ja Avery (2011) sekä Kaplan ja Haenlein (2010, 60) huomauttivat, että 

sosiaalinen media on tehty ihmisille ja yritykset ovat tulleet pukatuiksi syrjään 

tarkkailijoiksi, joilla ei ole mahdollisuutta, tai edes oikeutta vastata asiakkaiden 

lähettämiin julkisiin kommentteihin. Täten viestiminen yritykselle –motiivin 

esiintymisen puute kuluttajien hallitsemassa kanavassa voi selittyä sillä, että kuluttajat 

kokevat blogin kommenttikentän nimenomaa kuluttajien väliseksi sosiaaliseksi 

keskustelupalstaksi, jossa vaihdetaan mielipiteitä ja kokemuksia ja autetaan toisia. 

Tälle keskusteluareenalle yritykset eivät ole tervetulleita. Kanavan kokemiseen 

kuluttajien keskustelupalstaksi viittaa myös kanavassa eniten korostuneet motiivit ja 

niiden vahva yhteisöllinen henki.  

Yritykselle viestimisen sekä kanavasta saatava lisätuki –motiivien yllättävä 

esiintymisen puute kuluttajien hallitsemassa kanavassa viittaa siihen, että toisin kuin 

aiempi tutkimus antaa olettaa, kuluttajat osaavat olla itse yhteydessä suoraan 

yritykseen tarvittaessa sen sijaan, että kirjoittelisivat palautteita kuluttajien  

hallitsemiin kanaviin sen toivossa, että yritykset huomaavat ne sieltä. Tätä huomiota 

vahvistaa myös yritykselle viestimisen motiivin korostuminen yrityksen hallitsemassa 

kanavassa. Täten voi olettaa, että kuluttajat osaavat suunnata viestinsä itse yritykselle 

näin halutessaan. 

5.2.5 Kostaminen ja (kollektiivisen) vallan käyttäminen 

Aiemman tutkimuksen pohjalta kostaminen ja (kollektiivisen) vallan käyttö liittyvät 

tiukasti toisiinsa (Hennig-Thurau ym. 2004, Wetzer ym. 2007). (Kollektiivisen) vallan 

käyttö perustuu siihen, että sosiaalisessa mediassa valtavan potentiaalisen 

vastaanottajamäärän ja viestien rajattoman säilymisen vuoksi kuluttaja voi jo yhdellä 

valituksella aiheuttaa yritykselle huonoa mainetta ja asiakkaiden menetystä. Täten 

kuluttajat voivat kostaa yritykselle kirjoittamalla niistä negatiivisesti sosiaaliseen 

mediaan. (Hennig-Thurau ym. 2004). 

Kostamisen motiivin erittäin vähäinen esiintyminen vain neljässä prosentissa 

viesteistä ja (kollektiivisen) vallan käytön motiivin puuttuminen kokonaan kuluttajien 

hallitsemasta kanavasta on melko yllättävää. Voisi kuvitella, että kuluttajat 

kirjoittaisivat kostamisen motiivin ajamina viestejä ja käyttäisivät kollektiivista valtaa 
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juuri yrityksen kontrollin ulottumattomissa olevissa kanavissa, missä yritykset eivät 

voi sensuroida palautteita eivätkä puolustautua niiltä.  

Molempien motiivien puutetta tai vähäisyyttä voi toki selittää se, että niitä on vaikea 

havaita vain viestejä lukemalla. On esimerkiksi vaikea tietää, haluaako kuluttaja vain 

purkaa negatiivisia tunteitaan, vai myös kostaa yritykselle. Toisaalta kostamisen sekä 

kollektiivisen vallan käytön motiivien puute kuluttajien hallitsemassa kanavassa tässä 

tapauksessa on loogista, sillä kuten esimerkiksi luvussa 5.2.1 todettiin, leimasi tässä 

tutkimuksessa analysoidun blogin kommenttikenttää yhteisöllisyys ja positiivinen 

ilmapiiri. Yritykselle kostaminen on erittäin voimakas ja negatiivinen motiivi, joten 

sen esiintymisen puute erittäin positiivisessa kanavassa on ymmärrettävää. Jossain 

muussa kuluttajan hallitsemassa kanavassa, jota ei leimaa yhtä lailla positiivisuus, voi 

kostamista ja kollektiivisen vallan käyttöä mahdollisesti esiintyä enemmän. 

5.2.6 Lohdun hakeminen 

Kuluttajien hallitsemassa kanavassa lohdun hakemista esiintyi melko vähän, vain 

viidessä prosentissa viesteistä. Näillä viesteillä oli kuitenkin jotain yhteistä, sillä 

lohdun hakemista esiintyi kuluttajan hallitsemassa kanavassa niissä viesteissä, missä 

kuluttaja valitteli jonkun yleisesti muiden kehuman tuotteen sopimattomuutta hänelle 

itselleen. Wetzerin ym. (2007) mukaan lohdun hakeminen liittyy tilanteisiin, joissa 

kuluttaja kokee epävarmuutta tai pettymystä. Täten lohdun hakeminen tilanteissa, 

joissa muiden kovasti kehuma tuote ei sovikaan itselle, on täysin loogista. Kuluttaja 

voi olla epävarma siitä, miksi tuote ei sovi hänelle, vaikka muut pitävät siitä niin 

paljon. Hänellä on myös todennäköisesti ollut todella korkeat odotukset hehkutetun 

tuotteen suhteen, joten tuotteen ollessakin sopimaton hänelle, kuluttaja pettyy, ja 

haluaa hakea lohtua ja syitä tapahtuneelle. 
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4.3 Tuotevalittamisen motiivien ja kanavien välinen yhteys sosiaalisessa 

mediassa 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien sosiaalisessa mediassa harjoittaman 

tuotevalittamisen taustalla vaikuttavia motiiveja ja niiden yhteyttä siihen, missä 

kanavassa kuluttaja päättää valituksensa esittää. Päätutkimuskysymys oli: ”Miten 

kuluttajan motiivit vaikuttavat tuotevalittamisen kanavan valintaan sosiaalisessa 

mediassa?”. Alatutkimuskysymykset olivat ”Mitä motiiveja kuluttajien harjoittaman 

tuotevalittamisen taustalla on yrityksen hallitsemissa somekanavissa?” ja ”Mitä 

motiiveja kuluttajien harjoittaman tuotevalittamisen taustalla on kuluttajien 

hallitsemissa somekanavissa?”.   

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kuluttajan motiivit tuotevalittamiselle 

sosiaalisessa mediassa vaikuttavat siihen, valitseeko hän tuotevalittamisen kanavaksi 

yrityksen vai kuluttajien hallitseman somekanavan. Tutkimuksen tulosten mukaan 

kuluttaja valitsee valittamisen kanavaksi yrityksen hallitseman kanavan silloin, kun 

hän haluaa purkaa negatiivisia tunteita, viestiä yritykselle ja neuvoa tai varoittaa muita 

kuluttajia. Kuluttajien hallitseman kanavan kuluttaja valitsee puolestaan silloin, kun 

motiivina on muiden neuvominen tai varoittaminen, oston jälkeisten neuvojen 

etsiminen tai sosiaalisten hyötyjen hakeminen. Motiivit siis eroavat merkittävästi 

yrityksen ja kuluttajien hallitseman kanavan välillä: ne motiivit, mitkä ovat hallitsevia 

toisessa kanavassa, ovat toisessa harvinaisempia, pois lukien molemmissa kanavissa 

yleisenä esiintyvä muiden neuvomisen ja varoittamisen motiivi. Täten voidaan sanoa, 

että motiivit todella vaikuttavat kanavan valintaan.  

Aiemman tutkimuksen pohjalta luotua teoreettista viitekehystä muokattiin 

tutkimuksen tulosten mukaan vastaamaan analyysin perusteella tehtyjä johtopäätöksiä 

motiivien ja kanavien yhteydestä. Kuviossa 8 näkyy tutkimuksen tulosten perusteella 

koottu uusi tuotevalittamisen motiivien ja somekanavien yhteyttä kuvaava malli.  
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Kuvio 8: Tuotevalittamisen motiivien ja kanavien välinen yhteys sosiaalisessa mediassa 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu kosmetiikkayritys Lumene oli vastikään uudistanut 

muutamia tuotteitaan, mikä aiheutti negatiivisten palautteiden ryöpyn. Aineistoa 

analysoitaessa havaittiin, että sekä uudistettujen että uudistamattomien tuotteiden 

kohdalla korostuivat samat motiivit, mutta hieman eri järjestyksessä. Siinä missä 

uudistettujen tuotteiden palautteissa korostui yritykselle viestimisen lisäksi 

negatiivisten tunteiden purkaminen, korostui muiden tuotteiden kohdalla viestimisen 

lisäksi muiden neuvominen ja varoittaminen. Kolme yleisintä motiivia olivat kuitenkin 

tiheimmin esiintyvät motiivit sekä uudistettujen että muiden tuotteiden kohdalla, vain 

järjestys vaihteli. Kuvassa yrityksen hallitseman kanavan kohdalla motiivien perässä 

oleva kirjain U viittaa motiivin korostumiseen uudistuneissa, ja kirjain M muissa 

tuotteissa.  

Siinä missä kuluttajien hallitsemaa kanavaa leimasi yhteisöllisyys ja dialogi, leimasi 

yrityksen hallitsemaa kanavaa negatiivisten tunteiden purkaminen. Negatiivisten 

tunteiden purkamisen motiivin esiintymisessä yrityksen hallitsemassa ja kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa oli valtava ero. Yrityksen hallitsemasta kanavasta kerätyistä 

negatiivisista viesteistä 42 prosentissa oli havaittavissa negatiivisten tunteiden 

purkamisen motiivi, kun taas kuluttajien hallitsemassa kanavassa sitä oli havaittavissa 

vain 9 prosentissa viesteistä. Negatiivisten tunteiden purkamisen motiivin havaittiin 

jakautuvan kahteen kategoriaan. Joko kuluttajat olivat selvästi harmissaan ja surullisia 

tai vaihtoehtoisesti erittäin vihaisia ja raivoissaan.  

Somevalittamisen kanavat

Yrityksen hallitsema kanava Kuluttajien hallitsema kanava

Negatiivisten tunteiden purkaminen (U) Muiden neuvominen & varoittaminen 

Viha keskustelu

Suru

Yritykselle viestiminen (U + M) Oston jälkeisten neuvojen etsiminen

Kollektiivisen vallan käyttö Syiden etsiminen

Yrityksen auttaminen

Muiden neuvominen ja varoittaminen (M) Sosiaaliset syyt

Kostaminen Keskustelu

Valittaminen KeskusteluS
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Hennig-Thurau ym. 2004 ja Wetzer ym. (2007) eivät maininneet yritykselle viestimistä 

motiiveissa lainkaan, ja Hong ja Lee (2005 via van Noort & Willemsen 2012) 

linkittivät sen nimenomaa kuluttajien hallitsemiin kanaviin. Tässä suhteessa tämä 

tutkimus eroaa merkittävästi aiemmasta tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen mukaan 

viestimistä yritykselle esiintyi yrityksen hallitsemassa kanavassa 35 prosentissa 

viesteistä ja se oli toiseksi yleisin motiivi, mutta kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

sitä ei esiintynyt lainkaan. Vaikka TNS NIPOn (2011 via van Noort & Willemsen 

2012) mukaan 70 % Internetissä valittavista asiakkaista odottaa yrityksen vastaavan 

heille, on tämän tutkimuksen mukaan prosenttiluku huomattavasti pienempi. 

Yrityksen hallitsemassa kanavassa vain seitsemän prosenttia ja kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa nolla prosenttia kuluttajista halusi yrityksen vastaavan heille. 

Täten yritykselle viestiminen ja siltä vastauksen saaminen päätettiin erottaa toisistaan 

omiksi motiiveikseen.  

Yritykselle viestimisen motiiviin muodostettiin kaksi uutta alakategoriaa aineistosta 

nousseiden havaintojen pohjalta: yrityksen auttaminen sekä kollektiivisen vallan 

käyttö. Aiemmassa tutkimuksessa yrityksen auttaminen on linkitetty nimenomaa 

tuotteita koskevan positiivisen viestinnän motiiviksi (Hennig-Thurau ym. 2004). Tässä 

tutkimuksessa sitä havaittiin kuitenkin hieman erilaisessa muodossa myös 

negatiivisten viestien yhteydessä; kuluttajat halusivat auttaa yrityksiä palvelemaan 

asiakkaitaan paremmin ja menestymään antamalla niille suoria tuotekehitysideoita.  

Aineista nousi myös uusi kollektiivisen vallan käytön muoto. Aiemmassa 

tutkimuksessa kollektiivisen vallan käyttö linkitettiin kuluttajien hallitsemiin kanaviin 

ja kostamisen motiiviin. Tässä tutkimuksessa aineistosta nousi kuitenkin vahvasti 

toisenlainen, nimenomaa yrityksen omaan palautekanavaan liittyvä, yritykselle 

viestimisen alakategoriaksi sopiva kollektiivisen vallan käytön motiivin muoto, johon 

ei liity kostaminen. Tämän tutkimuksen perusteella kuluttajat käyttävät kollektiivista 

valtaa yrityksen hallitsemassa kanavassa halutessaan vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Monet kuluttajat esimerkiksi aloittivat viestinsä sanomalla: ”en ole näköjään ainoa, 

joka näin ajattelee”. Kuluttajat siis kirjoittivat palautteita, vaikka he näkivät muiden 

kuluttajien sanoneen jo samat asiat, eikä heidän viestinsä tuonut yrityksen tai muiden 

tietoon varsinaisesti mitään uutta. Tämä viittaa siihen, että kuluttajat käyttävät 

kollektiivista valtaa vaikuttaakseen yrityksen toimintaan, esimerkiksi vanhan tuotteen 



93 

takaisin tuomiseen, sillä monien kuluttajien antaessa samanlaista palautetta, on sillä 

enemmän vaikutusvaltaa kuin vain yhdellä viestillä. 

Muiden neuvominen ja varoittaminen olivat yksi yleisimmistä motiiveista 

molemmissa kanavissa. Kuluttajien hallitsemassa kanavassa se oli yleisin ja yrityksen 

kanavassa kolmanneksi yleisin motiivi. Muiden neuvomista ja varoittamista oli 

havaittavissa muun muassa sellaisissa viesteissä, joissa kuluttajat joko kertoivat, 

millaiselle kuluttajalle tuote ei sovi, tai varoittivat muita siitä, ettei tuote tee sitä mitä 

lupaa. Vaikka yrityksen hallitsemasta kanavasta löydettiin yllättävän vähän 

kostamisen motiivia, oivallettiin analyysin aikana, että kostamisen motiivi ikään kuin 

piiloutuu muiden varoittamisen motiivin taakse. Kun kuluttaja varoittaa muita 

olemaan ostamatta tuotetta, hän samalla aiheuttaa yritykselle asiakkaiden ja myynnin 

menetystä, mikä viittaa kostamisen indikaattoreihin. Tämän vuoksi kostaminen 

lisättiin muiden neuvomisen ja varoittamisen alakategoriaksi yrityksen hallitsemassa 

kanavassa. Kuluttajien hallitsemassa kanavassa muiden neuvominen ja varoittaminen 

taas nähtiin sulautuvan keskusteluun ja sosiaalisiin hyötyihin. Muiden neuvominen ja 

varoittaminen olivat siis yksiä yleisimmistä motiiveista molemmissa kanavissa, mutta 

sillekin löydettiin kaksi alakategoriaa. 

Kuluttajien hallitsemassa kanavassa odotettiin aiemman tutkimuksen perusteella 

olevan näkyvillä laajempi motiivien kirjo. Tässä tutkimuksessa tarkastellun blogin 

kommenttikentässä kolme motiivia korostuivat selkeästi eniten, kun taas muita 

motiiveja esiintyi harvakseltaan tai ei lainkaan. Täten ne jätettiin kokonaan pois 

analyysin pohjalta uudistetusta viitekehyksestä.  

Alkuperäisestä teoreettisesta viitekehyksestä poistettiin tutkimuksen tulosten 

perusteella yrityksen hallitseman kanavan osiosta ostonjälkeisten neuvojen etsiminen, 

sillä sitä ei aiemman tutkimuksen perusteella muodostetuista oletuksista huolimatta 

esiintynyt merkittävästi yrityksen hallitsemassa kanavassa. Sen sijaan se korostui 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa, jossa se oli sosiaalisten syiden kanssa jaetulla 

toisella sijalla yleisimpien motiivien listalla.  Ero yrityksen hallitsemaan kanavaan on 

huomattava: ostonjälkeisiä neuvoja kaivattiin siellä vain kolmessa prosentissa 

viesteistä ja sosiaalisia syitä ilmeni vain kahdessa prosentissa. Tosin kuin yrityksen 

hallitsemassa kanavassa, jossa dialogia ei ollut nähtävissä miltei lainkaan, esiintyy sitä 
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kuluttajien hallitsemassa kanavassa paljon, ja juuri dialogi ja sosiaaliset syyt ajavat 

osaltaan kuluttajia kirjoittamaan viestejä. 

Erot ostonjälkeisten neuvojen etsimisen ja sosiaalisten syiden motiiveissa kuvaavat 

hyvin kanavien välistä eroa yhteisöllisyydessä. Suurin ero blogin kommenttikentän ja 

yrityksen hallitseman kanavan välillä oli dialogi. Kuluttajien hallitsemaa kanavaa 

leimasi keskustelu ja sosiaalisuus, ja kuluttajat muodostivat siellä virtuaaliyhteisön, 

kun taas yrityksen hallitsemassa kanavassa yhteisöllisyyttä ja dialogia ei juuri paria 

poikkeusta lukuun ottamatta esiintynyt.  Kuluttajien hallitsema kanava on sosiaalinen 

kohtaamispaikka, kun taas yrityksen hallitsemaan kanavaan mennään, kun halutaan 

kirjoittaa yksi viesti yritykselle. Kuluttajat eivät tule blogiin pelkästään kertomaan 

omia mielipiteitään ja haukkumaan tuotteita, vaan myös etsimään neuvoja, viettämään 

aikaa ja hakemaan sosiaalisia hyötyjä. Täten on loogista, että sosiaaliset syyt ja 

neuvojen etsiminen keskittyvät kanavaan, jossa painottuu yhteisöllisyys ja keskustelu, 

eikä niitä esiinny kanavassa, jossa kuluttajat käyvät jättämässä yhden viestin, eivätkä 

kaipaa dialogia muiden kuluttajien kanssa.  

Ostonjälkeisten neuvojen etsimisen korostuminen voi osaltaan selittää negatiivisten 

tunteiden purkamisen motiivin vähäistä esiintymistä kuluttajien hallitsemassa 

kanavassa. Ostonjälkeisten neuvojen etsiminen ikään kuin korvasi negatiivisten 

tunteiden purkamisen. Pelkän tuotteiden haukkumisen sijaan kuluttajat sanoivat usein 

blogin kommenttikentässä, ettei jokin tietty tuote sopinut hänelle, ja kysyivät, onko 

muilla kenties samanlaisia kokemuksia ja miten muut ovat ongelman ratkaisseet. 

Kuluttajat olivat valmiita syyttämään jopa itseään tuotteen toimimattomuudesta. Tämä 

on mielenkiintoista, sillä Lumenen palautekanavassa kuluttajat useimmiten vain 

haukkuivat tuotteen yrittämättä selvittää, mistä sen toimimattomuus johtuu. Tämä 

selittää sen, miksi ostonjälkeisten neuvojen etsimistä esiintyy tiheämmin kuluttajien 

hallitsemassa kanavassa ja negatiivisten tunteiden purkamista yrityksen hallitsemassa 

kanavassa. Tämäkin kuvaa hyvin yrityksen ja kuluttajan kanavien välistä eroa: 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa oli kaikkineen positiivinen, keskusteleva ja 

yhteisöllinen henki, kun taas yrityksen hallitsemaan kanavaan kuluttajat tulivat 

nimenomaa valittamaan ja purkamaan negatiivisia tunteitaan. 
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Yritykselle viestimisen korostuminen yrityksen kanavassa ja sen puuttuminen 

kuluttajien hallitsemassa kanavassa viittaa siihen, että kuluttajat osaavat mennä 

yrityksen hallitsemaan kanavaan silloin, kun haluavat viestiä yritykselle, kun taas 

kuluttajien hallitsema kanava jää nimenomaa kuluttajien väliseksi keskustelu- ja 

kohtaamispaikaksi. Tähän viittaa myös kanavasta saatavan lisätuen motiivin yllättävä 

puuttuminen täysin kuluttajien hallitsemasta kanavasta, sekä sosiaalisten syiden ja 

ylipäätään dialogin tärkeyden korostuminen kuluttajien hallitsemassa kanavassa. Siinä 

missä kuluttajien hallitsemaa kanavaa leimasi yhteisöllisyys ja dialogi, niin yrityksen 

hallitsemaa kanavaa leimasi negatiivisten tunteiden purkaminen.  

4.4 Liikkeenjohdolliset suositukset 

Tämän tutkimuksen perusteella kuluttajat kirjoittavat valituksen yrityksen 

hallitsemaan kanavaan silloin, kun haluavat purkaa negatiivia tunteitaan ja viestiä 

yritykselle. Täten on erittäin tärkeää, että yritys tarjoaa kuluttajille helposti 

löydettävän, julkisen ja helppokäyttöisen kanavan, johon he voivat valituksensa jättää. 

Palautekanavan tärkeys korostuu nimenomaa tuoteuudistustilanteissa, jolloin 

kuluttajat haluavat viestiä yritykselle. Mikäli yritys ei tarjoa kanavaa negatiivisten 

tunteiden purkamiselle, voi kuluttajan olettaa esittävän valituksensa jossain muualla. 

Litvinin ym. (2008) mukaan yrityksen nettisivuilla tulisi olla esillä positiivisia 

tuotearvosteluja ja asiakkaiden kommentteja keskustelun luomiseksi. Lisäksi sivuilla 

tulisi olla mahdollisuus jakaa omia kokemuksia yrityksestä, sen tuotteista ja 

palveluista. Vaikka Litvin ym. (2008) korostavat nimenomaa positiivisten 

kommenttien tärkeyttä, on tärkeää, että myös negatiiviset kommentit menevät 

sensuroimatta läpi yrityksen palautekanavaan, ja näkyvät samalla tavalla julkisena 

kuin positiivisetkin kommentit. Tämä lisää palautekanavan uskottavuutta ja 

läpinäkyvyyttä. Yrityksen hallitsemaa kanavaa on helppo monitoroida, ja yrityksen on 

hyväksyttävää ja jopa toivottavaa vastata siellä kuluttajien valituksiin, toisin kuin 

kuluttajien hallitsemissa kanavissa, joissa yritysten läsnäolo ja vastaukset voidaan 

kokea tungettelevana ja oikeuttamattomana. Täten siis yrityksen tarjotessa kuluttajille 

valituskanavan, voi se helpommin seurata mitä siitä puhutaan, puolustautua 

tarvittaessa ja ennen kaikkea näyttää asiakkaille, että heidän viestinsä kuullaan ja 

huomioidaan. 
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Lumenen palautekanavassa näkyi, että kuluttajat haluavat valittamisen yhteydessä 

myös auttaa yritystä antamalla suoria tuotekehitysideoita. Kuluttajat myös käyttivät 

palautekanavassa kollektiivista valtaa muuttaakseen yrityksen toimintaa. Nämä ovat 

erittäin tärkeitä huomioita yritykselle, ja mahdollisuuksia oppia asiakkaistaan ja 

mukauttaa toimintaansa. Tarjoamalla julkisen palautekanavan kuluttajille yritykset 

mahdollistavat kollektiivisen vallan käytön, jonka kautta yritykset saavat arvokasta 

tietoa kuluttajien mielipiteistä esimerkiksi tuoteuudistuksiin liittyen. Mikäli 

palautekanava ei ole julkinen, eivät kuluttajat näe, mitä toiset ovat kirjoittaneet, eikä 

kollektiivisen vallankäytön motiivia yrityksen toimintaan vaikuttamiseksi pääse 

syntymään.  

Vaikka yrityksellä olisi oma palautekanava, ei sen silti kannata lopettaa muiden 

kanavien monitorointia. Muiden kuluttajien neuvominen ja varoittaminen olivat 

yleisimpien motiivien joukossa molemmissa kanavissa. Yrityksen on tärkeää nähdä, 

miten sen tuotteista puhutaan, eivätkä kaikki kuluttajat kuitenkaan kirjoita yrityksen 

hallitsemaan kanavaan, vaikka kirjoittaisivatkin kuluttajien hallitsemaan kanavaan. 

Kuluttajien hallitseman kanavan kätevyys ja keskusteleva ilmapiiri rohkaisevat 

kuluttajia kertomaan kokemuksistaan, vaikka ne eivät niin negatiivisia olisikaan, että 

kuluttajat viitsisivät valittaa suoraan yritykselle asti. Jos kuluttajat esimerkiksi 

varoittavat muita ostamasta tiettyä tuotetta, on yrityksen tärkeää olla tästä tietoinen. 

Etenkin tilanteissa, joissa moni kuluttaja varoittaa samasta tuotteesta, voi Internetissä 

esiintyvien viestien monitorointi tarjota yritykselle tärkeää tietoa tuotteiden vioista ja 

puutteista, mitä se ei muuten välttämättä saisi tietoonsa.  

Vaikka yrityksen on tärkeää monitoroida mitä siitä puhutaan, on sen tärkeää myös 

ymmärtää, missä kanavissa sen kannattaa olla hiljaa. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

tarkasteltu blogin kommenttikenttä vaikutti yhteisöltä, jossa yrityksen läsnäolo ei ole 

toivottavaa. Tähän viittaa muun muassa viestiminen yritykselle –motiivin puuttuminen 

kanavasta kokonaan. Yrityksen on tärkeää ymmärtää, ettei sen läsnäolo ole kaikkialla 

toivottavaa, ja sen on parempi tietyissä kanavissa tyytyä pelkän tarkkailijan rooliin. 

Myös tämän takia yrityksen on tärkeää luoda oma julkinen palautekanava, sillä se 

mahdollistaa yrityksen puolustautua somevalittamista vastaan, tai ainakin osoittaa 

kuluttajille, että viestit on vastaanotettu ja kuultu. 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. 

Täten luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia, tosin kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, missä arvioidaan nimenomaan mittauksen 

luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voi muodostua 

täten ongelmaksi toisenlaisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin tarkoitetut 

käsitteet. Perinteisesti ymmärrettynä esimerkiksi validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat 

huonosti laadullisen tutkimuksen arviointiin. (Eskola & Suoranta 1999, 211–212).  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan aineiston käsittelyn ja 

analyysin luotettavuutta. Reliabiliteettia voi vahvistaa muokkaamalla 

tutkimusaineiston sellaiseen muotoon, että se on tutkimuksen lukijoiden saatavilla ja 

tarkastettavissa. (Anttila 1998 via Metodix 2015). Laadullinen tutkimus suosii tutkijan 

tuottaman aineiston sijaan luonnollisesti esiintyvää aineistoa, sillä tällöin tutkijan 

vaikutus aineistoon pysyy mahdollisimman vähäisenä (Koskinen ym. 2005: 32).  

Tässä tutkimuksessa analysoitiin autenttista, tutkijasta ja tutkimuksesta 

riippumattomasti esiintyvää aineistoa. Tämä edistää tutkimuksen luotettavuutta 

kahdella tapaa. Ensinnäkin tutkimuksen tekeminen ei vaikuttanut aineiston syntyyn ja 

olemassaoloon, joten analysoitu aineisto oli sitä osin harhatonta. Aineiston 

keräämisessä käytetiin vain muutamaa rajausperiaatetta: valituksen piti koskea tuotetta 

tai tuotteita tarjoavaa yritystä ja olla negatiivinen. Täten tutkija ei valikoinut tiettyjä, 

ennakko-oletuksia vahvistavia viestejä, vaan analyysiin päätyi kaikki oleelliset viestit. 

Lisäksi tutkimuksessa käytetty aineisto on kaikkien nähtävillä Internetissä, joten kuka 

tahansa voi halutessaan tutustua siihen ja arvioida tulkintojen oikeellisuutta ja 

tutkimustulosten käyttöarvoa sekä harhattomuutta.  

Laadullista tutkimusta kirjoittaessa tulee ottaa huomioon sekä analyysin arvioitavuus 

ja uskottavuus. Arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukijalle tarjotaan mahdollisuus 

seurata tutkijan päättelyä ja kritisoida sitä. (Anttila 1998 via Metodix 2015). Luvussa 

XXX avattiin tämän tutkimuksen analyysiprosessi mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti, jotta lukijalla olisi mahdollisuus arvioida analyysin luotettavuutta. 

Uskottavuudella viitataan siihen, että tutkimusraportin pohjalta esitettyihin 
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johtopäätöksiin ja tulkintoihin päätymistä voidaan pitää uskottavana (Anttila 1998 via 

Metodix 2015). Tutkimuksen analyysikappaleessa lukijalle pyrittiin tekemään selväksi 

muun muassa lukuisten sitaattien avulla, miten ja miksi aineistosta päädyttiin tiettyihin 

tulkintoihin. Perusteellisen selityksen pohjalta lukijan on mahdollisuus arvioida 

johtopäätösten ja koko tutkimuksen uskottavuutta.  

Laadulliselle tutkimukselle on esitetty myös toistettavuuden kriteeri, minkä mukaan 

toinen tutkija päätyisi saman aineiston ja esitettyjen tulkintasääntöjen pohjalta 

samoihin tulkintoihin (Mäkelä 1990). Toistettavuus on kuitenkin vain tutkimuksen 

ideaali, ja toistettavuuden vaatimus ymmärretään usein analyysin toistettavuuden 

vaatimukseksi (Anttila 1998 via Metodix 2015). Tässä tutkimusraportissa pyrittiin 

kuvaamaan aineistonkeruu- ja analyysiprosessi mahdollisimman selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti. Lisäksi aineiston tulkinnan pohjana käytetty indikaattoritaulukko 

esiteltiin lukijalle. Täten kenen tahansa halukkaan on mahdollista toistaa tutkimus. 

Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksensa keskeinen 

tutkimusväline (Eskola & Suoranta 1999, 211), on tulokset aina joissain määrin 

subjektiivisia. Laadullisessa tutkimuksessa tulokset ovat aina tutkijan näkemys ja 

tulkinta tutkittavasta ilmiöstä (Kajaanin Ammattikorkeakoulu, 2015). Tämä tarkoittaa 

sitä, että joku muu olisi voinut tehdä samasta aineistosta erilaisia johtopäätöksiä, ja 

täten vaatimus tutkimuksen tulosten toistettavuudesta on jokseenkin absurdi. Kanasen 

(2008, 121) mukaan laadullisessa tutkimuksessa objektiivisuus syntyy 

subjektiivisuuden tiedostamisesta.  

Aineiston tulkinta pyrittiin luonnollisesti pitämään mahdollisimman objektiivisena. 

Eskola ja Suoranta (1999, 19–20) huomauttavat, että laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijan pitäisi jopa yllättyä tai oppia tutkimuksen tuloksista. Aineistojen avulla tutkija 

voi siis ennakko-oletusten todistamisen sijaan löytää uusia näkökulmia. Tässä 

tutkimuksessa objektiivisuuden onnistumisesta kertoo esimerkiksi juurikin se, että 

tutkija itse yllättyi tutkimustuloksista. Täten tutkimuksessa onnistuttiin välttämään 

aineiston tarkoituksenhakuinen analysointi siten, että tietyt ennakko-oletukset 

saataisiin niiden avulla varmistettua. Sen sijaan aineistoa tulkittiin objektiivisesti ja 

avoin mielin, ja täten sieltä pääsi nousemaan yllättäviä, aitoja tutkimustuloksia.  



99 

Sosiaaliseen mediaan liittyvä tutkimus vanhenee erittäin nopeasti, sillä some muuttuu 

ja kehittyy koko ajan ja siihen liittyvät trendit vaihtuvat vilkkaasti. Tutkimuksen 

teoriaosassa pyrittiin käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, sekä sellaisia 

uraauurtavia artikkeleita, joihin useat uudemmat artikkelit viittaavat (esim. Hennig-

Thurau ym. 2004). Täten pyrittiin minimoimaan vanhentuneen tiedon käyttö 

teoreettisen viitekehyksen muodostuksessa.  

Luonnollisesti tutkimuksen tuloksia rajoittaa se, että motiiveja tutkittiin 

sisällönanalyysilla, vain kirjoitettujen viestin perusteella. Toisin sanottuna motiiveja 

ei päästy kysymään itse viestien kirjoittajilta suoraan. Toisaalta tutkimuksen aineiston 

vuoksi syvällisemmän tiedon keräämisen mahdollistavat menetelmät, kuten 

haastattelu, eivät tulleet kysymykseen. On lähes mahdotonta ja erittäin epäeettistä 

selvittää Internetissä anonyymina tai nimimerkin suojin kirjoitettujen viestien 

lähettäjien henkilöllisyys. Täten autenttisen somevalittamisen aineiston tutkimiselle ei 

jää sisällönanalyysin lisäksi paljoa muita vaihtoehtoisia menetelmiä. 

Tutkimusmenetelmän rajoituksista johtuen motiivien esiintymiselle lasketut 

prosenttiosuudet eivät välttämättä ole täysin tarkkoja. Vaikka joitain motiiveja esiintyi 

runsaasti ja joitain vähemmän, ei se silti tarkoita sitä, etteikö harvemmin havaittuja 

motiiveja voisi todellisuudessa esiintyä useamminkin. Tutkimuksen avulla saa silti 

erittäin hyödyllisen yleiskuvan siitä, minkä tyyppiset motiivit korostuvat yrityksen ja 

kuluttajien hallitsemissa sosiaalisen median kanavissa, sekä näiden motiivien eroista.  

Blogien kommenteista 29 prosenttia oli sellaisia, joille ei pystytty analyysin apuna 

käytetyn indikaattoritaulukon perusteella määrittämään ainoatakaan motiivia. Tämä 

luku on melko korkea, ja saattaa vääristää kuluttajien hallitsemassa kanavassa 

esiintyvien motiivien jakaumaa. Mikäli useammalle viestille olisi pystytty 

määrittämään motiivit, voisi prosenttijakaumat olla erilaiset. Viesteistä kuitenkin 

nousi esiin erittäin selkeästi kolme tiheimmin esiintyvää motiivia, joten lukuisista 

määrittelemättömistä viesteistä huolimatta analyysin nähdään tarjoavan kattavan 

kuvan siitä, minkä tyyppiset motiivit kuluttajien hallitsemassa kanavassa painottuvat. 

Kun kerää aineistoa Internetistä jonkin tahon kontrolloimista lähteistä, ei voi olla 

varma siitä, miten julkaistavia viestejä sensuroidaan. Molemmissa tässä tutkimuksessa 

tarkastelluista kanavista kuitenkin esiintyi runsaasti kovaakin kritiikkiä sisältäviä 
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viestejä. Esimerkiksi Sarvaksen blogin kommenttikentässä oli pari kommenttia, joissa 

blogaajaa haukuttiin huijariksi ja maksetuksi mainokseksi. Myös Lumenen kanavassa 

oli näkyvillä viestejä, joissa yritystä haukuttiin kovinkin sanoin. Jos tällaiset viestit 

ovat tulleet julkaistuksi, voidaan luottaa siihen, ettei kummassakaan kanavassa 

sensuroida negatiivisia viestejä merkittävästi, ja kommenttikentästä löytyvät 

kommentit todella edustavat sitä negatiivisten viestien kirjoa, joka kanaviin tulee. 

Lumenen palautekanavasta kerättyä empiiristä aineistoa tarkastellessa on 

huomautettava, että suurin osa palautteista oli kirjoitettu tuotteille, joille oli juuri tehty 

tuoteuudistus. Uudistettujen tuotteiden palautteet olivat lähes täysin, muutamaa viestiä 

lukuun ottamatta negatiivisia. Tuoteuudistukset siis aiheuttivat negatiivisten 

palautteiden ryöpyn, minkä vuoksi suurin osa yrityksen hallitsemasta kanavasta 

kerätystä aineistosta on uudistetuille tuotteille kirjoitettuja viestejä. Tutkimustulokset 

saattaisivat olla erilaisia, mikäli tuoteuudistuksia ei olisi juuri tehty. Tuoteuudistukset 

ovat kuitenkin luonnollinen osa yritysten toimintaa, ja niistä kuluttajille aiheutuvat 

tunteet relevantteja ja todellisia. Täten tuoteuudistusten aiheuttaman palauteryöpyn ei 

katsottu olevan ongelma tutkimuksen toteutuksen tai luotettavuuden kannalta, ja 

Lumene.fi päätettiin pitää yrityksen hallitsemaa kanavaa edustavana tahona. 

Aineistosta nousseiden kolmen yleisimmän motiivin järjestyksessä oli pieni ero 

uudistettujen ja uudistamattomien tuotteiden välillä. Tätä eroa ja sen syitä käsitellään 

tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

4.6 Jatkotutkimusehdotukset 

Kuluttajien hallitsemissa kanavissa on paljon eroja; esimerkiksi Internetpohjaiset 

keskustelufoorumit ovat hyvin erilainen kanava kuin videonjakopalvelut. Lisäksi 

samaankin kategoriaan kuuluvat kanavat, kuten esimerkiksi eri keskustelufoorumit 

voivat erota toisistaan paljon. Tämän tutkimuksen johtopäätösten mukaan kuluttajat 

osaavat mennä yrityksen hallitsemaan kanavaan silloin, kun haluavat viestiä 

yritykselle, kun taas kuluttajien hallitsema kanava jää nimenomaa kuluttajien väliseksi 

yhteisölliseksi keskustelu- ja kohtaamispaikaksi.  Näin ei kuitenkaan välttämättä ole 

kaikissa kuluttajien hallitsemissa kanavissa. Täten olisi mielenkiintoista tutkia, miten 

kuluttajia sosiaalisessa mediassa valittamiseen ajavat motiivit eroavat eri kuluttajien 

hallitsemien kanavien kesken.  
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Yksi syy sille, minkä takia tähän tutkimukseen valittiin tarkasteltavaksi nimenomaa 

Lumenen palautekanava, oli sen helppokäyttöisyys ja julkisuus. Läheskään kaikilla 

punnituilla vaihtoehdoilla ei tällaista palautekanavaa ollut. Joillain yrityksillä oli kyllä 

nettisivuillaan palautekanava, mutta se oli vaikea löytää, ja siihen lähetetyt viestit eivät 

päätyneet julkisesti nähtäville, vaan pelkästään yrityksen tietoon. Tällaisia suljettuja 

palautekanavia ja niissä esiintyvien motiivien eroja verrattuna julkiseen yrityksen 

hallitsemaan palautekanavaan olisi mielenkiintoista tutkia. Samoin olisi kiehtovaa 

selvittää, kuinka julkisen, yrityksen hallitseman palautekanavan olemassaolo vaikuttaa 

siihen, miten yrityksestä puhutaan kuluttajien hallitsemissa kanavissa. Mikäli 

kuluttajat eivät pääse purkamaan negatiivisia tunteitaan yrityksen hallitsemassa 

kanavassa, voisi olettaa, että he tekevät sen jossain muualla.  

Lumenen palautekanavassa erästä kynsilakkaa oli arvostellut kaksi asiakasta, jotka 

molemmat olivat antaneet sille yhden tähden viidestä. Toisessa viestissä korostui 

muiden varoittamisen motiivi, kun taas toisessa negatiivisten tunteiden purkaminen. 

On mielenkiintoista, kuinka sama ongelma voi johtaa niin erilaisiin reaktioihin 

kuluttajien välillä. Miksi jotkut kuluttajat reagoivat tuotteiden toimimattomuuteen 

tyynesti ja toiset raivostuvat? Kuinka näitä kuluttajia tulisi kohdella ja heille vastata? 

Kuluttajien erilainen reagointi samaan ongelmaan ja siihen vaikuttavat tekijät sekä 

kuluttajia somevalittamiseen ajavien motiivien vaikutus yrityksen vastausstrategioihin 

olisivat kaikki erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä tutkimusaiheita.  

Internetissä kuluttajat pystyvät anonymiteetin suojin kirjoittamaan mitä vain, jopa 

valheellista tietoa. Täten tuotteita koskevat valitukset voivat olla jonkun sepittämiä ja 

paikkansapitämättömiä. Olisi erittäin mielenkiintoista tutkia kuluttajien motiiveja 

kirjoittaa valheellisia arvosteluja sosiaaliseen mediaan. Vaikka olemassa olevan 

tutkimuksen mukaa muiden kuluttajien sosiaalisessa mediassa esittämät 

tuotearvostelut ovat merkittäviä (esim. Mangold & Faulds 2009, Foux 2006), tarvitaan 

silti lisätutkimusta siitä, kuinka uskottavana kuluttajat pitävät anonyymien 

arvostelijoiden kirjoituksia, ja mitkä tekijät viestin uskottavuuteen vaikuttavat.  
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