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Suoratoistopalvelujen suosio on ollut hurjassa kasvussa jo monen vuoden ajan. Suurim-
pien suoratoistopalveluiden joukkoon mahtuu livestriimauksen alustoja, jotka mahdollista-
vat jo monen henkilön työnteon livestriimaamalla. Tämän työn tavoitteena on selvittää 
kuinka livestriimaamisesta voi tehdä liiketoimintaa ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Use-
assa tapauksessa livestriimaus lähtee harrastuksesta, ja tämän kehittäminen ammatiksi 
vaatii panostusta usealla eri osa-alueella. 
 
Työ sisältää teoriaosuuden, jossa käydään läpi tunnetuimpia alustoja livestriimaamisen sa-
ralla, henkilöbrändäyksen merkittävyyttä ja striimaajan ansaintalogiikkaa. Tekstissä paneu-
dutaan henkilöbrändäyksen merkitykseen striimaajan kasvun ja tunnettavuuden kannalta 
sekä striimaajan ympärille muodostuneen yhteisön tärkeyteen. 
 
Työn tutkimusosuudessa haastateltiin viittä suomalaista striimaajaa, jotka ovat täysipäiväi-
siä striimaajia ja ovat onnistuneet tekemään striimaamisestaan liiketoimintaa itselleen. 
Haastattelujen vastaukset toimivat myös teoriaosuuden tukena. 
 
Haastattelujen vastaukset analysoitiin ja teemat koodattiin. Näistä vastauksista selvisi, että 
yhteisöllisyys kanavan katsojien kanssa koetaan tärkeänä tekijänä, joka heijastuu moneen 
striimauksen osa-alueeseen. Myös henkilöbrändäys, ammattimaisuus ja riskinottokyky 
nähdään striimaajan kasvun ja tunnettavuuden kannalta erittäin tarpeellisena. Vastauk-
sissa paneudutaan myös organisaatioiden kiinnostukseen striimaajia kohtaan sekä yhteis-
töiden ja sponsorisopimusten merkittävyydestä striimaajan ansaintamallissa. 
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1 Johdanto 

Sosiaalisen median kasvun sekä median kuluttamisen vaihdoksen takia suoratoistopalve-

luiden käyttäjämäärät ovat lisääntyneet, etenkin nuorten keskuudessa. Tämä on johtanut 

siihen, että sosiaalisen median eri alustat ovat mahdollistaneet uuden sukupolven julkkis-

ten nousun – oli kyse niin Instagram-vaikuttajista, tubettajista kuin striimaajistakin. Tämän 

työn tarkoituksena on paneutua livestriimaukseen ja sen ansaintalogiikkaan. 

 

Sosiaalinen media mahdollistaa lähes saman lähtökohdan jokaiselle käyttäjälle. Oli alus-

tana melkein mikä tahansa, on jokaisella periaatteessa sama mahdollisuus menestyä 

tuottamalla omanlaistaan sisältöä. Sama pätee myös livestriimauksessa. Livelähettäminen 

onnistuu vaikka pelkän puhelimen välityksellä, mutta menestykseen ja ansaintaan tieten-

kin vaaditaan myös muutakin kuin nettiyhteys ja striimausväline. 

  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka livestriimaus on mahdollista muut-

taa liiketoiminnaksi. Työ sisältää kuvaukset suurimmista livestriimauksen alustoista, strii-

maajien henkilöbrändäyksestä ja organisaatioiden tuesta. Pääfokuksena on liiketoiminnan 

harjoittaminen striimaajana, yritysten sponsorointi ja yhteisöt sekä se, kuinka striimaajan 

oma yhteisö vaikuttaa ansaintamalliin.  

 

Työ toteutettiin tutkimustyyppisesti käyttämällä sellaisten striimaajien haastatteluja, jotka 

ovat onnistuneet luomaan liiketoimintaa oman livestriiminsä avulla. Haastateltavat ovat 

tässä tapauksessa asiantuntijoita omalla alallaan. Haastattelut toteutettiin strukturoituina 

asiantuntijahaastatteluina, ja niistä saatua tietoa käytetään työssä tiedon lähteenä.  

 

Työtä voi hyödyntää oman livestriimauksen liiketoiminnallistamisesta kiinnostuneet sekä 

yritykset, joiden aikeena on tehdä yhteistyötä striimaajien kanssa. Tulosta pystyy hyödyn-

tämään striimaajan omien mahdollisuuksien peilaamiseen liiketoimintaan tarvittaviin teki-

jöihin. Yritysten kannalta tulos voi auttaa huomioimaan markkinointi- ja yhteistyömahdolli-

suudet striimaajan kanssa.  

 

Tämä opinnäytetyö rajautuu näihin aiheisiin. Työ ei ole suoranainen ohje striimaajille, 

vaan enemmänkin koonti hyödyllisistä tiedoista ja asioista striimaamisen ammattimaisuu-

den saralla. Työssä tarkastellaan muutaman suomalaisen striimaajan kokemuksia ja mieli-

piteitä, eivätkä nämä ole ainoa oikea tapa striimaamiseen ja sen liiketoiminnalistamiseen. 
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Sanasto 

Käytettävät käsitteet, jotka ovat tärkeitä tekstin ymmärtämisen kannalta. 

 

Striimaus / Livestriimaus 

 

(Striimi / Livestriimi) Striimaus ja livestriimaus ovat suorana tapahtuvaa lähe-

tystä tai suoratoistoa, jotka tapahtuvat netin välityksellä (Pyhälahti 2013). 

Striimaamisen lähettämistä varten tarvitsee joko tietokoneen tai mobiililait-

teen sekä lähettämistä varten olevan sovelluksen ja internetyhteyden. Tässä 

työssä keskitytään henkilön itse lähettämään suorana tapahtuvaan lähettä-

miseen alustalla kuten, Twitch.tv. (Tuominen 2019.) 

 

Striimaaja Striimaaja on henkilö, joka lähettää suorana tapahtuvaa lähetystä katsojil-

leen alustalla, kuten Twitch.tv. 

 

Striimausalusta 

 

Striimausalusta on sivusto tai sovellus, jossa livestriimaus tapahtuu. Työssä 

mainitaan yleisesti tunnetuimpia niistä. Striimausalustasta käytetään teks-

tissä lyhyemmin myös sanaa alusta. 

 

Tubettaja Tubettajaksi kutsutaan henkilöä, joka tuottaa sisältöä YouTubeen. Sisältö voi 

olla esimerkiksi videoblogeja, pelivideoita, opastusvideoita tai esimerkiksi 

koostevideoita.  

 

Vlogi Vlogi on yhdenlainen videotyyppi, joka on ladattu esimerkiksi YouTubeen. 

Videoblogissa eli vlogissa kuvataan esimerkiksi oman elämän tapahtumia. 

 

Puhelinstriimi 

 

Puhelinstriimit ovat puhelimelta lähetettäviä livestriimejä. Puhelinstriimit tuo-

vat erilaista vapautta tavalliseen tietokoneelta tapahtuvaan livestriimaami-

seen, koska puhelimen kanssa pystyy helposti liikkumaan esimerkiksi ulkona 

ja tapahtumissa.  

 

Fanituote Fanituotteeksi kutsutaan tässä työssä seuraajille myytäviä oheistuotteita, 

jotka liittyvät esimerkiksi striimaajan omaan kanavaan ja brändiin.  
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2 Livestriimauksen alustat 

Livestriimausta ei tapahdu vain yhdellä sivustolla. Olemassa on eri alustoja, joihin tuote-

taan erilaista sisältöä. Tässä työssä paneudutaan tarkemmin niistä aiheen kannalta merki-

tyksellisimpiin, isoimpana alustana Twitch. 

 
2.1 Twitch 

Twitch (Twitch.tv) on suoratoistopalvelu, joka on suunnattu videopelien pelaajille. Vuonna 

2014 Amazon osti Twitchin 970 miljoonalla dollarilla ja on edelleenkin Amazonin omistuk-

sessa (Hanhinen 2014). Twitchiä katsoo yli 15 miljoonaa käyttäjää päivittäin, ja striimaajia-

kin on yli 2 miljoonaa. Nämä striimaajat lähettävät reaaliaikaista videokuvaa tekemises-

tään niin pelissä kuin eri vapaa-ajan aktiviteeteistakin katsojille omalla kanavallaan. Kana-

via voi etsiä niin pelin, aktiviteetin kuin esimerkiksi kielen mukaan. (Virta 2017.) Osa kana-

vista on täysin keskittynyt esimerkiksi yhteen tiettyyn peliin tai aktiviteettiin, esimerkiksi 

Fortniten pelaamiseen tai ruoanlaittoon. Toinen osa striimaa eri päivinä melkein mitä ta-

hansa. 

 

Twitchissä isoa jalansijaa ovat ottaneet pelien ulkopuolelle sijoittuvat livestriimit. Tällai-

sissa striimeissä pääpaino voi olla esimerkiksi maalaaminen tai piirtäminen (esimerkkinä 

Twitch pyörittää Bob Rossin The Joy of Painting -sarjaa omalla kanavallaan), ruoanlaitto, 

laulaminen, soittaminen, tanssiminen, urheilu ja salilla käynti, ulkoilu niin patikoimalla kuin 

muutenkin, talkshown tai podcastin pitäminen ja niin edelleen (Twitch 2019). Näistä suurin 

on ”Just Chatting”, jossa striimaaja kategorisoi livestriiminsä pääpainon olevan katsojille 

juttelussa (Virta 2017). 

 

Kanavien chatti eli kanavan oma keskustelupalsta on oletettavasti Twitchin, sekä muiden-

kin livestriimausalustojen, yksi tärkeimmistä tekijöistä. Chatin kautta striimaaja voi keskus-

tella katsojiensa kanssa sekä toisinpäin. Kanavan katsojista voi muodostua tietynlainen 

yhteisö tai kaveriporukkakin, jotka voivat jakaa kuulumisiaan chatissa myös keskenään.  

 

Twitchin chattia elävöittää myös sivuston omat hymiöt, eli emotet. Vaikkakin nykyään cha-

teissa toimii myös emojeiksi kutsutut muualta tutut ja käytössä olevat hymiöt, ovat silti 

Twitchin omat sekä Twitchin käyttäjien lisäämät emotet merkittävä osa keskustelukoke-

musta. Monet näistä emoteista ovat levinneet Twitchiä käyttävien henkilöiden puhekie-

leenkin Twitchin ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi vitsailua tai sarkasmia kuvaava 

Kappa, hypetystä, innostusta tai positiivista yllätystä kuvaava PogChamp tai esimerkiksi 

jännitystä kuvaava MonkaS. (Virta 2017.) Twitchin emotet voivat olla joko Twitchin luomia 

tai käyttäjien ja striimaajien itse luomia. Esimerkiksi emote voi olla hauska kasvokuva tai 
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piirretty versio tietystä striimaajasta. Lisäosilla saa myös liikkuvia emoteja lisättyä kanavan 

chatin käyttöön. Tällaisia lisäosia ovat selaimiin saatavat laajennukset.  

 

Twitch mahdollistaa striimaamisella ansaitsemisen olemalla yksi suurimmista strii-

mausalustoista. Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen ku-

vaili Ylen artikkelissa Twitchiä ”ehdottomasti suurimmaksi livepelaamisen suoratoistopal-

veluksi.” (Laine 2019.) 

 

2.2 Muut alustat 

Muita tunnettuja striimausalustoja on monia. Ne jakautuvat sisältönsä mukaan. Esimer-

kiksi pelistriimit, joita Twitch dominoi ainakin toistaiseksi, ovat keskittyneet pääasiassa 

omille alustoilleen. Twitchin suurimmat kilpailijat ovat tällä hetkellä YouTube Gaming Live 

ja Mixer. Muut livestriimit ovat jakautuneet sisältönsä mukaan erikseen. Tässä työssä kes-

kityn pelistriimialustoihin, etenkin Twitchiin. 

 

Jotkut Twitchiin eston saaneet striimaajat ovat saaneet toisen mahdollisuutensa YouTu-

ben tai jonkin toisen sivuston puolella. Tiiviin yhteisöllisyyden vuoksi monet katsojat ovat 

valmiita siirtymään striimaajan mukana uuteen osoitteeseen ja uudelle alustalle. Joissakin 

tapauksissa striimaaja on oman vahinkonsa takia saanut määräaikaisen eston ja näiden 

kerääntyessä voi estosta tulla pysyvä. Tällöin alustan vaihtaminen on looginen valinta. 

 

Twitchin, YouTuben ja Mixerin lisäksi muita pelistriimialustoja ovat esimerkiksi DLive, Caf-

feine, Smashcast sekä Facebookin oma Facebook Gaming. Kuitenkin vertailuissa tär-

keimpinä pelistriimien alustoina koetaan Twitch, YouTube Gaming Live, Mixer ja Face-

book Gaming. Tästä kertoo esimerkiksi Streamlabsin (2019) kolmannen neljänneksen ra-

portin blogikirjoitus, jossa nostetaan näistä ykkösnimistä kolme vertailuun.  
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Kuva 1. Hours Watched By Platform In Q3 ’19 (May 2019) 

 

Twitchin ylivoimaisuus katsojaluvuissa näkyy selkeästi kuvassa 1. Varteenotettavaa kilpai-

lua voi mahdollisesti alkaa odottaa lähivuosien aikana. Facebook Gamingin luvut pyörivät 

Mixerin kanssa samalla tasolla. Twitchin omat toimet, kilpailun kasvu sekä muiden strii-

maajien siirtyminen ovat vieneet striimaajia Twitchistä muille alustoille. 

 

DLive oli nosteessa huhtikuussa 2019, jolloin se sai YouTuben ykkösnimen PewDiePien 

striimaamaan YouTuben oman striimausalustan sijasta alustalleen (Spangler 2019). DLive 

eroaa isoimmista striimausalustoista ansaintamallillaan. Tällä hetkellä siitä ei ole haasta-

jaksi isommille alustoille eikä siirtymää toisilta alustoilta DLiveen ole ollut huomattavissa 

määrin (Wayn 2019).  

 

Pelistriimialustojen lisäksi huomioitavaa on monien muiden sosiaalisten medioiden livelä-

hetysmahdollisuudet. Esimerkiksi Instagramin, TikTokin ja Twitterin sekä Twitterin omis-

tama Periscopen livestriimausomisnaisuutta käytetään yleensä niin sanottujen puhelinstrii-

mien pitämiseen. Näillä alustoilla ei kuitenkaan ole samanlaista livestriimaamisen ansain-

talogiikkaa, ja monesti lähetykset näissä ovat lyhyempikestoisia puhelinstriimejä.  

 

2.2.1 YouTube Gaming Live 

Googlen omistama YouTube sisältää livelähettämiseen oman alustan, YouTube Gaming 

Live:n. Alun perin Twitch oli sopimassa kaupoista Googlen kanssa esimerkiksi Microsoftin 
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yli (Byford & Popper 2014). Kauppojen päätyessä Amazonille YouTube on kehittänyt 

omaa striimausalustaansa. 

 

YouTuben striimausalusta on suosittu esimerkiksi siellä valmiiksi jo sisältöä tekevien tu-

bettajien keskuudessa. Heidän katsojakuntansa on jo palvelussa tilaajina heidän kanavil-

laan, jolloin livestriimin lähetys samaan osoitteeseen on kätevää. Samalle kanavalle voi 

helposti ladata niin vlogeja ja muita videoita sekä lähettää striimiään. Monet eri sisällöt 

ovat tällä tavoin samassa osoitteessa. 

 

Myös Fortniten ollessa suosiossa YouTubessa oli paljon etenkin suomalaisia Fortnitea pe-

laavia striimaajia. Striimaaja ”Mikkis” kertoi TechRadarissa Twitchin olleen ”kuollut paikka” 

suomalaiselle Fortnitelle, joten YouTube oli tälle sisällölle oikea paikka lähteä striimaa-

maan. (Nurmela 2018.) 

 

2.2.2 Mixer 

YouTuben rinnalle Twitchin haastajaksi on nousemassa kovaa vauhtia Microsoftin omis-

tama Mixer. Mixer on ollut nosteessa tehtyään sopimuksen elokuussa 2019 yhden Twit-

chin isoimmista striimaajista Tyler ”Ninja” Blevinsin kanssa saadakseen hänet striimaa-

maan niiden alustalleen. Myös toinen Twitchin isoista nimistä, Michael ”Shroud” Grzesiek, 

siirtyi Mixeriin syyskuussa 2019. (Grayson 2019.) Niin Ninja kuin Shroudkin olivat Twit-

chissä suosituimpia striimaajia, ja tästä syystä myös tärkeä niin markkinoinnin kuin tulojen 

lähde. Isojen striimaajien siirtyminen Mixeriin on tuonut mukanaan myös muita striimaajia 

niin YouTuben kuin Twitchinkin puolelta (Webb 2019). 

 

Streamlabsin vuoden 2019 kolmannen neljänneksen blogissa kerrotaan Mixeriin striimat-

tujen tuntien nousseen 188 % edellisestä neljänneksestä ja erillisten striimaajien määrän 

kaksinkertaistuneen tänä aikana. Mixerin suosion kasvun striimaajien keskuudessa Ninjan 

Mixeriin siirtymisen jälkeen näkee niin kuvan 2 striimattujen tuntien määrän hurjana kas-

vuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kuten myös kuvan 3 yksittäisten kanavien 

lukumäärän kasvuna samaisena aikana. (May 2019.) 
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Kuva 2. Mixer Total Hours Streamed Since Q1’18 (May 2019) 

 

Kuva 3. Mixer Unique Channels Since Q1’18 (May 2019) 

 

2.2.3 Facebook Gaming 

Facebookin striimausalusta eroaa isommista palveluista ainakin striimien tuottavuuden 

vuoksi. Kat Ternbargen Business Insiderin artikkelissa 2019 raportoidaan esimerkiksi 

Twitchistä Facebookiin siirtyneiden striimaajien kertoneen, että he ovat saaneet varmem-

paa tuloa Facebook Gamingin kautta sekä he ovat pystyneet kasvattamaan heidän yhtei-

söään kätevämmin kuin muualla.  
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Esimerkiksi Twitchistä Facebookiin striimaamaan siirtynyt striimaaja Jeremy “Dis-

guisedToast” Wang kertoo haluavansa kasvattaa hänen striiminsä tavoitettavuutta maail-

manlaajuisemmaksi. Tämä on myös Facebookin mukaan niiden striimausalustan kehityk-

sen tavoitteena. (Park 2019.) 

 

Facebook Gaming on saanut tämän takia monet siirtymään esimerkiksi juuri Twitchistä nii-

den alustalleen. Lojaalit katsojat haluavat tukea striimaajaa alustasta välittämättä, jolloin 

Facebookin ansaintamalli ja striimausalusta sopii monelle striimaajalle paremmin kuin 

muiden varteenotettavien vaihtoehtojen. (Tenbarge 2019.) 
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3 Henkilöbrändäys 

Henkilöbrändi on kuin mikä tahansa brändi. Se on mielikuva tuotteesta, palvelusta tai 

tässä tapauksessa ihmisestä. Brändi on maine tuotteen, palvelun tai henkilön ympärillä. 

Brändi voi olla tarkkaan harkittu tai muodostua luonnostaan, etenkin kun kyseessä on 

henkilöbrändäys. Monella oma persoona tuo hyvän pohjan oman brändin rakentamiseen, 

kun toisilla oma brändi voi olla huolellisesti suunniteltu paketti. (Kurvinen, Laine & Tolva-

nen 2017, 20-23.) 

 

Kaikilla on henkilöbrändi. Se voi lähteä pienistä asioista ja imagosta. Kun sille saa lisää 

tunnettavuutta, voi sitä alkaa kutsua brändiksi. Se, miten tätä mainettaan käyttää hyödyksi 

riippuukin sitten henkilöstä. Aiemmin mainitun mukaan tämä imago ja sittemmin brändi voi 

olla hyvinkin tarkkaan kiillotettu ja suunniteltu. Brändi voi olla myös syntynyt täysin luon-

nostaan esimerkiksi henkilön persoonan mukaan. (Kurvinen ym. 2017, 22-24.) 

 

Henkilöbrändi on hyvä rakentaa alusta asti huolella ja miettiä etukäteen, mitä arvoja ha-

luaa edustaa. Sosiaalisen median vaikuttajalla on valintana pysyä omien arvojen mukai-

sesti myös brändinsä kanssa. Striimaamisessakin oma henkilöbrändi on tärkeä asia, sillä 

se määrittää ihmisten mielikuvaa striimaajasta pitkänkin aikaa. Oma brändi kulkee mu-

kana aina, ja sitä on vaikea lähteä muuttamaan enää myöhemmin. (Kurvinen ym. 2017, 

47; Pohjonen 22.9.2019.) 

 

Henkilöbrändin luominen sekä sen ylläpitäminen striimaajana koetaan tärkeänä. Hyvällä 

ja toimivalla henkilöbrändäyksellä voi olla suuriakin vaikutuksia striimin kasvuun. Lehti-

mäen mielestä (16.9.2019) brändinsä luomisessa, ylläpidossa ja kehityksessä on hyvä pi-

tää kiinni omista arvoistaan, eikä lähteä tekemään mitään, mikä ei sovi omaan arvomaail-

maan. Striimaajana on hyvä tunnistaa niin oman brändinsä vahvuudet kuin heikkoudetkin, 

jotta näitä voi käyttää brändin kehityksessä. 

 

Hyvällä ja vahvalla brändäyksellä voi olla isokin vaikutus striimaajan vaikuttavuudessa. 

Striimaaja voi mahdollisesti käyttää tätä edukseen yhteistyö- ja sponsorisopimuksissa. 

Oman henkilöbrändiarvon mittaaminen voi olla haastavaa. Kutsut tapahtumiin ja yhteistöi-

hin kertoo striimaajan brändin olevan markkinoitava ja haluttu. Organisaatiokiinnitys voi 

kertoa myös henkilöbrändin tai sisällön potentiaalista.  

 

Nykymedioissa on suuri nopean kasvun mahdollisuus, ja tämänlaisen oman brändin noste 

tai ”hype” jonkin tietyn pelin ympärillä on loistava tilaisuus käyttää hyväksi. Mixeriin siirty-

neen ”Ninjan” nousu oli hurjaa Fortniten ollessa suuressa suosiossa. Ninja aloitti Fortniten 
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striimaamisen pelin alkuaikoina Twitchissä ja oli ensimmäisiä huippupelaajia striimaa-

massa peliä. Tällä suosiolla hänen kanavansa kasvoi räjähdysmäisesti. Tämä hurja kasvu 

näkyy kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Ninja Statistics (TwitchTracker 2019a) 

 

Vaikka Ninja on siirtynyt striimaamaan Twitchistä toiselle alustalle, Mixeriin, pitää hän 

edelleen paikkansa ylivoimaisesti Twitchin seuratuimpana striimaajana 14,7 miljoonalla 

seuraajalla (TwitchTracker 2019b). Ninja on Mixeriin siirtymisen jälkeen myös Mixerin seu-

ratuin striimaaja (Social Blade 2019). Ninja on osoittanut oikeaan aikaan oikeanlaisen ja 

toimivan brändin luonnin sekä hyötynyt siitä, ja näin ollen on yksi vaikuttavimmista strii-

maajista. 

 

Nopean kasvun mahdollisuus tuo myös vastakkaisen ilmiön. Jos henkilö tekee virheen, 

voi tämä näkyä helposti myös esimerkiksi striimin katsojaluvuissa. Henkilöllä on kuitenkin 

mahdollista korjata omaa imagoaan ja brändiään. Korjaus, uudenlainen brändäys tai uusi 

suunta voi olla mahdollisia keinoja päästä takaisin jaloilleen. Tämänlaisen korjausliikkeen 

teki esimerkiksi striimaaja DrDisrespect. DrDisrespect sai joulukuussa 2018 osakseen yk-

sityiselämäänsä koskevan huhun. Tämän takia hän siirtyi tauolle ja parin kuukauden 

tauon jälkeen DrDisrespect palasi striimaamiseen hieman uusilla tuulilla. Tällä kertaa 

striimi oli kokenut uudistuksen. Takaisintulostriimi keräsi tällöin ennätysmäärän katsojia 

Twitchissä (Alexander 2018). 

 

3.1 Sosiaalinen media 

Striimaajan on tärkeää olla esillä myös muissa sosiaalisissa medioissa. Vaikka työ onkin 

sisällöntuottamista omalle kanavalleen ja sillä omalla alustallaan, on esimerkiksi Twitte-

rissä ja Instagramissa esiintyminen erittäin tärkeää samalla tavoin kuin tubettajillakin. 
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Muissa sosiaalisissa medioissa voi kätevästi hoitaa omien ajankohtaisten asioiden päivit-

tämisen seuraajilleen sekä myös oman kanavansa sekä brändinsä markkinointia.  

 

Vaikka livestriimausalustat ovat saavuttaneet jo hyvän määrän aktiivisia käyttäjiä, on silti 

esimerkiksi Twitch ja striimaus yleisesti vielä kasvuvaiheessa. YouTubessa, In-

stagramissa ja Twitterissä on isompi mahdollinen yleisö, joten näiltä alustoita voi saa uu-

sia potentiaalisia katsojia kanavalleen. Säännölliset, ajankohtaiset ja merkittävät päivityk-

set sekä läsnäolo muilla alustoilla on siis striimaajalle hyvä keino kasvattaa niin omia sosi-

aalisen median kanaviaan kuin myös omaa livestriimauskanavaansa (Hammond 2011, 

258-259). 

 

Yleensä tärkeimmät syyt seurata striimaajaa ovat striimaajan persoona tai pelitaidot. Mo-

lemmissa tapauksissa, etenkin persoonan takia, striimaaja nähdään esimerkiksi kaverina, 

jonka päivityksiä luetaan jokaiselta sosiaalisen median alustalta. Tässä tilanteessa strii-

maajan on hyväkin päivittää useasti ja monelle eri alustalle, jotta oma henkilöbrändi tulee 

tutuksi, mutta myös samaistuttavaksi. Katsojalle tulee tunne, että ihan tavallinen ihminen 

on kyseessä, ei mikään ”superjulkkis”, kun hän tekee ja pohtii samoja asioita kuin mitä it-

sekin arjessa. Striimin chatin eli sen oman keskustelupalstan avulla kanavan ympärille ra-

kentuu monesti tiiviskin yhteisö, ja monet käyttävätkin muita sosiaalisen median alustoja 

sen yhteisöllisyydentunteen jatkamiseen myös itse kanavan ulkopuolella (Pohjonen 

22.9.2019). 

 

Useat striimaajat kokevat oman kanavansa ympärille muodostuneen yhteisön tärkeim-

mäksi tekijäksi omassa striimauksessaan. Kanavien ympärillä olevat ihmiset ovat tärkeitä 

striimaajan elinkeinollekin. Monilla kanavilla tärkeimmät yhteisön jäsenet ovat olleet mu-

kana tukemassa striimiä tilauksilla ja muilla keinoin useankin vuoden ajan. (Bells 

30.10.2019; Lehtimäki 16.9.2019; Pohjonen 22.9.2019.) Tätä asiaa käsittelen lisää lu-

vuissa 4 ja 5.  

 

Yhteisöllisyyden takia striimaajan on hyvä pitää aktiivisesti yhteyttä katsojiinsa muissakin 

sosiaalisen median kanavissa. Tärkeimmiksi koetaan Discord, Twitter ja Instagram. Monet 

striimaajat keskustelevat melkein päivittäin seuraajiensa kanssa esimerkiksi omilla Dis-

cord-kanavillaan. (Bells 30.10.2019; Lehtimäki 16.9.2019) Discord on sovellus, jossa voi 

keskustella eri puhe- ja tekstikanavilla. Siellä pystyy lähettämään yksityisviestejä sekä liit-

tymään eri kanaville (SEUL ry 2019). Useasti striimaajilla on oma Discord-kanavansa, 

jossa he keskustelevat seuraajiensa kanssa ja päivittävät esimerkiksi striimiensä aikatau-

luja. 
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Yhteisöllisyyden voi käsittää myös heimoajattelun tavoin. Striimaajan brändin ympärille voi 

muodostua niin sanottu fani- tai brändiheimo. Tämän takia striimien yhteisöllisyys voi il-

mentyä tietynlaisena alakulttuurina. Monilla Twitchin käyttäjillä on omanlaista sisäpiirihuu-

moria ja Twitchissä käytetyt emotetkin ovat päätyneet monilla striimin ulkopuolelle ja pu-

hekieleen. Tästä voitaisiin päätellä usealla kanavalla olevan yhteisönsä kanssa myös vas-

taavanlaisia ilmiöitä. (Autio 2011,105). Tätä ilmiötä voi käyttää hyödykseen niin fanituottei-

den myynnissä, kuin yritysten sponsorisopimusten ja yhteistöiden kanssa. 

 

3.2 Videot 

Usealla eri alustalla oleminen aktiivisesti auttaa brändin luomisessa ja oman nimen tun-

nettavuudessa. Mitä useampaan asiaan panostaa yhtä aikaa, sitä enemmän on mahdolli-

suuksia löytää isompi yleisö. YouTube ja koostevideoiden teko muille alustoille koetaan 

tärkeäksi tekijäksi myös striimin kasvun mahdollistajana. Olemassa olevat katsojat katso-

vat mielellään videomateriaalia kanavan ulkopuolella, mutta näiden avulla myös uusia kat-

sojia löytää helposti myös livestriimin pariin. (Lanki 24.9.2019; Lehtimäki 16.9.2019.)  

 

Monet striimaajat kokevat videoiden teon olevan tärkeitä oman striimin markkinoinnin ja 

uusien katsojien tavoittamisen mahdollistamisessa. Etenkin niin sanottujen striimin koho-

kohtien editointi yhteen koostevideoon on erittäin tehokas tapa houkutella uutta katsoja-

kuntaa. Näihin videoihin on otettu niin hyviä pelisuorituksia esimerkiksi moninpeleissä tai 

hauskoja hetkiä striimin ajalta. Koostevideoina ne voivat toimia striimin trailerina, joka an-

taa esimakua striimin sisällöstä uusille mahdollisille katsojille. (Lanki 24.9.2019; Lehtimäki 

16.9.2019; Pohjonen 22.9.2019.) 

 

YouTube mahdollistaa pidempien videoiden ja erilaisen sekä monipuolisen sisällön luon-

nin alustallaan. Vlogit, haasteet sekä aihe- ja pelivideot ovat kaikki tehokkaita keinoja 

oman kanavan tunnettavuuden kasvattamiseen. Näiden avulla striimaajan on mahdollista 

kasvattaa brändiään oman striiminsä ulkopuolella. Monet katsojat seuraavat myös mielel-

lään striimaajan tekemisiä ja kuulumisia striimin ulkopuolella. 

 

Myös yksittäisten näyttävien pelisuoritusten tai striimin hauskojen hetkien lataaminen ly-

hyinä videoina Twitteriin ja Instagramiin on suosittu tapa jakaa striimin kohokohtia. Lyhyet 

videot lähtevät automaattisesti pyörimään käyttäjien etusivun syötteessä ja ovat helposti 

ja nopeasti katsottavissa seuraajille. Esimerkkinä kuva 5, jossa on Fortnitea pelaavan strii-

maajan Sven ”Svennoss” Edelenboschin Instagram profiili. Instagramissa hänellä on la-

dattuna useita yksittäisiä striimin kohokohtia. 
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Kuva 5. Svennoss Instagram (Svennoss 2019)  
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4 Ansaintalogiikka 

Striimaamisella pystyy elättämään itsensä, hyvässä tapauksessa menestyäkin. Menesty-

neimmät ja seuratuimmat striimaajat ulkomailla ansaitsevat arviolta yli miljoona dollaria 

vuodessa (Kelly 2019). Moni suomalainenkin pystyy ansaitsemaan elantonsa livestriimaa-

malla, vaikka samanlaisissa tuloluokissa ulkomaisten striimaajien kanssa ei vielä aina-

kaan liikuta. Tässä kappaleessa avataan striimaajien tulonlähteitä ja alustojen, eli pääasi-

assa Twitchin, ansaintalogiikkaa. 

 

Yksi suomalaisista menestyneistä striimaajista on Anssi Huovinen. Huovinen kertoi 2017 

Ilta-Sanomille, mistä eri lähteistä striimaajan tulot koostuvat Twitchissä. Näitä lähteitä ovat 

Twitch-tilaukset, jossa halukkaat katsojat maksavat kuukausittaisen kiinteän tilaussum-

man kanavalle, jolla saa käyttöönsä etuuksia kanavalla, mainostulot ja katsojien vapaaeh-

toiset lahjoitukset sekä yhteistyökumppaneiden maksama striimi- sekä somenäkyvyys. 

(Hartikainen 2017.) Tämän lisäksi myös jotkin organisaatiot ovat kiinnittäneet striimaajia 

nimensä alle ja voivat maksaa myös organisaation edustamisesta tai organisaatiossa toi-

mimisesta palkkaa.  

 

Monilla alustoilla on käytössään kumppanuusohjelmat, joiden avulla striimaaja saa kana-

valleen tilausmahdollisuuden. Vapaaehtoisen tilauksen voi tehdä yleensä noin viidellä dol-

larilla kuussa. Tästä summasta osa menee striimaajalle ja osa alustalle. Kumppanuusoh-

jelmaan pääsy vaatii tiettyjen kriteereiden täyttämistä striimaajan osalta. Esimerkiksi Twit-

chissä striimattujen tuntien määrä, striimauspäivien määrä sekä yhtäaikaisten katsojien 

keskimäärä vaikuttaa kumppanuuden saamiseen. 

 

Kumppanuuden avulla esimerkiksi Twitchissä voi ansaita myös mainosten avulla. Strii-

maaja voi itse pitää mainoskatkoja haluamansa ajankohtana. Twitch myös näyttää yhden 

mainoksen striimin katsomisen aloituksessa. Mainostulot voivat vaihdella paljonkin esi-

merkiksi striimaajan suosion mukaan. 

 

Twitchissä kumppanuus avaa myös katsojille mahdollisuuden lahjoittaa striimaajalle Twit-

chin omaa virtuaalivaluuttaa. Näiden lisäksi monella striimaajalla on suora lahjoituslinkki 

vapaaehtoisille rahalahjoituksille. Näitä lahjoituslinkkejä on käytössä myös muilla alus-

toilla. Tästä suorasta lahjoitussummasta ei mene alustalle osuutta, mutta esimerkiksi Pay-

Pal ottaa oman transaktio-osuutensa lahjoitetusta summasta.  
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Suurimalla osalla striimaajista on striimeissään käytössä ”alertit” eli ilmoitukset esimerkiksi 

tulleista kanavan tilauksista tai rahalahjoituksista. Näin katsojat voivat vapaaehtoista raha-

lahjoitusta tehdessään lähettää viestin striimaajalle, jonka striimaaja useimmiten lukee 

striimissä. Monesti nämä ilmoitukset näkyvät myös striimikuvan päällä muillekin katsojille. 

 

Striimaajan ansaintalogiikka on siis enemmän riippuvainen katsojista kuin esimerkiksi tu-

bettajilla. YouTubessa osalla kanavista on käytössään ominaisuus, jolla voi tilata kuukau-

simaksulla kanavan, kuten sen livestriimausalustallaankin. Kuitenkin videoita voi katsoa 

silloin, kun itselle parhaiten sopii, mutta striimit ovat suoria lähetyksiä. Livestriimin reaaliai-

kainen kanssakäyminen striimaajan ja katsojien välillä luo mahdollisesti läheisemmät suh-

teen verrattuna tubettajaan ja heidän seuraajiinsa. Tämän vuoksi striimaajalla on hyvä olla 

tukeva ja tiivis yhteisö, jonka kanssa on paljon tekemisissä. Yhteisö vaikuttaa omaan kuu-

kausittaiseen palkkaan, ja sen eteen täytyy nähdä vaivaa.  

 

4.1 Organisaatiot 

Striimaaja voi olla osa organisaatiota samalla tapaa kuin pelaajatkin. Organisaatiot voivat 

kiinnittää striimaajia organisaation nimen alle, kuten pelaajia, ja tällä tavoin aloittaa yhteis-

työn striimaajan kanssa. Organisaatio voi löytää itselleen sopivan striimaajan ja lähestyä 

organisaatiokiinnityksellä, ja tämä voi olla striimaajalle merkki oman henkilöbrändin ar-

vosta. 

 

Organisaatio voi auttaa striimaajaa monella tapaa. Yleisimmät keinot ovat esimerkiksi 

sponsorien ja yhteistyömahdollisuuksien hankkiminen striimaajalle. Kuukausipalkan mak-

saminen voi olla mahdollinen isoimpien organisaatioiden kanssa, mutta yleisempää on toi-

mittaa striimaajalle tuotteita ja oheislaitteita striimaukseen liittyen tai yhteistyökumppanei-

den tuotteisiin liittyen.  

 

Organisaatiolta voi saada myös muunkinlaista tukea kuin vain rahallista. Monessa tapauk-

sessa organisaatioilla on useampi striimaaja kiinnitettynä, jolloin striimaajista voi syntyä 

niin sanottu tiimi (stream team). Tiimiltä sekä organisaation tiiminvetäjiltä voi saada ver-

taistukea tai apua ongelmissa niiden ilmetessä. 

 

4.2 Sponsorit ja yhteistyöt 

Monet yritykset lähtevät sponsoroimaan livestriimaajia samaan tapaan kuin esimerkiksi 

urheilijoita. Sponsoreiden logot näkyvät yleensä striimeissä joko lähetyskuvassa ja kana-

van tiedoissa tai jommassakummassa. Mahdollisia sponsorisopimuksia on erilaisia, ja nii-

den ehdot ovat vaihtelevia niin jokaisella urheilijalla, tubettajalla kuin striimaajallakin.   
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Monesti striimaajalla on käytössä esimerkiksi sponsorien tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi 

tietokonepelaamiseen liittyvät oheislaitteet ja erinäiset virvoitusjuomat. Hyvänä esimerk-

kinä on pelituolisponsorit. Tuolin logo näkyy jatkuvasti striimaajan kamerassa striimaajan 

takana ja tällä tavoin on jatkuvana mainoksena yritykselle. Striimaajat voivat myös saada 

omia ”sponsorikoodeja”, joilla katsojat voivat esimerkiksi saada pienen alennuksen strii-

maajan linkin kautta tai käyttämällä hänen koodiaan. Näistä koodin tai linkin kautta oste-

tuista tuotteista voi striimaaja saada myös korvausta yrityksen puolelta. 

 

Yrityksille yhteistöiden tekeminen on osa vaikuttajamarkkinointia. Monen vuoden ajan so-

siaalisen median vaikuttajien kanssa tehdyt yhteistyöt ovat olleet suosittuja keinoja yritys-

ten markkinoinnissa. Striimi ja sen yhteisö muodostaa yrityksille valmiin kohderyhmän 

markkinointia varten ja striimaaja toimii siinä hyvänä keulahahmona. Yrityksen täytyy vain 

löytää sopiva ja uskottava striimaaja heidän markkinointikampanjaansa.  

 

Useassa tapauksessa yritysten lähteminen sponsoriksi voi olla epävarmaa yrityksen kan-

nalta, jonka takia yhteistöiden tekoon on yrityksillä matalampi kynnys lähteä. Etenkin You-

Tuben puolella näkee yhteistöiden olevan miltein suuremmassa osassa kuin sponsorei-

den. Näihin yhteistöihin voi useasti liittyä erilaisia tapoja tuoda yritystä tai sen tuotteita 

esille. Useasti striimaajat saavat ilmaiseksi yrityksen tuotteita kokeiluun, esittelyyn, mai-

nostukseen tai käyttöönsä heidän striimiinsä. Nämä tuotteet voivat näkyä myös muilla so-

siaalisen median alustoilla, esimerkiksi Twitterissä tai Instagramissa mainospostauksina. 

 

Striimaaja voi pitää myös tuotteita tai yhteistöitä varten yhteistyöhön liittyvän teemastrii-

min. Teemastriimitkin ovat hyvä vetonaula niin striimaajalle kuin yhteistyön yrityksellekin, 

koska erikoisemmat striimit kiinnittävät myös katsojien huomiota. Esimerkiksi Kaslinkilla oli 

mainoskampanja rakkaustarinasta luonnon kanssa, jossa esimerkiksi HAVU Gaming-or-

ganisaation pelaajia ja striimaajia oli mukana. Näistä yksi oli Iitami, joka yhteistyöstriimis-

sään kävi metsässä kävelemässä ja nauttimassa luonnosta. Kuvassa 6 on esimerkki täl-

laisesta teemastriimistä, joka tehty yhteistyössä yrityksen kanssa. 
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Kuva 6. iitami (iitami 2019) 

 

Aivan kuten tubettajillakin yhteistyövideoissa, väkisin väännetyt yhteistyöt voivat myös olla 

negatiivinen asia striimaajalle. Sisällöntuottaja tietää itse mikä toimii heidän omilla kanavil-

laan. Monet katsojat myös kokevat sen tärkeäksi, että esimerkiksi tubettaja on aidosti kiin-

nostunut tuotteesta tai palvelusta, jota hän mainostaa. (Karppanen 2017.)  

 

Etenkin pelistriimeissä yhteistyöt ja sponsoroinnit voivat olla sponsoroitua pelisisältöä. 

Striimaaja on saanut pelijulkaisijalta pelin pelattavakseen striimissä ja hänelle maksetaan 

tästä eri kriteereiden mukaan. Striimin lisäksi sopimukseen voi kuulua pelin pelaamisen ja 

striimaamisen päivitystä myös muihinkin sosiaalisen median alustoihin, esimerkiksi Twitte-

riin. 

 

4.3 Oheistuotteet 

”Fanituotteet” ovat monelle tuttuja urheilun puolelta. Myös monet tubettajat ovat luoneet 

oman kanavansa ja oman brändinsä ympärille oheistuotteita, joita heidän faninsa tai seu-

raajansa voivat ostaa ja samalla tukea sisällöntuottajaa. Samalla tapaa myös striimaajilla 

voi olla omia tuotteita myynnissä seuraajilleen.  
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Yleisimmin tuotteita laittavat myyntiin suosituimmat striimaajat, joilla menekkiäkin tuotteille 

sitten on, mutta monilla pienemmilläkin striimaajilla on tuotteita myynnissä omissa tai mui-

den omistamissa verkkokaupoissa. Tuotteita ostamalla katsojat voivat tukea striimaajia 

samalla tapaa kuin urheilujoukkuetta, yksittäistä pelaajaa tai kuten vaikka tubettajaa tue-

taan.  

 

Yleisimpiä tuotteita ovat esimerkiksi striimaajan nimimerkillä, logolla tai striimin sisäisillä 

vitseillä tai muilla iskulauseilla olevat paidat, tarrat, mukit ja puhelimien suojakuoret. Näitä 

ostamalla yhteisö voi tukea striimaajaa muutenkin kuin tilaamalla kuukausittaisen maksul-

lisen tilauksen tai lahjoittamalla suoraan rahaa.  
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5 Tutkimus ja sen toteuttaminen 

Tässä luvussa paneudutaan tutkimusongelmaani. Kerron tutkimuksen toteuttamisesta ja 

valitsemastani tutkimusmenetelmästäni. Luvussa käydään läpi myös tutkimuksen tavoit-

teet ja miten tavoitteisiin on pyritty pääsemään. Aiheita, joihin pyrin keskittymään tutkimuk-

sessa ovat teoriaosuudessa käydyt henkilöbrändi ja ansaintalogiikka. 

 

5.1 Tutkimusongelma ja tavoite 

Tämän työn tutkimuksessa lähdettiin selvittämään kuinka striimaamisesta voi tehdä liike-

toimintaa. Livestriimaaminen on monilla striimaajilla pelkästään harrastuksen tasolla. Kui-

tenkin päivätyökseen striimaavia henkilöitä on kasvava määrä. Olemassa on monia kei-

noja mahdollistaa striimaajan siirtyminen täysipäiväiseksi striimaajaksi. Kuitenkin siirtymi-

seen liittyy suuri riski. 

 

Tutkimus vastaa kysymykseen, miten livestriimaamisesta saa tehtyä liiketoimintaa. Työn 

yhteydessä toteutetut asiantuntijahaastattelut auttavat aiheeseen syventymisessä sekä 

ymmärtämisessä ammatikseen striimaavien liiketoiminnan mahdollistamisen. Tutkimusta 

varten toteutettiin teemahaastattelut. Haastateltavat olivat suomalaisia täysipäiväisiä strii-

maajia. Haastatteluilla pyrittiin saamaan lisätietoja niin työn teoriaosuuden tueksi, kuin tut-

kimuskysymyksen vastaukseksikin. 

 

Tutkimusongelmana oli striimaajien uran rakennus usein harrastuspohjalta täyspäiväi-

seen, jopa ammattilaisuuteen asti. Kuinka tämä vaihdos toimii? Mitkä ovat tärkeimpiä asi-

oita siirtymisessä? Kuinka tärkeää on oman henkilöbrändin rakentaminen striimaajalle? 

Tämän lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää mistä tekijöistä striimaajan ansaintalogiikka 

koostuu itse striimin ulkopuolella. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka livestriimaus on mahdollista muuttaa liiketoi-

minnaksi. Tässä apuna toimivat tehdyt haastattelut. Tämän lisäksi selvitettiin keinoja strii-

mauksen ammattimaisuuteen pyrkimisessä, yhteisöllisyydestä ja henkilöbrändäyksen tär-

keydestä.  

 

5.2 Haastattelut 

Tutkimusta varten toteutettiin asiantuntijahaastattelut viidelle suomalaiselle striimaajalle. 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään miten striimaajat kokevat kanavan kasvattamisen, 

henkilöbrändin luomisen sekä kuinka heidän kohdallaan siirtyminen täysipäiväiseksi strii-

maajaksi on edennyt. Haastattelut tähtäävät informaation keräämiseen, jota käytetään 
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hyödyksi ennalta suunnitellun päämäärän mukaisesti tutkimuksessa sekä työn teoriaosuu-

dessa (Hirsjärvi & Hurme 2015, 42). 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa haastateltavat ovat oman alansa asi-

antuntijoina. Erityisempää haastattelusuunnitelmaa tai strategiaa en kokenut tarpeel-

liseksi, koska kaikki haastateltavat olivat jo entuudestaan enemmän tai vähemmän itselle 

tuttuja. Haastatteluhetkellä striimaajien kokemukset täysipäiväisestä striimaamisesta vaih-

telivat kahdesta kuukaudesta puoleentoista vuoteen.  

 

Teemahaastattelut ovat puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Tämä menetelmä valikoi-

tui tutkimukseen, koska haastatteluihin lähdettiin oletuksella, että kaikilla haastateltavilla 

on omia kokemuksia ja ajatuksia keskeisistä teemoista. Haastattelun kysymykset etenivät 

ennalta määrättyjen teemojen mukaan valmiiksi laadittujen kysymysten avulla. Nämä ky-

symykset olivat kaikille haastateltaville samoja, jonka takia haastattelussa oli puolistruktu-

roituja piirteitä. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-48.) 

 

Haastattelujen vastaukset käytiin läpi ja niistä poimittiin oleellisimmat asiat. Itselläni oli en-

tuudestaan jo omaa tietämystä ja näkökulmaa aiheeseen, jonka perusteella tulkitsin vas-

tauksia. Tutkimuksen haastatteluvastausten analyysissä käytettiin siis merkityksen tiivistä-

mistä sekä merkityksen tulkintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 137.) 

 

Haastattelujen vastaukset purettiin niin, ettei aineistoa kirjoitettu kokonaan puhtaaksi. Ai-

neistosta etsittiin toistuvia asioita ja teemoja, joita pystyi käyttämään niin teoriaosuudessa 

kuin tutkimuksessakin lähteenä. Analyysissä käytettiin teemojen koodaamista, joilla pyrit-

tiin nostamaan tärkeimmät aiheet esiin vastauksista. Päätelmiä on myös tehty suoraan 

haastatteluista niiden pituuden ja määrän takia. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 138.) 

 

Aineiston tarkastelu jatkui oman kokemuksen ja tiedon takia myös deduktiiviseen vaihee-

seen. Laadullisessa analyysissä deduktiivisessa vaiheessa tutkija tarkastelee vastauksista 

muodostunutta aineistoa oman ajatusmallin kautta. Tutkijalla voi olla teoriapohjaa ja näke-

mystä aiheeseen, joka muovaa tutkijan näkökulmaa aineistoon. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

150.) Itselläni oli jo etukäteen melko hyvä käsitys aiheesta. Tämän takia valikoiduin jatka-

maan tulosten käsittelyä vielä deduktiiviseen vaiheeseen. Haastattelujen aineiston perus-

teella jatkoin ajatustyötä teemojen parissa. Tällä tavoin itselleni muodostui selkeä kuva 

oman jo ennalta olevan tiedon ja kokemuksen sekä tutkimuksen tulosten välillä. 

 

Vastauksista etsittiin toistuvia asioita ja teemoja, jotka luovat vastauksen sekä ovat teorian 

tukena. Nämä teemat koodattiin ja niistä muodostui tutkimuksen tulos. Jokainen teema 
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esitellään omana kappaleena, joihin pyritään yhdistämään haastateltavien näkemyksiä ja 

teoriaa. Haastattelut ja niiden vastaukset löytyvät liitteistä 1-5. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Haastatteluvastaukset analysoitiin ja 

teemojen koodaamisen tuloksesta muodostuu tämän tutkimuksen tulos. Haastatteluissa 

eniten pinnalle nousseet asiat olivat esitetty alla olevassa kuvassa 7. Pallon koko määräy-

tyy sen mukaan, kuinka useasti se on mainittu haastattelujen vastauksissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Esille nousseet teemat 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tutkimuksessa eniten pinnalle nousseet teemat ja 

avataan niitä niin haastatteluvastausten sekä teorian ja oman päätelmän perusteella. 

 

6.1 Yhteisöllisyys 

Tärkeimpänä yksittäisenä teemana haastattelujen vastauksista nousi yhteisön ja yhteisöl-

lisyyden tärkeys ja merkitys. Tätä vastaajat mainitsivat myös eri haastatteluteemojen alla. 

Yhteisön tärkeys tuli esille eniten, joten voisin olettaa sen olevan myös yksi tärkeimpiä asi-

oita striimaajalle ja hänen kanavalleen. 

 

Striimaajan oma yhteisö on osa tuesta, jota striimaaja voi tarvita ammatissaan. Yhteisön 

voi kokea pohjana oman striiminsä rakentamiselle sekä yhteisön jäsenet ystävikseen 

(Pohjonen 22.9.2019). Haastatteluissa monet striimaajat kertoivat haluavansa olla yhtei-

sönsä kanssa kaveritasolla, eivätkä pidä esimerkiksi ”julkkis” -termistä. (Lanki 24.9.2019; 

Ammatimaisuus, 

aktiivisuus, kasvu 

Henkilö-

brändi, aitous, 

avoimuus 

Riskinottokyky, 

rohkeus, epävar-

muudensieto, 

kuorimittavuus 

Yhteisö ja  

yhteisöllisyys 

Yhteistyöt, organi-

saatiot, sponsorit 
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Lehtimäki 16.9.2019.) Lehtimäki (16.9.2019) kertoo haluavansa olevan oman yhteisönsä 

kanssa samalla viivalla. 

 

Kuten teoriaosuudessa mainitaan, yhteisö vaikuttaa striimaajan jokaiseen palkkaan ja tä-

mänkin takia siihen on tärkeä panostaa. Pohjonen (22.9.2019) kertoo, ettei striimaajan tu-

lot ole tasaisia vaan ne vaihtelevat kuukausittain. Tähän on mielestäni syynä tietenkin yh-

teistöiden ja sponsorointien määrä sekä onnistuminen, mutta etenkin yhteisön tuki.  

 

Yhteisön tuki heijastuu myös striimaajan ammattimaisuudesta. Epäsäännölliset striimiai-

kataulut sekä aktiivisuus voivat horjuttaa suurestikin striimaajan saamaa yhteisön tukea. 

Paljon on tietenkin jatkuvasti tukevia yhteisön jäseniä, mutta hieman satunnaisemmin tu-

kevia on varmasti iso osa. 

 

6.2 Ammattimaisuus 

Striimaajalle on tärkeää pitää striiminsä ammattimaisena. Se ei ole välttämättömyys, 

mutta nousi esimerkiksi tutkimuksessani esille haastatteluvastauksista. Keinoja, joilla strii-

mistään voi saada ammattimaisemman on tietenkin monia, mutta muutamat tekijät nousi-

vat esiin haastateltavien kesken. 

 

Yksi isoimmista tekijöistä ammattimaisuudessa on striimaajan aktiivisuus. Striimien sään-

nöllisyys sekä mahdollisesti aikataulutus koetaan tärkeänä tekijänä ammattimaiselle strii-

maajalle. Myös striimikertoja täytyisi olla useampi viikossa – aivan kuten niin sanotussa 

tavallisessakin työssä. Esimerkiksi aiemmin mainittu yksi suosituimmista striimaajista Ty-

ler ”Ninja” Blevins otti kaksi päivää taukoa striimistään osallistuakseen E3-tapahtumaan ja 

hyväntekeväisyyspeliturnaukseen. Tämän kahden päivän aikana Ninjalta lähti 40 000 ti-

laajaa hänen kanavaltansa, mikä tarkoittaa mahdollista 100 000 dollarin menetystä. 

(Grayson 2018.) 

 

Bells (30.10.2019) mainitsee haastattelussaan, että striimin aikatauluissa ja sen sisällössä 

on hyvä olla rakennetta, jottei se ole vain sitä, että laitetaan striimi päälle ilman mitään 

suunnitelmaa tai ilmoitusta. Tätä voisi verrata niin sanottuun tavalliseenkin työpäivään, 

jossa on edes jonkunlainen runko tai ajatus mitä päivän aikana tulee tapahtumaan. 

 

Ammattimaisuus voi näkyä myös muillakin tavoin kuin vain aktiivisuudessa. Lehtimäki 

(16.9.2019) avaa näitä tapoja näin,  
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”Myös se on tärkeää, millaiselta streami näyttää ulkopuoliselle. Välineet täytyy tässä 

hommassa olla kunnossa (kunnon mikki ja kamera sekä pätkimätön yhteys ja riittä-

vän tehokas tietokone pyörittämään streamia), ja oman kanavan emotet, overlayt 

ynnä muut ulkonäölliset seikat pitää ottaa huomioon.” 

 

”Overlayt” tarkoittavat striimausyhteydessä kustomoitavia grafiikoita striimaajan videoku-

van päällä. Siinä voi näkyä esimerkiksi striimaajan viimeisin tilaaja tai lahjoitus. Myös peli-

kuvan päällä olevan webkamerakuvan ympärillä on monella niin sanotut kehykset. Esi-

merkkinä kuvassa 8 striimaajan ”aippa” kamerakuvan ympärillä näkyy tällaiset kehykset, 

josta tulee ilmi hänen organisaationsa sekä Twitter-nimensä. Pelikuvan päällä pyörivät 

myös esimerkiksi sponsoreiden logoja, joista kuvassa näkyy kuvanottohetkellä Jimm’s 

PC-Store Oy:n logo. Striimikuvan alareunassa on myös viimeisimpien seuraajien ja tilaa-

jien ilmoituksia. 

 

Kuva 8. aippa (aippa 2019) 

 

Kuvan 8 tapaan kuvassa 9 striimaajan ”Orb” striimikuvana pelien välissä on kustomoitu 

”overlay”. Tässä näkyvät webkamerakuva, pelikuva, sponsoreiden logoja ja esimerkiksi 

viimeisin kanavan tilaaja. Kuvia 8 ja 9 vertailemalla huomaa yhteneväisyyksiä striimien vä-

lillä, vaikka ne ovatkin täysin eri näköisiä ulkoisesti. 
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Kuva 9. Orb (Orb 2019) 

 

Tällaiset siistit ulkoasut ja hyvälaatuinen striimi, niin kuvan, äänen sekä yhteyden osalta 

mielletään siis tärkeäksi osaksi ammattimaista striimausta. Tästä voisi päätellä, että 

useimmin huolitellut striimit vetävät helpommin myös katsojia striimiin. Olemalla osa orga-

nisaatiota voi olla keino myös ammattimaistaa omaa striimiään ja henkilöbrändiään. 

 

6.3 Yhteistyöt 

Yhteistyöt ja yhteistyökumppanit, sponsorit ja organisaatiot nousivat haastattelujen vas-

tauksissa myös useasti esiin. Striimaajan tulojen ollessa suuresti riippuvaisia yhteisön ja 

katsojien tuesta, on monesti yhteistyöt ja sponsorit hyvänä apuna varmistamaan luotetta-

vampaa tuloa striimaajalle.  

 

Olen itse havainnoinut etenkin Suomessa organisaatioiden kiinnostuksen striimaajia koh-

taan nousseen ja paljon kiinnityksiä eri organisaatioihin onkin tehty luultavasti juuri tästä 

syystä. Tämä näkyi myös haastattelujen vastauksissa. Useat haastattelemani striimaajat 

edustavat jotakin organisaatiota. 

 

Jokainen haastattelemani striimaaja mainitsi olevansa yhteistyössä ainakin yhden ulko-

puolisen tahon kanssa. Tubettajien tapaan näillä yhteistöillä vahvistetaan epävarmalla 
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pohjalla olevaa ansaintamallia. Suomenkielisillä striimeillä on myös pienempi potentiaali-

nen yleisö, jonka vuoksi pelkkiin kanavan tilauksiin ja lahjoituksiin voi olla vaikea tai jopa 

mahdoton turvautua. 

 

Kielen vaihto suomesta englanniksi toisi suuremman potentiaalisen katsojakunnan. Suo-

men kieli on Bellsin (30.10.2019) mukaan yksi rajoittavia tekijöitä striimin kasvulle Suo-

messa. Muutamia alun perin suomeksi lähettäviä striimaajia on vaihtanut striimauskie-

lensä suomesta englanniksi. 

 

Lehtimäki (16.9.2019) kertoo sponsoreiden auttavan häntä paljon muun muassa erilaisten 

laitehankintojen kanssa. Uskoisin, että tämä on erittäin yleistä striimaajille. Kuten luvussa 

4.2 Sponsorit ja yhteistyöt mainitaan, monella striimaajalla on käytössään sponsoreiden 

tuotteita striimeissään. Sponsorit voivat siis tukea laitehankinnoissa striimaajia ja samalla 

saada tuotteensa mainoksena striimeihin. Tätä voi yritykset hyödyntää heidän markkinoin-

nissaan. 

 

6.4 Riskinottokyky 

Täysipäiväiseksi striimaajaksi siirtyminen on riski. Tässä siirtymisessä täytyy huomioida 

monia eri tekijöitä ja asiaa täytyy harkita vakavissaan. Asioista pitää ottaa selvää hyvissä 

ajoin ja laatia suunnitelmaa oman toimeentulon kannalta. Striimaajalla täytyy olla uskal-

lusta ja luottoa ottamaan se riski. (Bells 30.10.2019; Lehtimäki 16.9.2019; Pohjonen 

22.9.2019.) 

 

Koska striimaajan tulot ovat epävarmoja ja vaihtelevia, kuuluu striimaajaksi siirtymiseen ja 

täysipäiväisenä striimaajana olemiseen myös epävarmuus. Epävarmuus etenkin tuloista, 

mutta myös omasta työstä voi olla jopa arkea monelle striimaajalle. Tällainen epävarmuu-

den sietokyky on siis huomioitava piirre, jos haluaisi siirtyä täysipäiväiseksi striimaajaksi. 

(Bells 30.10.2019; Pohjonen 22.9.2019.) 

 

Myös kanavan menetys kokonaan tai väliaikaisesti voi olla riskinä. Tahattomat sääntörik-

keet ovat tuoneet yllättäviä estoja striimaajien kanaville, jonka vuoksi heidän työnsä voi 

loppua väliaikaisesti kuin seinään. (Kylmälä 8.10.2019.) Näihin asioihin täytyy olla valmis 

ja tehdä tietoisia valintoja niin, ettei näin pääsisi käymään. 

 

Striimaaminen voi olla myös henkisesti sekä fyysisesti erittäin rankkaa. Tietokoneen ää-

ressä istuminen monta tuntia putkeen sekä jatkuva esiintyminen voi olla erittäin raskasta 

striimaajalle. Myös tuntemattomien ihmisten ikävät kommentit ja arvostelut ovat arkipäivää 
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monelle. Tämä vaatii henkistä jaksamista erittäin paljon. Kuitenkaan tämän ei saisi näkyä 

striimissä. (Pohjonen 22.9.2019.) 

 

Pohjonen (22.9.2019) avaa asiaa näin ”Striimaajana täytyy pystyä olemaan esimerkkinä ja 

ilona muille, vaikka itsellä olisikin huono päivä. ”Harvoin” striimaajilla on huonoja päiviä, 

koska siitä kärsii myös katsojat.” Tästä voisi päätellä, että huono päivä saattaa jopa vai-

kuttaa katsojien ja yhteisön tukeen. Jos katsojat ovat tottuneet näkemään iloisen ja muita 

piristävän striimaajan ja jonain päivä ei striimaaja jaksakaan olla samanlainen, voi tämä 

vaikuttaa katsojien mielipiteeseen tai tunnelmaan. 

 

6.5 Henkilöbrändi ja sen aitous 

Henkilöbrändi nousi haastattelujen vastauksista myös monesti esiin. Jotkut striimaajat 

ovat luoneet brändikseen oman roolin, mutta monet kokevat oman aidon itsensä olevan 

parhain ratkaisu oman henkilöbrändin rakentamisessa. Monet olivat haastatteluissa sitä 

mieltä, että henkilöbrändi ja sen luominen on yksi tärkeimmistä asioista striimaamista. Kui-

tenkin sen luominen pitää miettiä tarkkaan (Lanki 24.9.2019). Monen striimaajan tapauk-

sessa oma persoona luo jo hyvän pohjan omalle brändille.  

 

Henkilöbrändin ja striimaajan aitous nousi teemana vastauksista esiin. Esimerkiksi Lehti-

mäen (16.9.2019) mielestä väkisin suunniteltu henkilöbrändi veisi hänen omasta striimaa-

jaminästään aitouden. Striimaaja on kuitenkin viihdyttäjän roolissa katsojille. Joissain luo-

duissa rooleissa tämä viihdyttäminen onnistuu, ja osalle se tulee luonnostaa oman per-

soonan kautta. Kylmälä (8.10.2019) kertoo ”En itsekään katsoisi striimiä, jossa huomaan 

striimaajan yrittäen lähes väkisin ”viihdyttää” katsojiaan, se pitää olla luonnollista ja siitä 

pitää aidosti nauttia.” Tässäkin korostuu se, että striimaajalta useasti toivotaan aitoa ha-

lukkuutta striimaamiseen ja viihdyttämiseen. Esimerkiksi pelkästään rahan takia striimaa-

vat koetaan monesti negatiivisessa valossa. 

 

Pohjosen (22.9.2019) mielestä striimaajan pitää olla valmis jakamaan asioita itsestään ja 

elämästään yhteisölleen. Tälläkin tavalla striimaaja tekee itsestään läheisen kaverin tai 

jopa ystävän kaltaisen, helposti lähestyttävän persoonan katsojilleen. Avoimuus ja aitous 

on siis tärkeitä asioita myös yhteisön rakentamisen ja ylläpitämisen suhteen.  
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7 Pohdinta 

Teorian ja tutkimuksen jälkeen läpikäydyistä teorian osuuksista ja tutkimushaastattelusta 

esiin tulleista teemoista muodostui selkeä kuva siitä, mistä asioista striimaamisen liiketoi-

minnalistaminen koostuu. Asiantuntijahaastatteluiden materiaali toimi hyvin niin analyysin 

kuin teoriankin tukena.  

 

Haastattelujen tulokset olivat suurin piirtein odotettavissa. Henkilöbrändäys ja yhteisölli-

syys ovat suuressa roolissa striimaajien kasvun sekä heidän striimaamisensa liiketoimin-

nallistamisen kannalta. Yhteisöllisyyden suuri korostus oli hieman yllättävä piirre. Yhteis-

töiden ja sponsorointien merkitys oli pienempi mitä kuvittelin, joka korvaantui enemmän 

yhteisöllisyydellä ja muilla teemoilla. 

 

Yllättävimpänä teemana haastatteluista nousi esiin usean striimaajan ajatukset aitouden 

ja avoimuuden osalta. Kuten voi esimerkiksi Twitchiä selaamalla havainnoida, suurin osa 

striimaajista esiintyy kuitenkin omana itsenään, mutta seassa on myös tiettyä roolia ylläpi-

täviä striimaajia. Lehtimäki (16.9.2019) kertoo, että kokee striimauksessa ”+1” version it-

sestään olevan hyväksytty asia oman striimin persoonassa tai omassa henkilöbrändissä. 

 

Muilla sosiaalisen media alustoilla laadukkaan sisällön luonti on tärkeä keino saada lisää 

seuraajia. Tämän voisi kääntää myös striimauksen puolelle. Kuten Bells (30.10.2019) ker-

toi haastattelussaan, on hyvä, että striimiä suunnittelee etukäteen. Tällä tavoin voi viestiä 

myös katsojalle striimin olevan laadukas ja ammattimainen. 

 

Opinnäytetyössä ei ole suoraa ohjetta siihen, kuinka siirtyä harrastuspohjaisesta striimaa-

misesta ammattimaiseen striimaamiseen. Työ sisältää mielenkiintoisia teemoja ja poimin-

toja esimerkiksi tehdyistä haastatteluista. Vertaukset esimerkiksi tubettajiin on hyvä keino 

ymmärtää hieman striimaajan henkilöbrändäystä ja ansaintalogiikkaa, vaikka nämä eivät 

tietenkään vastaa täysin toisiaan. 

 

Koen kattaneeni opinnäytetyössä erittäin tärkeitä striimaajan ammattiin kuuluvia tekijöitä. 

Tällainen koonti niin teoriaa kuin asiantuntijahaastattelujen materiaalia yhdistämällä on 

mahdollisesti erittäin mielenkiintoinenkin paketti aiheesta kiinnostuneille. Striimaamisen 

osalta täysipäiväisyyttä tavoitteleville voi olla paljokin asioita, joita ei välttämättä ole tullut 

ajatelleeksi, mutta työn esille tuomia asioita ei kuitenkaan pidä ottaa ainoana oikeana 

vaihtoehtona. Siihen olen pyrkinyt työni rajaamaankin. 
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Työssä esitetty yhteisöllisyyden merkitys striimaajalle sekä striimaajan yhteys katsojiinsa 

on mielestäni tärkeä tuoda esiin etenkin yhteistöistä ja sponsoroinneista kiinnostuneiden 

yritysten takia. Sponsoroinnista kiinnostuneille yrityksille tällaisten asioiden ymmärtäminen 

niin teorian kuin tutkimusvastausten perusteella voi olla isossakin osassa yhteistyöpäätös-

ten tekemisessä. 

 

Yritysten mahdollisuus harkita striimaajien käyttöä vaikuttajamarkkinoinnin tavalla on mo-

nelle striimaajallekin tärkeä keino tasata omia epäsäännöllisiä tulojaan. Koska monet 

sponsoroitavat tuotteet näkyvät striimissä melkein tuotesijoittelun tavoin voi siitä yritykset 

hyötyä pienelläkin vaivalla erittäin paljon. 

 

Itse opinnäytetyön suunnittelussa ja tekemisessä oli tärkeää panostaa haastattelujen on-

nistumiseen. Aikataulutukset haastatteluihin oli itselleni oppimisprosessi ja siitä syystä ai-

kataulusta kiinni pitäminen on tärkeä muistaa tällaisissa tilanteissa. Myös vastausten ana-

lysointi vaati yllättävän paljon aikaa. 

 

Suurimpana oppimanani asiana koen koko haastatteluprosessin ja sen suunnittelun. 

Haastattelujen suunnittelu teorian pohjalta, sopivien haastateltavien saanti ja haastattelu-

jen toteutus sekä vastausten analysointi oli itselleni täysin uusi asia. Koen onnistuneeni 

näissä hyvin, koska tunsin useita striimaajia jo entuudestaan ketkä sopivat siihen mitä 

haastatteluiltani etsin. Haastateltaviakin löytyi sopiva määrä, mutta olisin voinut nopeuttaa 

tätä prosessia etsimällä esimerkiksi valmiiksi jo varavaihtoehtoja mahdollisten esteiden 

varalle.  

 

Striimaamiskulttuuri kasvaa jatkuvasti ilmiönä. Ei voi olla varma miltä ala näyttää edes 

muutaman vuoden päästä. Tämä työ kuitenkin kuvaa nykyhetkistä tilannetta tavalla, josta 

voi olla myös muutamankin vuoden päästä hyötyä. Striimaaminen on ottanut selvän paik-

kansa etenkin nuorten suosiossa, joten mielenkiinnolla voi jatkaa alan edistymistä mihin 

suuntaan se lähteekään edistymään. 
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Liitteet 

Liitteinä löytyy haastattelujen vastaukset. Vastauksista häivytetty joitakin tietoja tunnistet-

tavuuden takia ja anonymiteetin suojaamiseksi.  

 

 
Liite 1. Haastattelu 1 

 

1. Yleiset kysymykset: 

Monta vuotta olet striimannut yhteensä ja minkä aikaa siitä täysipäiväisesti?  

- Olen striimannut noin 4 vuotta, ja siitä täysipäiväisesti 4 kuukautta 

Mistä siirryit täysipäiväiseksi striimaajaksi (koulu/työ) ja mitä tämä vaihto vaati sinulta? 

- Siirryin suoraa koulunpenkiltä valmistuttuani täysipäiväiseksi striimaajaksi. Ajatte-

lin, että työelämään siirryttyä on täysipäiväiseksi striimaajaksi ryhtymiseen aika-

lailla isompi kynnys, ja totesin että jos en tätä nyt kokeile niin se jää tekemättä. Te-

kemättä jättäminen olisi taas todennäköisesti harmittanut myöhemmin. Vaikka 

päätös oli toisaalta helppo, niin ns. hyppy tuntemattomaan pelotti kyllä ja sai epä-

röimään päätöstä jonkin aikaa. Vaati siis aikalailla rohkeutta ja läheisten tukea. 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat täyspäiväiseksi striimaajaksi siirtymisessä? 

- Tärkeimpiä asioita mielestäni on läheisten tuki (ei niinkään rahallinen vaan henki-

nen) ja se, että tiedostaa jo etukäteen kaiken sen työn määrän mitä tällainen vaatii. 

Täytyy olla valmis panostamaan striimiin ja sen sisältöön erilailla mitä aiemmin, ja 

halua pitää löytyä myös kaikenlaisen muun striimin ulkopuolella tapahtuvan henki-

löbrändäykseen liittyvän toiminnan kasvattamiseen. Tarvitaan myös pitkäjäntei-

syyttä, koska kanavan kasvatus ei tapahdu ihan hetkessä. 

Oletko yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi organisaatioiden, sponsoreiden, yritysten 

kanssa? Jos olet, niin minkä kanssa? (yritysten/sponsorien nimiä ei tarvitse erikseen sa-

noa) 

- Olen nyt vuoden ajan toiminut Helsinki REDS -esportsorganisaation striimaajana, 

ja sitä kautta minulla on erilaisia sponsoreita, jotka ovat auttaneet minua paljon 

mm. erilaisten laitehankintojen kanssa. 

Onko striimaaminen ainoa tulonlähteesi? 

- Tällä hetkellä striimin kautta saatavien tulojen lisäksi joudun nostamaan asumistu-

kea, mutta tavoitteena olisi lähitulevaisuudessa päästä kokonaan kaikista tuista 

eroon. Muita tulonlähteitä ovat esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa striimaaminen 

OMEN by HP:n standeilla. Tulevaisuudessa tarkoituksena on löytää itselle omia 

sponsoreita organisaation sponsoreiden lisäksi tukemaan omaa toimeentuloa. 

 

 

2. Oma henkilöbrändi ja näkyvyys: 

Millaisessa asemassa koet oman henkilöbrändin ja sen rakentamisen olevan striimaa-

jana? 
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- Oma henkilöbrändi on tottakai tärkeä osa striimaamista, mutta omasta mielestäni 

striimaajan henkilöbrändi ei saa olla tekaistu tai teennäinen. Toki se joillakin toimii, 

mutta omalla kohdalla tuntuu siltä, että henkilöbrändin väkisin suunnittelu veisi 

mun striimaajaminästä aitouden. Joku joskus sanoi fiksusti, että striimissa ei kan-

nata esittää mitään, mutta on ok olla sellainen +1 versio omasta itsestä, sillälailla 

hiukan extraa. Itseni kohdalla oon kokenut henkilöbrändäyksen osalta tärkeim-

mäksi, että en lähde tekemään mitään sellaisia yhteistyöjuttuja, jotka ei ole mun 

näköisiä tai sovi mun arvomaailmaan. Tästä syystä en tee yhteistyötä esim. netti-

casinoiden kanssa. 

Miten koet muun sosiaalisen median käytön (ig, twitter youtube)? Tunnetko sen olevan 

välttämätöntä oman henkilönbrändin rakentamiseen? 

- Tällä alalla tärkeimpiä sosiaalisia medioita on ehdottomasti Twitter, ja sen käyttä-

minen on Instagramin ohella tärkeimpiä henkilöbrändäyksen osalta. Youtubeka-

nava on itselläni vasta alkutekijöissä, mutta tärkeä osa sekin on. Yksi isoimmista 

kanavista mitä itse käytän päivittäin on Discord, ja siellä on striimin ulkopuolella 

helppoa pitää yhteyttä katsojien kanssa. 

Videoiden teko – koetko koostevideoiden teon YouTubeen tai ”highlight”videoiden lataa-

misen Instagramiin olevan tärkeä osa sitä mitä sinun tai muiden tulisi tehdä esimerkiksi 

striimin kehitystä varten tai oman näkyvyyden takia? 

- Koostevideoiden teko varsinkin YouTubeen voi poikia lisää katsojia YouTuben 

puolelta, ja samalla antaa omasta mielestäni "ammattimaisemman" kuvan strii-

mistä. Mielestäni tällaisten koostevideoiden lataaminen on siis ehdottomasti kan-

nattavaa mutta ei tietenkään pakollista jos se ei tunnu omalta jutulta. 

Entä muu näkyvyys – pyritkö saamaan omaa tunnettavuuttasi esille jotain muuta kautta? 

Jos kyllä, niin miten? 

- Tällä hetkellä saan parhaiten omaa tunnettavuutta esille käymällä erilaisissa lanita-

pahtumissa striimaamassa ja tapaamassa katsojia. 

 

 

3.  

Pyritkö millaiseen suhteeseen yhteisösi kanssa – koetko tai haluatko kokea itsesi kave-

riksi/esiintyjäksi/julkkikseksi…? 

- Oman yhteisöni kanssa haluan olla samalla viivalla, eli varmaankin kaverisuhde on 

tähän se oikein termi. Koko julkkis -termi kuulostaa omaan korvaan ihan kauhe-

alta. Aiemmin mainitsin jo Discordista, ja siellä juttelen katsojien kanssa lähes päi-

vittäin, ja meillä on mielestäni suhteellisen tiivis ja helposti lähestyttävä yhteisö. 

 

Miten uskot kanavasi kehittyvät seuraavan vuoden aikana? Pyritkö aktiivisesti kasvatta-

maan yhteisöäsi?  

- Seuraavan vuoden aikana uskon kanavani jonkin verran kasvavan, ja sen eteen 

tehdään kokoajan kovasti töitä. Toivoisin seuraajamäärieni olevan jopa tuplaantu-

neet vuoden päästä, ja samalla toivottavasti myös tilaajamäärä kasvaa. Yhteisön 
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jatkuva kasvattaminen kuuluu omiin päämääriin. Tavoitteena olisi tehdä striimaa-

misen ohella myös muita työkeikkoja, olisi mukava päästä esimerkiksi kertomaan 

täyspäiväisestä striimaamisesta ihmisille. 

Miten mielestäsi striimaamisesta voi tehdä ammattimaisempaa – mikä erottaa harrastelun 

ns. päivätyöstä? 

- Harrastelun erottaa päivätyöstä aika monella tapaa, ja tärkein asia on ehkä se, 

että kuinka paljon ja kuinka usein striimaa. Itselle oli täyspäiväisyyden aloitettuani 

ihan selvää, että vähintään 4-5 kertaa viikossa striimiä vedetään, ja mielestäni am-

mattimainen striimaaminen sen myös vaatii. Usein striimaamisen lisäksi myös tark-

kojen aikataulujen laatiminen tekee hommasta heti ammattimaisempaa. Yksi tär-

keä osa varsinkin nykypäivänä on yhteistyökumppaneiden löytäminen, mm. orga-

nisaatio jonka striimaajana toimia ja siinä ohella omat/ organisaation sponsorit. 

Myös se on tärkeää, millaiselta striimi näyttää ulkopuoliselle. Välineet täytyy tässä 

hommassa olla kunnossa (kunnon mikki ja kamera sekä pätkimätön yhteys ja riit-

tävän tehokas kone pyörittämään streamia), ja oman kanavan emotet, overlayt 

ynnä muut ulkonäölliset seikat pitää ottaa huomioon. 

Millaisen mielikuvan haluaisit luoda ulkopuolisille striimaamisesta täyspäiväisenä?  

- Haluaisin luoda sellaisen kuvan, että tässä hommassa mikään ei tule ilmaiseksi tai 

helpolla vaan töitä on oltava valmis tekemään. Toivoisin, että ihmiset ei ajattelisi, 

että tämä on helppoa duunia tai pelkästään tietokoneella istuskelua ja pelien pe-

laamista, vaan taustalla tapahtuu aika paljon muutakin. Kuitenkin haluan antaa sel-

laisenkin kuvan, että unelmien tavoitteleminen ei ole turhaa, ja tämä homma voi 

olla myös ihan uskomattoman palkitsevaa ja parasta työtä ikinä. 
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Liite 2. Haastattelu 2 

 

1. Yleiset kysymykset: 

Monta vuotta olet striimannut yhteensä ja minkä aikaa siitä täyspäiväisesti?  

- Neljä vuotta olen striimannut ja noin 1.5 vuotta siitä täyspäiväisesti 

Mistä siirryit täyspäiväiseksi striimaajaksi (koulu/työ) ja mitä tämä vaihto vaati sinulta? 

- Työelämästä siirryin yrittäjäksi/striimaajaksi, jätin työpaikkani huoltoneuvojana 

isossa autoalan yrityksessä. Vaihto oli tottakai iso riski, koska striimaajan toimeen-

tulot eivät ole tasaisia tuloja vaan vaihtelevat kuukausittain. 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat täyspäiväiseksi striimaajaksi siirtymisessä? 

- Tärkeimpiä asioita jotta voisi harkita striimaamista täyspäiväisenä on ajan kanssa 

(useimmiten) rakennettu yhteisö eli pohja omalle kanavalle, jotta riskin ottaminen 

olisi mahdollisimman pieni. Tärkeää on ottaa selvää yrittäjyydestä ja mennä yritys-

neuvojan luokse tekemään suunnitelmaa voisiko yritys kannattaa. Pitää myös ot-

taa huomioon oma taloudellinen tilanne ja olla varma, että striimaaminen on se 

mitä haluaa tehdä. 

Oletko yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi organisaatioiden, sponsoreiden, yritysten 

kanssa? Jos olet, niin minkä kanssa? (yritysten/sponsorien nimiä ei tarvitse erikseen sa-

noa) 

- Minulla on erilaisia sponsoreita ja yhteistyösopimuksia lähinnä pelaamiseen, mai-

nostamiseen ja moottoripyöriin liittyen. 

Onko striimaaminen ainoa tulonlähteesi? 

- Kyllä 

 

2. Oma henkilöbrändi ja näkyvyys: 

Millaisessa asemassa koet oman henkilöbrändin ja sen rakentamisen olevan striimaa-

jana? 

- Tärkein asia striimaamisessa on oman henkilöbrändin luominen, koska se määrit-

tää hyvin pitkälle millaisena ihmiset sinut tulevaisuudessa näkevät ja sitä on vaikea 

muuttaa jälkeenpäin. Pitää tietää mitä striimaamiselta haluaa, minkälaisia yhteis-

työkumppaneita aikoo mahdollisesti hankkia ja mikä on pääasiassa oman kanavan 

sisältö. Siinä vaiheessa, kun on luonut oman brändin sen arvojen mukaan määrit-

tyy pitkälle omat yhteistyökumppanit sekä sponsorit. 

Miten koet muun sosiaalisen median käytön (ig, twitter youtube)? Tunnetko sen olevan 

välttämätöntä oman henkilönbrändin rakentamiseen? 

- Sosiaalinen media on iso osa striimaajan arkea, jotta ihmiset kokevat yhteisölli-

syyttä muuallakin kuin vain striimisivustolla. On tärkeää pitää oma seuraajakunta 

tietoisena siitä mitä tapahtuu myös striimin ulkopuolella. Riippuu tietenkin paljon 

siitä millaista sisältöä striimissä tuottaa. Sosiaalinen media on myös tapa ohjata 

uusia ihmisiä omalle kanavalle, joten koen sen käytön olevan välttämätöntä.  
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Videoiden teko – koetko koostevideoiden teon YouTubeen tai ”highlight”videoiden lataa-

misen Instagramiin olevan tärkeä osa sitä mitä sinun tai muiden tulisi tehdä esimerkiksi 

striimin kehitystä varten tai oman näkyvyyden takia? 

- Tottakai tälläinen on hyvää markkinointia omalle kanavalle, juuri näkyvyyden takia 

sekä se mitä enemmän tarjoaa erilaista sisältöä lisää ihmisten mielenkiintoa. Mi-

nulla on hyvin vähän aikaa tehdä mitään tuohon liittyvää, mutta tulevaisuudessa 

toivon, että se asia muuttuu. 

Entä muu näkyvyys – pyritkö saamaan omaa tunnettavuuttasi esille jotain muuta kautta? 

Jos kyllä, niin miten? 

- Pyrin hyvin vähän markkinoimaan itse itseäni, monesti se tapahtuu ulkopuoliselta 

taholta. Toivoisin silti parantavani myös tässä osa-alueessa. 

 

3.  

Pyritkö millaiseen suhteeseen yhteisösi kanssa – koetko tai haluatko kokea itsesi kave-

riksi/esiintyjäksi/julkkikseksi…? 

- Tärkeintä minulle on tarjota paikka kaikille jotta kenenkään ei tarvitse olla yksin. 

Koen striimiyhteisöni jäsenet ystävikseni, varsinkin monen vuoden seuraaminen 

on minulle tärkeä asia ja olen kaikille kiitollinen siitä yhteisöstä millaisen me 

olemme siitä kanavani ympärille luoneet.  

Miten uskot kanavasi kehittyvät seuraavan vuoden aikana? Pyritkö aktiivisesti kasvatta-

maan yhteisöäsi?  

- Uskon jatkuvaan kasvuun, se kuitenkin vaatii paljon töitä. Toivon myös, että uudet 

yhteistyökuviot lisäävät mahdollisuuksiani kasvaa ja kehittyä striimaajana. 

Miten mielestäsi striimaamisesta voi tehdä ammattimaisempaa – mikä erottaa harrastelun 

ns. päivätyöstä? 

- Mielestäni striimaamisen pitää olla säännöllistä sekä ihmisille pitää tiedottaa selke-

ästi aikatauluista. Kanavan sisältö on itsestä kiinni, mutta siinä vaiheessa, kun siitä 

tulee työ kannattaa miettiä mihin suuntaan itse omaa kanavaansa vie. 

Millaisen mielikuvan haluaisit luoda ulkopuolisille striimaamisesta täyspäiväisenä?  

- Työnä striimaaminen on todella rankkaa ja uuvuttavaa henkisesti sekä fyysisesti. 

Pitää olla valmis kestämään kaikenlainen mahdollinen arvostelu ja kaikki muu mitä 

internet yleensä pitää sisällään. Sen, että ihmisillä on mahdollisuus sanoa mitä 

vain tuntemattomana. Hienoa kuitenkin on se, että kaikki saadaan aina selville, 

vaikka nimimerkin takaa huudellaankin jos kyseessä on esimerkiksi laitoin uhkaus. 

Striimaajana täytyy pystyä olemaan esimerkkinä ja ilona muille vaikka itsellä olisi-

kin huono päivä. "Harvoin" striimaajilla on huonoja päiviä, koska siitä kärsii myös 

katsojat. Mielestäni pitää myös olla valmis jakamaan itsestään ja elämästään avoi-

mesti asioita yhteisönsä kanssa. Striimaaminen on kuitenkin hyvin palkitsevaa ja 

hienoa työtä, kun on oikeanlainen yhteisö.  
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Liite 3. Haastattelu 3 

 

1. Yleiset kysymykset: 

Monta vuotta olet striimannut yhteensä ja minkä aikaa siitä täyspäiväisesti?  

- 4,5 vuotta sitten alotin ja täyspäiväsesti tehnyt sitä 1,5 vuotta. 

Mistä siirryit täyspäiväiseksi striimaajaksi (koulu/työ) ja mitä tämä vaihto vaati sinulta? 

- Lähihoitaja hommista vaihdoin striimamisuralle, Havu Gaming otti yhteyttä ja eh-

dotti yhteistyötä ja siitä saakka olen ollut heillä töissä. 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat täyspäiväiseksi striimaajaksi siirtymisessä? 

- Tietenkin se, että pystyy elättämään itsensä ja se että nauttii työstään. 

Oletko yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi organisaatioiden, sponsoreiden, yritysten 

kanssa? Jos olet, niin minkä kanssa? (yritysten/sponsorien nimiä ei tarvitse erikseen sa-

noa) 

- Olen ollut Havu Gamingin (organisaatio) kanssa yhteistyössä  

Onko striimaaminen ainoa tulonlähteesi? 

- Havulta saan tietyn verran ja teen keikka hommia baarissa blokkarina 

 

2. Oma henkilöbrändi ja näkyvyys: 

Millaisessa asemassa koet oman henkilöbrändin ja sen rakentamisen olevan striimaa-

jana? 

- Omassa henkilöbrändissä on vielä kehitettävää, ja oman brändin luominen ei lop-

pujen lopuksi ole vaikeaa tehdä mutta se brändikin pitää miettiä tarkkaan miten ha-

luaa sen tehdä ja tuoda esille, se että jos et tykkää omasta brändistä niin se näkyy 

helposti, sen takia olen vielä miettimisvaiheessa tuon osalla. 

Miten koet muun sosiaalisen median käytön (ig, twitter youtube)? Tunnetko sen olevan 

välttämätöntä oman henkilönbrändin rakentamiseen? 

- Kyllä muut sosiaaliset mediat ovat iso osa oman brändin luomisessa ja sitä kan-

nattaa käyttää ehdottomasti hyväkseen. 

Videoiden teko – koetko koostevideoiden teon YouTubeen tai ”highlight”videoiden lataa-

misen Instagramiin olevan tärkeä osa sitä mitä sinun tai muiden tulisi tehdä esimerkiksi 

striimin kehitystä varten tai oman näkyvyyden takia? 

- Kyllä koen, koska kohokohdat striimeistä kertoo kuinka hauskaa striimeissä on ja 

miksi niitä kannattaisi alkaa seuraamaan. Esim. jos lataat ig:hen hauskan tilanteen 

striimistä niin joku joka ei edes tiedä sinua näkee sen ja alkaa sen takia seuraa-

maan sinua. 

Entä muu näkyvyys – pyritkö saamaan omaa tunnettavuuttasi esille jotain muuta kautta? 

Jos kyllä, niin miten? 

- Tällä hetkellä en ole pyrkinyt mutta tietenkin YouTube voisi olla yksi hyvä paikka 

minne voisi harkita tekemään videoita. 
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3.  

Pyritkö millaiseen suhteeseen yhteisösi kanssa – koetko tai haluatko kokea itsesi kave-

riksi/esiintyjäksi/julkkikseksi…? 

- Haluan olla oman yhteisön kanssa kavereita, en koe itseäni ikinä julkkikseksi, sitä 

kuulee paljon mutta en tykkää siitä nimikkeestä. 

Miten uskot kanavasi kehittyvät seuraavan vuoden aikana? Pyritkö aktiivisesti kasvatta-

maan yhteisöäsi?  

- Todellakin pyrin kasvattamaan omaa kanavaa ja vuoden päästä uskon, että me-

nee paremmin kun nyt, nousujohteisesti lähden jatkamaa. 

Miten mielestäsi striimaamisesta voi tehdä ammattimaisempaa – mikä erottaa harrastelun 

ns. päivätyöstä? 

- Tietenkin koko oman kanavan ulkokuori pitää olla hyvännäköinen, ja tietenkin aktii-

visuus on tärkeintä, (5-7x). Kun taas harrastelijat striimailevat milloin sattuu ja vii-

koittaisetkin kerrat voi pyöriä 2-3x viikossa 

Millaisen mielikuvan haluaisit luoda ulkopuolisille striimaamisesta täyspäiväisenä?  

- Sen että striimaaminen on helppoa ja hauskaa, tietenkin haastavinta on kontentin 

tekeminen ja miettiminen, esim. joka päivä kun striimaat joudut miettimään että 

mitä tänään pelattaisiin tai mitä tehtäisi striimissä, se on se haastavin osa, tieten-

kin se on helppoa jos haluaa pelata yhtä peliä kokoajan striimissä niin se on help-

poa, mutta itse pyrin tuottamaan laajasti kontenttia eri peleistä ja tekemään paljon 

koneen ulkopuolella striimiä. (IRL) 
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Liite 4. Haastattelu 4 

 

1. Yleiset kysymykset: 

Monta vuotta olet striimannut yhteensä ja minkä aikaa siitä täyspäiväisesti?  

- Reilun vuoden, joista 4 kuukautta täysipäiväisesti. 

Mistä siirryit täyspäiväiseksi striimaajaksi (koulu/työ) ja mitä tämä vaihto vaati sinulta? 

- Olin opiskelija, mutta en ollut tyytyväinen alavalintaani. Jätin opinnot kesken ja 

striimaan nyt täysipäiväisesti, kunnes haluan hakea opiskelemaan toista alaa. 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat täyspäiväiseksi striimaajaksi siirtymisessä? 

- Uskallus ja luotto siihen, että tulot tulevat riittämään. Epävarmuuden sieto. Myös 

sosiaalinen verkosto olisi hyvä olla, koska loppujen lopuksi, vaikka striimatessa on-

kin koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä, se tapahtuu yksin kotona.  

Oletko yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi organisaatioiden, sponsoreiden, yritysten 

kanssa? Jos olet, niin minkä kanssa? (yritysten/sponsorien nimiä ei tarvitse erikseen sa-

noa) 

- Kuulun esports-organisaation streamteamiin. Lisäksi saan välillä sponsorikampan-

joita eri yrityksiltä. 

Onko striimaaminen ainoa tulonlähteesi? 

- On. 

 

2. Oma henkilöbrändi ja näkyvyys: 

Millaisessa asemassa koet oman henkilöbrändin ja sen rakentamisen olevan striimaa-

jana? 

- Tärkeys riippuu siitä, kuinka tosissaan tätä hommaa tekee, ja minkälaiselle ylei-

sölle.  

Miten koet muun sosiaalisen median käytön (ig, twitter youtube)? Tunnetko sen olevan 

välttämätöntä oman henkilönbrändin rakentamiseen? 

- Ei se välttämätöntä ole, mutta auttaa. Itse en ole kovin aktiivinen muualla sosiaali-

sessa mediassa; kanssakäynti tapahtuu itse Twitchissä ja Discordissa. 

Videoiden teko – koetko koostevideoiden teon YouTubeen tai ”highlight”videoiden lataa-

misen Instagramiin olevan tärkeä osa sitä mitä sinun tai muiden tulisi tehdä esimerkiksi 

striimin kehitystä varten tai oman näkyvyyden takia? 

- En ole itse juurikaan niitä tehnyt, mutta kyllä se varmasti lisäisi näkyvyyttä. 

Entä muu näkyvyys – pyritkö saamaan omaa tunnettavuuttasi esille jotain muuta kautta? 

Jos kyllä, niin miten? 

-  

 

3.  
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Pyritkö millaiseen suhteeseen yhteisösi kanssa – koetko tai haluatko kokea itsesi kave-

riksi/esiintyjäksi/julkkikseksi…? 

- Koen itseni katsojieni kaveriksi.  

Miten uskot kanavasi kehittyvät seuraavan vuoden aikana? Pyritkö aktiivisesti kasvatta-

maan yhteisöäsi?  

- Toivon että kanavani kasvaa, ja siihen pyrinkin. Koen kuitenkin, että se vaatii ehkä 

YouTubea ja muuta sosiaalista mediaa, isompaa läsnäoloa skenessä, sekä ver-

kostoitumista. Suomen kieli on myös rajoittava tekijä; suomalaisia katsojia on ra-

jattu määrä, ja jos oikeasti haluaisi kasvaa, kielen vaihtaminen englantiin olisi var-

maankin yksi vaihtoehto. 

Miten mielestäsi striimaamisesta voi tehdä ammattimaisempaa – mikä erottaa harrastelun 

ns. päivätyöstä? 

- Selkeät aikataulut, kunnon välineet, tiettyä rakennetta striimeissä - niin, ettei se ole 

vain sitä että striimi laitetaan päälle kun huvittaa siitä kummemmin ilmoittelematta. 

Millaisen mielikuvan haluaisit luoda ulkopuolisille striimaamisesta täyspäiväisenä?  

- Että sitä todella voi tehdä työnä. Ja että joskus se myös tuntuu siltä; vaikka ky-

seessä olisikin rakas harrastus, se voi käydä raskaaksi. Täysipäiväisenä striimaa-

jana ei kuitenkaan ole juurikaan varaa vetää itseään loppuun, kun tulot korreloivat 

paljon aktiivisuuden kanssa.  
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Liite 5. Haastattelu 5 

 

1. Yleiset kysymykset: 

Monta vuotta olet striimannut yhteensä ja minkä aikaa siitä täyspäiväisesti?  

- Olen striimannut aktiivisesti vajaa 2 vuotta, joista noin vuosi täyspäiväisesti 

Mistä siirryit täyspäiväiseksi striimaajaksi (koulu/työ) ja mitä tämä vaihto vaati sinulta? 

- Elämässäni ei hirveästi ollut mitään sisältöä silloin kun alotin striimaamisen. Olin 

juuri eronnut tyttöystävästäni ja minut oli lomautettu rakennusalan töistä. Alotin 

striimaamisen lähinnä helpottaakseni oloani ja että saisin jotain muuta ajateltavaa. 

Jossain vaiheessa se vain lähti kasvuun ja kaikki on tapahtunut aika itsestään. En 

siis joutunut irtisanoutumaan ikinä töistä striimaamisen takia. En vaan joutunut 

enää hakemaan töitä. 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat täyspäiväiseksi striimaajaksi siirtymisessä? 

- Täytyy tiedostaa, että se on riski. Mikään ei ole varmaa. Bannit voivat napsahtaa 

kelle tahansa täysin puskista, jolloin "työt" eli striimaus loppuu kuin seinään, nimi-

merkillä kokemusta on. Pidän myös tärkeänä sitä, ettei striimaaminen tuntuisi 

työltä. Jos striimaamista joutuu pakottaa tai se on vaan "ihan kivaa", en suosittele 

töiden jättämistä sen takia. En itsekkään katsoisi striimiä, jossa huomaan striimaa-

jan yrittäen lähes väkisin "viihdyttää" katsojiaan, se pitää olla luonnollista ja siitä 

pitää aidosti nauttia. Tietenkin on striimaajia joilla ei ole mikkiä tai kameraa ja heitä 

katsotaan vaan pelitaitojen takia, mutta se on mielestäni asia erikseen. 

Oletko yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi organisaatioiden, sponsoreiden, yritysten 

kanssa? Jos olet, niin minkä kanssa? (yritysten/sponsorien nimiä ei tarvitse erikseen sa-

noa) 

- Olen ollut yli vuoden Conquer Gaming nimisessä esports organisaatiossa. Muita 

pieniä yhteistyökumppaneita on myös Conquer Gamingin ulkopuolella. Nyt ehkä 

tulossa uusi yhteistyökumppani joka myy custom pelitietokoneita ja muita pelitar-

vikkeita. 

Onko striimaaminen ainoa tulonlähteesi? 

- Pääsääntöisesti kyllä, pieniä muita tuloja myös muualta. 

 


