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Sosiaa I isen vuorova i kutu ksen

tutki m u s verkkopel iyhteisöissä

Verl<oissa pclattavat tic.tokouepelit, verl<l<ope'lit, ovat olleet olellnailtelt osa

tietovelkkojen kehitystä jo ajalta t:tìlletì \,v\,v\,v:tì syntyä. Tic'toverl<l<oja tavalla

tai toisella h1'ö¿Un,ruten tic.tol<onepelien kirjo on laaja, ja verl<kopelaalllitiett

gc.ulenä on l<chitt)¡nyt nopeastivarsinl<in 1990-luvun taitteesta lälrtie'n.'ftrtkit-

taessa tietovc'rl<l<oja l<äyltävien ihnlisteu välistä vrtorovaikutì.lsta ovat sc'llai-

set vc'rl(l(opc.lit urieleukiintoisinrpia, joissa sosiaalinc'tt vttorovaiktttlts otl oleel-

lilten osa pelil<ol<enrusta. Sosiaalista verkl<opc.lityyppiä edustavat t'sirllel'kiksi

MIJD:it (M¡ltiple User L)ungeon) ja MMORPG:t (Massively MLrltiplayer Ortline

Role-Playing Ganre). Suurirlrnrilla tällaisilla verkkopeleillä oli nyl<yään satoja

tlthansia taijopa rtriljoonia pelaajia (ks. esinr. Palnt 2003).

Sosiaalisuus voi näyttäytyä vc.rkkopc'lc'issä esinterkilisi sitelt, että peliä ei

voi läpäistä ilntalt yhteistyötä rnuiclen pelaajien kanssa, tai että l<aikl<i pelissä

esiintyvät toirnijat ovat illltistc.n kontrolloinri¿. Iri olekaan yllättävää, että verk-

kopelie.n ynrpärillc. ou ntuocìostunut erilaisia sosi¡alisia r¡erltostoja. Näitä verk-
hopeleihin liittyviä sosiaalisia vc.rl<ostoja voidaan kutsua nronella ltinrc'llä. Pe-

laaiic'n l<c.sl<urrtlessa niiden uinrityksenä ou useinrr-uiteu kl¿ani, l<ilta tai tiillri,
l<ttn taas tietec.llisessä clisl<Lrrssissa uiitä l<utsutaau csiutc't'kiksi virttraali- tai
veLl<l<oyhteisöil<si. I(äytän tässä artikkelissa näistä sosi¡alisista vell<ostoista
ttinti tystä ver.l<l<o¡leliyhteisij t.
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Intentetissä esiintyviä sosiaalisia ilnriijitä orì tutl(ittu usL'atl c-ri tieteell¿lall

näl<öl<ulnrasta. Esimel'l<iksi sosiologia, l(asvatLrstietc'et, psyl<ologia, l<ttltttrr-trirt-

tuthintus ja vic'stintätieteet ovat pyrkineet onrista viitekehyksistään l<äsirt ynr-

nrärtänlääu tietovc.rkoissa opc.roivieu ihmisten l<äyttäytyrtristä. 'ftrtkirtlttkselle

ou ollLrt onriltaista tietoverkkojen erityisyyden korostamiltett, tttil<ä otl trlyös

oikeLrtr.ttua siinä mielessä että lul<uisat netill sosiaaliset ilnliöt ovat tttllc'et

nrahc'lollisiksi vasta teknologian kehittyrnisetr myötä (Costigan 1999). Myös

verl<kopelejä on tutkittu t-rse.asta eri tieteenalasta l<äsin. Yleisesti ottaetl voi-

daalt kuitenl<ilt esittää, että verkkopelejä l<oskeva tutl<inltts oll vielä alktrtaipa-

leella tänlän tropeasti nìuutttlvalì illtriöIt ynrnlärtänlisessä.

Verl<kopeliyhteisöjen tutkintus on paitsi tietovelkkojen ja sosiaalistell ver-

kostojen niin nryös pelien tutkiurusta. Pelittrtl<illrus pttolestaati voic-laati jal<aa

erilaisiin lähestyntistapoihin sen nrukaan ntihin kulloillenl<itl tutkitrtlts keskit-

tyy. fttkirnrrksessa voidaan keskittyä c'sinrerl<il<si pelin sääntöjen, mel<altiil<att

ja sisäisen dyltanriikan selvittänriseen. Toisaalta ttrtkinlus voi l<ohclisttta pelc'i-

hin liittyvään kulttuuriin, jolloin tarkastelun kohteena voi olla esinrerkiksi pe-

leihin liittyvä sosiaalisuus varsinaisen pelirnel<artiikan sijaan. Lisäksi pelinre-

l<altiil<haalt ja pelil<ulttuLu'iin l<eskittyvien trrtkinlusrtäkökulmierl välillä olt tilaa

sellaiselle tutkilllukselle, jonka ptritteissa voiclaan tutkia pelin ja pelaajan koh-

taautista, sitä pelikokenlusta joka rakentuu ihnrisen ja tel<niikan vltorovaiktt-

tukseu l<autta. Pc'lintekaniikkaan keskittyvää tutkilltusta on ktttst-tttn rlrLrodolli-

sel<si pelitutkirnukseksi, krrn taas pelikultttrtrriin keskittyvä tutkinlus ort nähty

epärttuor.lolliseksi pelittrtkintul<seksi (Järvinen 2003).

Sosiaalisc.c'll vuorovaikutukseen keskittyvässä verkkopeliyhteisö j ell ttrtl<i -

rutuksessa utieleuhiiuto l<ohdistuu erìuen l<ail<l<ea peliä pelaavien ihlltisten ke's-

kiuäise'e.n vr.rorovaikutul<sec'u eil<ä niinhään siihell, I<Ltinka heidän pelaantatrsa

peli toirliisääntöjen tasolla tai nrinkälaista vuorovaikutusta pelaajiìla selt l<ans-

sa otì. Toisaalta peli on rlnnrtal<in kuin pelkkä yhteisön jäseniä yhdistävä tatrs-

tarnurrttuja, sillä se luo verkhopeliyhteisöjen vic'stinnälle ja vuorovaikutultsc'l-

le ¡taitsi nrotivaatioita ja sisältöjä, myös nrahclollisuuksia ja rajoitlrksia.

199O-luvtut ja 2000-luvult alun tutkinruskirjallisuus on pyrl<irtyt l<artoitta

nìaatì sellaisia haasteita, jotka liittyvät tietoverkkojert sosiaalisia ilntiöitä tar-
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l<astelevii¡ tutki¡rtrl<siitì. Tarkastelen tässä artikkelissa erityisesti airleiston

kerääl¡isee¡ liittyviä ltaasteita sosiaaliseell vtlorovaiktttukseell keskittyvätt

tutkinlukse¡ kannalta. Sen sijaan en käsittele tässä artikkelissa airleistolì alla-

lyysii¡ tai esittänliseen liittyväã proble.tnatiikkaa. I-ähestyrl aihetta itrterperso-

¡aalisen viestiunäu ja vuorovaikutuksen tLrtkittlttl<sell lläköktrllllasta. Artikke'li

lterustuu pLrheviestinnän alalt väitösl<irjatyöhörli, jossa tutkin verkkopeliyllte'i-

söjen sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisölliseett pelaatniseetr liitettyjä nter-

l<ityksiä.

O¡ ¡yvi¡ vähän sellaisia kysynryksiä, jotl<a liittyisivät vaitl johotlkirl tiet-

tyy¡ tutkinrusalueeseen tai lnetociiin. Ell siis väitä, etteivätl(ö tässä artikl<elissa

l<äsittelenrälii ilnriöt olisi relevalltteja nlyös jonkin toisell ttttkintttsaltteetl kan-

rualta, vaa¡ esitä¡ että ¡e ovat usein koroste'tttsti esillä verl<kope'lien ja niihin

liittyvien sosiaalisten verkostojelt ttttl<illruksessa'

Joustavuus tutkimusnäkökulmien suhteen

yksinl<ertaistaen voiciaarì esittää, että on erotettavissa kaksi stltllìtaLlsta joicìert

alle struri osa iilnristieteiclen tietove'rkl<oja häsittelevãstä tutkinltrksesta so¡lii.

Ensihsi otì tunsaasti tutkitnusta joka käsittelee ttttkinlttskysynrystensä ja ai-

¡eistoltsa puolesta sitä valtavaa aineistolt nläärää, joka otr settratrtrttt tieto-

ve'rkkoje¡ yleistyntisert nryötä. Tähän sarjaatr kltitlltvat ttttkillrttkset siitä, ktrin-

ka suosittuja erilaiset palvel¡t ovat, nlillairìen olÌ rliiclell käyttäjärl tyypillinett

profiili ja kuinka laajalle erilaiset tel<nologiset inllovaatiot ovat levirlrleet. Toi-

seksi o¡ paljo¡ sellaista tr.rtkirnusta, joka keskittyy tietoverkl<ojen nlahc'lollis-

tanraan sosiaaliseen l<anssakäynriseen. Tällöill ttrtkittttrskysytltykset keskitty-

vät ihntisten kesl<iuäiseelì vLlorovaikutukseen tietokotlevälitteisessä ynrpãris-

tössä. (Costigan 1999.) Näntã osa-altreet eivät kuitenl<aatr strlje toisiaan pois, ja

rrsei¡ ¡äl<eel<in ttrtkinruksia joissa molenlltlat otr otetttt ltttot.¡lioolt.

Näyttääkin siitä, että sosiaalisell vuorovaikutul<sen ttttkillltts tietoverl<oissa

tarjoaa ¡yvät ntahclollisulrciet sekä nräärällisten että laadLrllistell tutkillìtlsot-

te'irig¡ y¡distä¡riseell. Yhtäältä tulkintaatt ja ytttrtlärtätrliseerl pyrkivät metociit

ovat erityisen tarpeellisia silloill kun liikutaan ellnalta tlrllterììattonlalla tai jat-
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kuvasti muuttuvalla maaperällä, kuten esimerkiksi verkkopeliyhteisöjen tapa-

uksessa usein on tilanne. Toisaalta pääosin laadulliset tutkimusnäkökulmatkin

voivat hyötyä mahdollisuudesta kerätä ja analysoida helposti suuria määriä

digitaaliseen todellisuuteen liittyvää aineistoa, mihin määrällisillä menetelmil-

Iä voidaan päästä. (Paccagnell a 1997 .)

Mahdollisuus automaattiseen tietojen tallennukseen

Ensi näkemältä tietoverkot näyttävät tarjoavan paljon helposti koottavaa ai-

neistoa tutkijan käytettäväksi. Lähes kaikesta toiminnasta jää verkkoon jon-

kinlainen jälki, ja lisäksi tuota valtavaa sähköposteista, chateista, uutisryhmis-

tä ja muista lähteistä kertynyttä informaatiomassaa ei aina tarvitse edes erik-

seen kerätä, vaan siitä voi yksinkertaisesti poimia tarvitsemansa aineiston.

Käytännössä tutkijan tulisi kuitenkin olla erityisen varovainen tulkitessaan täl-

laista automaattisesti tallentunutta aineistoa.

Esimerkkinä automaattisesti tallentuvan datan rajallisuudesta voidaan käyt-

tää chat-palveh.rjen lokitiedostoja. Lokitiedostot antavat tutkijalle suhteellisen

helpon ja nopean tavan tallentaa suuria määriä synkronista viestintää staatti-

seen ja helposti käsiteltävään muotoon. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään

objektiivisen todellisuuden ilmentymä, vaan sosiaalinen vuorovaikutus on huo-

mattavasti lokitiedostojen staattista ilmiasua monimutkaisempi käsite. Tämä

näkyy ainakin kahdella tavalla. Ensiksi automaattisesti tallentuvat lokitiedos-

tot eivät pysty toistamaan täydellisesti viestinnän kroneemisia piirteitä, kuten

puheenvuorojen vailrtumista. Esimerkiksi lagin (teknisistä syistä johtuva vii-

ve) osuus vuorovaikutuksessa voi joskus olla merkittävä, mutta sitä ei auto-

maattisesti tallentuvassa muodossa välttämättä edes l]uomaa tapahtuneen.

Toiseksi lokitiedostot eivät pysty välittämään sitä, mitä vuorovaikutuksen eri

osapuolet itse asiassa kokevat ollessaan teknologian välityksellä vuorovaiku-

tuksessa. (Marvin 1995.)

Verkkopeleissäkin on usein mahdollisuus jonkinlaiseen automaattiseen so-

siaalisen vuorovaikutuksen tallennukseen, etenkin silloin kun pelissä on si-

säänrakennettuna tekstipohjainen viestijärjestelmä. Suurin osa nykyisistä verk-
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kopeleistä sisältää l<uitenl<in nrytis nruita l<uin tekstuaalisia eletuc'rtttejä, nrikä

tel<ee lokitieciostoista vielä rajoittuneenrpia apuvälineitä kuin esinlerkil<si IRC-

l<eskusteltrja tutkittaessa. Lokitiedostot ovatkin relevauttia tutl<imul<sen aineis-

toa ainoastaan silloin, l<un niitä l<äytetään yhdessä nruiden aineistojen kanssa.

Tutkittavan ilmiön jatkuva ja nopea muutos

Vaikka tutkittavan ilnliön tasalla pysynrinen on jokaisen tutl<inrusaìueett haas-

te, or.t se tietoverl<l<oihin liittyvässä tutkinruksessa erityisen voirnal<kaasti läs-

luä. Sekä tietoverkoille että verkkopc'lc'illc. on onrinaista jatkuva jl noper ntr-rrr-

tos. TLrtkittavau iluriön nluLltos hankaloittaa sekä nlääritelulieu vakiintuntista

että aikaisenrpien tutkinnrstulosten hyöcìyntänlistä. Saattaa käyclä niin, ettã ajan

ja vaivan l<anssa työstetty tutkinlr,rs onkin vanhentunut jo ilmestyess.i.ill.

Muutos on läsnä myös siiloin l<un käytetään tietovc'rhoissa saatavilla ole-

vaa ailteistoa tutkiurul<sen materiaaliua. 'l'ietoverkoille on onriuaist¡, että niis-

sä saatavilla oleva tieto c.i'välttänìättä ole pysyvää. Velkkopelit ja rtiiden viral-

lisc.t oheisnlatc'riaalit eivät tosin yleensä katoa yllâttãen, nrutta verkkopeliyh-

tc'isöihill liittyvic'n, epävirallisten dokunrc.nttien säilyvyyteen c'i voi luottaa. Li-

sähsi ou aiua nrahdollista, että vaikka nrateriaali ei katoaisil<Aarì, se mutttttttt

tutkinrul<setì teou aikaua tai seu jälkec.n. I(äytännössä tutkinruksen kannalta

olennainen lnateriaali, hoostui se sitteu kotisivuista, keskustelupalstojen vies-

teistä tai videoleikl<eistä, l<annattaakin tallentaa aina kun siihen on mahclolli-

suus.

Tutkimusmenetelmien valinta

'fietoverkoille ourinaiueu jatl<uva nruutos Iuo onrat haasteensa ntyös verl<ko-

peliyhteisötr-rtl<inruksen nretodologisille valinnoille. On edelleen epäselvää tnissä

lltäärin llLrita tutl<iltrusl<ohteita ja -kysymyksiä varten kehitetyt aineistonke-
rttun ja -aualyysin rtrenetelnrät soveltuvat verl<l<opeliyhteisöjeu tr-rtl<inliseell.

Tutkija saattaa jotrttra joustarnaan paljonl<in aikaisenunista l<äsityl<sistäãn sii-
tä, uriten tutkinrusaineistoa voisija tulisi l<erätä. Voiesinre'l'l<iksi olla rtiin, c'ttä
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yhteisön jäsenten nopea vaihtuvur.rs pal<ottaa ttrtl<ijan haastatteleuraan ttttl<i-

rurukselt l<anualta tärl<eitä jäseniä elìrìerì kuin hän ou tutkinrussuuunitelntan ja

-aikataulull puitteissa siihen valnlis. Toisaalta voi käydä niinkiil, että tr-rtkija

haastattelee vaikkapa sähköpostin välityl<sellä vahingossa sanlan hc'nkilön kaksi

kertaa siitä itsc'tietänrättä (Taylor 1999).

TLrtkijan olisi ntyös tiedettävä tutkinriensa ihnlisten ajattrksista tarpeeksi,

jotta osaisi välttää tiettyjen tutkinlusnleneteimien l<äyttäntistä. Esinlerkiksi

hakkereiden ja muiden tietokoneharrastajien piirissä näyttää olevan tapaua

vähätellä ja jopa suhtautua vihamielisesti survey-tyyppisiin kyselyihin ja ttrtki-

rtruksiin. Mikäli tällaisella menetelnrällä haluttaisiin saada tietoa ko. ryhntästä,

onnistuttaisiiu siis luultavinrnrin saanraan vastauksia vaitt rylttnäätr kuulttmat-

tonlilta tai piiailutarkoituksessa vastaruleilta, mikä heikelltäisi tutkitrtukselt

validiteettia. (l(endall 1999, 70-71.)

Jo yl<sin tutkinnrkseen osallistuvien henkilöiden löytärnirten voi osoittautua

ongelrnalliseksi. Saattaa olla, että jonkin tietoverkoissa toinrivan sosiaaliselt

verkoston jäsenet eivät halua ulkoptrolisia seìJraanlaan heidän toiurintaansa,

ja joskus jopa koko verkoston olenrassaolo on vain pietrett piirin tiedossa.

Tutkijan on näissä tapaLrl<sissa ansaittava jollain keinolla heidän luottalnul<-

setìsa. htternetin alkr.rajoista lähtien erilaiset identiteettiin liittyvät petokset

ovat olleet julkisen keskustelun kohteena, nrikä näkyy usein siten, että ihlniset

eivät luota helposti tuntenìattonrasta osoitteesta ttrleviin viesteihill. Erityisesti

kynnys tavata joku netin kautta yhteyttä ottanut henkilö saattaa olla suuri.

Yksi tapa ratkaista tânrä ongelnla on pyrkiä käyttämään erilaisia sosiaalisia

verkostoja haastateltavien keräämiseksi, esinlerkiksi siten että ei lähesty tãy-

sin tuntenrattolnia henkilöitä suoraan vaau joukun toisen suosittelenlana. Täl-

laista nreltetelrnää kutsutaan yleisesti lumipalloutenetelnläksi (ks. esinr. Atkin-

son & Flint 2001). Toisaalta tutkijan ja tutkinrtrksen lLrotettavuutta tutkinruk-

seell osallistuvien henkilöiden silnrissä voi pyrkiä lisäänrään esirnerkiksi tutki-

ntuksesta kertovien www-sivujen avulla (Catterall & Maclaran 2001). 'fällöilt

ttrlisi huolehtia siitã, että sivut eivãt ole epäviralliset, vaan sijaitsevat instittr-

tionaalisessa osoitteessa, esimerkil<si yliopiston tarjoaurassa osoitteessa.
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Tärkeää on siis sopeuttaa tutkimus yhteisön toimintaan, eikä yrittää pakot-

taa yl-rteisöä sopimaan tutkijan ennalta määräämien tLltkimusnìenetelnìien sap-

luunaan (Catterall & Maclaran 2001) . Tietoverkkojen tutkirnuksessa tarvitaan-

ki¡ erityisen paljon itsereflektiota tutkijalta, jotta emnìe tulisi pakottaneeksi

¡usia ilmiöitä vanhojen menetelmien luomiin muotteihin todelliseli ymmär-

ryksen kustannuksella.

Tietoverkkojen mon¡ muotoisu us

On näennäise¡ helppoa yhdistellä erilaisia tietoverkkoihin Iiittyviä ilmiöitä ylt-

tee¡ ja esittää niistä yleistyksiä. Käytännössä yleisten johtopäätösten tekemi-

nen tutkimustulosten pohjalta on kuitenkin erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdo-

tonta, tietoverkkojen monimuotoisuuden vuoksi. Näin ou myös verkkopelien

osalta. Eri pelityyppejä tulisi siis käsitellä itsenäisinä ilmiöinään setl sijaan,

että esirtäisi väitreitä koskien kaikkia verkkopelejä. Toisaalta pelkkä eri ilmi-

öicle¡ erottelu ei myöskään riitä, vaan myös ilmiöiden sisäiset vaihtelut tulisi

pyrkiä ottamaan huomiootr (Kendall 1999,67-68). Ei voida siis esittää, että

esimerkiksi MUDit olisivat aina tietynlaisia, sillä MUD-pelityyppiin kr-ruluu lu-

kuisia hyvin erilaisia toteutuksia. Yleistettävyyttä voidaan toki pyrkiä paranta-

maan vertailemalla saman pelityypin edustajia keskenääl.r sekä toisten peli-

tyyppien kanssa.

Yleistettävyyteen liittyvien ongelmien lisäksi tietoverkkojen monimuotoi-

suus näyttäytyy siten, että tutkittavat ilmiöt eivät välttämättä rajaudu teknolo-

gian puolesta selviin osiin. On yleistä, että sosiaalinen vuorovaikutus tietover-

koissa ei rajar,rclu mihinkään yhteen sovellukseen tai teknologiaan (Taylor 1999) '

Verkkopeliyhteisö saattaa esimerkiksi toimia osittain jossain pelissä tai peleis-

sä, osittain IRC-kanavalla ja osittain sähköpostin välityksellä. On tutkimuksen

kanltalta llaasteellista, ja samalla yleensä hedelmällistä, ottaa huomioon tämä

tietoverkkoje¡ mahdollistama viestinnän monipr.rolistttts. Samalla keskittymi-

nen joho¡kin yhteen viestintäkanavaan saattaa antaa liian yksipuolisen kuvan

Yhteisön toinrinnasta.
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Suurin osa tietoverl<koja koskevasta ihnlistieteiclen ttttkillrttksc'sta on käsi-

tellyt ¡irtrerìontaan tekstuaalista osaa tietoverkoissa käytävästä viestinnästä ja

vuorovaikutuksesta. Tämä ou ollut perusteltì.Ia siksi, että sttttrin osa tietoverk-

l<ojen viestinltästä on ollr.rt tekstipohjaista, ja jossairt tlläärill se orl sitä eclel-

leen. Etellkin tietokoltepelien pLrolella audiovisuaalitten viestilltä kasvattaa

kuite¡l<i¡ suosiotaan jatkuvasti. Lisäksi pelkästään tekstin sisältöön keskitty-

vä tutki¡tus saattaa jättää huomiotta tekstuaalisen viestittllätl visuaalisett ptto-

le¡, jossa värit, fonttivalinnat ja jopa tekstiin liitetyt kuvat muoclostavat onratl

osansa viestinnän sisällöstä. (Danet 2001.)

Aineistonkeruun ajankohta ja kesto

Aineistoukentutì ajankohdan ja keston miettimittelt oll kaikell ttttkiulukserl

kait¡alta tärkeää, nìutta aikaan liittyvä pohdinta korosttttt entisestään tieto-

verl<l<oja koskevassa tutkintuksessa. Vaikka jotkin verkkopeliyhteisöt toillli-

vatki¡ useita vuosia, on paijon myös niitä yhteisöjä, joidert elinkaari uritataalt

pikemminkin kuukausissa. Myös yhteisön jäsenet saattavat vaihtua titthaatr.

'ftrtl<inrukselt kannalta oleellista on miettiä, nlilloiu tutkintttksen aitleisto kerä-

tään, ja kuillka kauan aineistonkenrLlseen käytetään aikaa. Useissa tapar-rksis-

sa ilntiö on yntmärrettävissä vasta kutr tLrtkijalla ort tarpeeksi tietoa esimerkik-

si yþteisön yl-rteisestä historiasta ja kun vuorovaikutuksen erityispiirteet ja

muoclot ovat toistuneet tarpeeksi lnonta kertaa ollakseell tttnnistettavissa. ll-

uìatÌ tarpeeksi pitkää aikaa on myös vaikeaa arvioida esimerkiksi saatttjen

vastaLrsten I uotettavtitrtta ( I(enclal | 1999, 7 0 -7 I) .

Mikäli ailteistonkenrun kestoon ja ajankohtaan ei kiillnitetã erityisirr-rollrio-

ta, o¡ vaarana tutkintustulosten vääristyminen. Esinrerkiksi anonytlliteetin l<o-

rostai¡inen verÌ<koyhteisöjä koskevien tutkinrustett tltloksissa voi johtua osaksi

jtruri tällaisesta vääristynrãstä. Tehtyjen tutkinlusten lyhytkestoistttts otr voi-

¡ut vail<uttaa siihen, että tutkijat eivät ole löytäneet verkkoyhteisöistä muita

kui¡ satunllaisia kokeilijoita, joskus jopa toisia tutkijoita ja opiuräytetöiclelt

tekijöitä. Esinrerkiksi MUD- ja MMORPG-tyyppiset pelit ovat usein rakenrletttt

site¡, että aloittavat haìtrtrot eivät pääse suoraan kosketuksiitr koketreeutpielt
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pelaajien l<anssa. Nopeasti tutkinruksetìsa tc'kevälle tutl<ijalle jää tällöirt l<äsi-

tys arìollyyntien srrrffailijoidcn täyttänrästä pelistä, sett sijaart t'ttä häll olisi

päässyt tarkkaileluaan toisensa parenrnriu turttevietl pelaajierl vttol'ovaikltttts-

ta. (l(endall 1991) ,70-71 .)

Lisãl<si o¡ l¡uistettava, että verhl<opc'liyhteisijt eivät syrt¡1y tai kuole päi-

vässä, vaa¡ ¡e ovat jatl(uvia sosiaalisia prosesseja. Olisi siis atrllc'ttava yhtei-

sö¡ l<e¡ittyä ja kypsyä ellnen huin voicìaart nältdä se'tt erikois¡riirteitä tai rlrääri'

tellä sille l<esl<eisiä ltrotivaattoreita. (Llarrisort & Stephc'n 1999,234.) Tänlä tar-

koittaa sa¡lalla, c.ttä aineistonkenruu ajanl<ohdalla voi olla nlerl<ittäviä vail<tr-

tul<sia t¡thill¡rksen lopputuloksiin. Saattaa olla rliin, että ttrtkijan tie'tänlättä

osa yhteisö¡ jäsenistä on poissa yhteisön toinliltttasta tai jol<in yhteisön trll<o-

ptroli¡e¡ tapahtunra värittää l<aikl<c.a yhteisön sisäistä viestirltää ja vtrorovai-

l<utusta.

Airteistoltl<ertlLrlì ajatll<ohtaarl ja pitutrteen liitt)¡viä risl<ejä voi pyrl<iä vä-

hentänrään ltreltetelnrävalirlnoilla. Useidt'll el'i rtretletelrnien käyttö ja pitkäai

haista seuratìtaa trrhevat nreuetelntät ovat availlaselllassa silloill, l<tttl ltaltttaall

välttää liia¡ þätäiste¡ johtopäätösten r¡c'tänristä. Airtal<irl ettìografirìen lähesty'

nristapar sel<ä t'rityisesti osallistrrva havailutoittti aillcistotlkerlllllì lllL'1.ìetellllä-

¡ä ¡äyttävät ottavatì ai¡e.iston kenrLtsc't'tì liittyvät ajalliset otlgelntakohcìat hy-

vin huonrioon (ks. esinl. Nocela 2002;l(enclall 1999).

Toisaalta pitkäkestointuhaan aiueistonket'ttrt ei ratl(aise kaikl<ia ottgeltllia.

Riski¡ä pitkäl(estoisessa tutkinnrl<sessa on se, että ve.rkkoyhteisöjc'n syrnboli-

rìe¡ toclellis¡¡s o¡ nluutol<selle altis (Nocera 2002). Saattaa siis olla lliin, että

tutl<ittava il¡riö ¡ltrLrttttr tutl<ilnukse'u ntyötä johonl<irt elltlalta arvaalilattolllaalì

suu¡taatì. Tarvitaau jatkuvaa rc'fleksiivisyyttä, jotta lllahcjolliset Illtttttol<set ei-

vät l<ääntyisi tutkilnusprojektia vastaarì. l(aike'l<si ttrtltt'ksi vell<l<oyhteisiljett

tutl<illlus tarjoaa trinontaiset nlahclollisttttdet refleksiivisyyteerì. Tutkija voi olla

yhteyrìessä tr-rtkinraausa il¡tiöön varsinaisetr ailteistotll<ertttttt jälhee ttkin ja csi-

Itrerl<iksi testata, k¡i¡l<a trrtl<intukseert osallistttlteet hc'ltkilöt reagoivat hätic'rt

alustaviin ajatirhsiinsa. (Ward 1999, 5-8.)

ì lìtrroliraliscsta liìltcstyrnist¡v¡st¡ ¡trrhrrtrarr josl<tts vilttraaliscll¡ taj rlctticlno¡ilrli¡lì4, lììtltt¡
l<äyt.intri)ss,i rr¿ìirlon kalrrlcn l<isittctrt ('rot ov¡t l¡ìhilrrrä l(oslììccttisi¡.
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P¡tääkö tutkijan olla myös pelaaja?

On käytännijssä nrahrlotonta, että tutl<ija l<esl<ittyessään verhl<olrcleissä tapah-

tuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen jättäisi itse pelin tai pelit täysiu lttro-

nriotta. Pelit ovat vell<hopeliyhteisüjen toinrinnassa l<eskeisc'llä sijaila sekä vies-

tinnän sisällön e'ttä viestieu välittälllisen osalta, ja toisaalta trrtl<ijan olisi syytä

ynrnrär'tää nristä hänen tutkiniansa henkiicjt pLrhuvat. 'lìrtl<ijan olisil<in slzytä

pohtia aina tapauskohtaisc.sti,l<uinka paljon häne'n tulisi tietää peleistä ja pe-

Iaanrisest¡ yleensä sel<ä nlahciollisesti tutl<irnLrksee'nsa liittyvästä pelistä tai

pc,lc.istä erityisesti, jotta hän pystyisi parhaalla ntahdollisella tavalla vastaa-

nlaarì trrthinrusl<ysyrnyl<si irtsä.

Rathaistr lienc'c. aina tapauskohtaiueu, nrllttJ joitain surrntaviivoja voidaan

silti vetää. 'lirtl<inrul<sen t¡voitleistr liipptren trrtkija voi tarvita tietänrystä c'si-

nrerl<il<si peleihin liittyvästä eril<oissanastosta seltä pelc.ihin ja pelaanriseen liit-
tyvistä häytänteislä.'fietyissä tapaul<sissa tutl<ijan tLrlisi nryös itsc'osata pc'lata

trrtl<inluksr.ssa l<äsiteltyjä ¡relc.jä, kutcn silloin I<un tLrtl<itaan vc'r'l<l<o¡reliyltte'i-

söjä osallistuvarì havainnoinnin l<c'inoin. 'lbisaalta v¡nha pell<o siitä, että tutl<i-

ja voisi olla liian lähe.llä tutkinra¿ursa ilnriötä, nostetaan ecle'lleon silloin tällrjitt

c'sille'(ks. esinl. Mann & Str.rvart 2000,90).

Itse uäc'n asiau niin, t-ttä kosl<a tällä he.tl<ellä surrrin osa vel'hkopt'lien sosi-

aalista vuorovaikutusta tarkastelevasta tutkinrrrksesta pyrl<ii yntrrt.ilt;inr.ìärr

verl<kopelien suhtc.c.llisc.n uutta ja nopeasti nrì-nlttuvaa toilellisuutta, ort pelei-

hiu liittyvã osaan.rilìc'rì eliutärl<c'ä osa tuthijau l<onrpetc'ussi¡. 'lbl<i tutkijan tuli-

si työtä tehdessään olla aina ensisijaisesti tietc'entel<ijä ja vrsta toissijaisesti

pe'laaja. Lisähsi on hyv.ì rnuist¡.-1, r'tt.i pelierì turìteurus ei ole l<ail<l<ien trrtki-

lurusasetc.lnlien l<aunalta yhtâ oleunaista.'fietyissä tapauksissa pitää voicla l<onr-

nlentoicla pelaanriseen liittyviä ilnriöitä nryös ilnran, että uhraa ktrul<arrsia tai

vuosia pelien itsc'nsä hallitsenriseen. Väitän silti, r'ttä ilnlan l<unnollista aiheen

hallinta¡ velhl<opc.leihin liittyviä sosiaalisia ilnliöitä häsittelevän tutl<intrksen

valiclitc.r.tti on huteralla pohjalla.
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Eettiset kysymykset

l(¡¡ trrtkitaa¡ ihntistä ja hänen käyttäytynristään erilaisissa sosiaalisissa l<otr-

tel<steissa, c.i tuthiutusta voi tehdä illllalt pohdirttaa ttttl<inltthsetl eettisistä va'

li¡ltoista. Verkl<opelielt tutl<irtrus, niin l<uill irttel'netin trttl<itrltts ylipäätäänl<irt,

Iuo Lrusia haasteita tutl<inlul<sen eettiselle arvioinrlille. I(ysynlykset, l<lttc'l't otlho

verkkopeli jtrlki¡e¡ tila, nritell pelaajien ntahciollillell lìopea vaihttttltiltell vai-

kuttaa t¡tkija¡ ¡lahclollisuuhsiill l<ertoa tutl<iutttkst'sta ttrtkittaville ja nrillaisia

oiker.rksia pelien tekijöillä tutkinluksen suhteetr voi olla, ovat edelleetr avoi-

¡reu keskusteluu kohteeua. Jol<a tapauksessa tietoverkot nrahcìollistavat sosi'

aalise¡ v¡orovaikutukse'r.r tarkl<ailenrisett ja talìetltatllisc'tl tavoilla' jotka ovat

aie¡t¡ti¡ olleet vail<eita tai jopa ntahclottortria. Sttorat vicleo- ja rtttttttkaappa-

tukset, lokitieciostot ja keskustelun seuraalttinetr lllttidell siitä tietän'ìättä tarjoa-

vat ¡ryös houhtrttelevan ja helpon l<einon aineistott keräättliseen. Lisäksi stros-

tunruksen saanrillen tutkintukseen osallisttrjilta voi olla yllättävärl työlästä, nlistä

jo¡t¡e¡ houkutus l<ertonratta jättänriseen voi olla sttttri. I(ttkaatlhatr ei ttäe tttt-

l<ijaa eikä sitä, nlitä ntuistiinpanoja hän onlan tietokoneellsa ääressä tekee.

Moltikansallisuus luo useilt tilanteita, joissa otl vail<ea esittää yksinl<ertai-

sia e.e.ttisiä ohjeita taisääntöjä. Vaikka selkeää l<ahtiajakoa eivoiclakaan tehc.lä'

o¡ t,si¡rerl<iksi ELrroopan ja Yhclysvaltojc'n välillä nälltävissä joitain paitrottts-

eroja. y¡clysvalloissa tietoverkl<ojen ttrtl<inrlrksert eettiset ohjeet rlottclattavat

Irseimrtriten hyötynäkökolttia l<orostavaa eli trtilitaristista rläkökttlnraa. Utilita-

ristisessa uäköl<ulnrassa tutkinruksesta nrahclollisesti settraavat ltyöciyt voivat

jossai¡ nrääri¡ oike¡ttaa nluutoin epäeettisiksi ltrettavia ratkaistrja. Ettroopas-

sa, ja ete¡l<i¡ po¡joisnraissa, oll yleisesti vallalla deorltologirlerl Iähtökohta,

jossa t¡tki¡lul<sc'¡ ¡tahclolliset seuraul<set eivät lllilloirlltaatr voi ajaa esilller-

hiksi yl<sityisyyclen suojan ohitse, vaikka se tarkoittaisil<in ttrtkinrttl<sett tehc'-

nlättä jättä¡ristä. Täntä painotusero on nähtävissä rnyös yl<silön suojaa l<osl<e-

vissa laeissa Yhdysvaltojen ja Ettroopatr välillä. (Ess & tlle AolR ethics rvorl<ing

corrurrittee 2002, 20-21 .)

'fietoverkkoja koshevau tLrtl<iurukseu tel<oa helpottatllaatì olì l<ehitetty eri-

laisia c.ettisiâ ohjeita tai strosituksia (ks. e'silll. Associatiorl of Conrptrtirlg Ma-
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chinery 2004; l3mckntatì 2002; Ilss & the AolR ethics workillg conìnlittee 2002).

Nänrä ohjeet ovat usein listojen tai kysynrysterì nruoclossa. I(osl(a jokairtert

tLrtl<imus on erilainen, ei näiclen listojen ohjeita voida pitää sitovilta vaAtt sLrull-

taa-antavina. Niiden tavoitteena onkitt ohjata ttrtl<ijaa tel<emäätl eettisesti kes-

täviä valintoja ja ajattelemaan itse tritkinruksen tavoitteita ja niitä keinoja,

joilla noihin tavoitteisiin pyritään. I(äsittelen seuraavassa lyhyesti joitakin verk-

l<opelien ja verkkopeliyhteisöjen kallltalta kiillnostavia kysynryksiä.

Joissain verhkopeliyhteisöissä yhteisön jäsenten vaihtuvults otì ltopeaa.

Tällöin voi olla vaikeaa tai mahdotonta kertoa l<aikille aitreistossa jollakitt lail-

la esiintyville henkilöille tutkinluksen teosta ja tutkijart roolista. Yksi Inahclol-

linen ratkaistr tâhän ongelmaan otì se, että ttrtkija lltuistuttaa joliakin tavoilt

jatkuvasti olevansa ttrtkija. Mikäli tutkinlusta tehdään osallistuvau havaintloin-

nin keilloin, on esiluerkiksi avatariin tai ninlimerkkiin usein lnahciollista liittää

lisätietoja muiclen yhteisön jäsenten nähtäväksi. Lisäksi tilanteesta riippuen

voi olla hyväksyttävää pyytäâ vain tutkittavan yhteisön johtohenkilöiltä suos-

tunìus tutkinluksen tekenriseell (Danet 2001).

I(irjallisen suostunlrl<sen saanlinetr tutkirnul<seelt osallistuviìta henkilöiltä

voi olla vaikeaa, etellkill nlikäli siihen tulisi liittäã allekirjoitus. Tällöill voita-

neen hyväksyä ntyös elektrollisessa nruodossa saatu hyväksyntä sen mahdolli-

sista riskeistä ja epäluotettavuudesta huolimatta (Danet 2001). 'loisaalta, etetr-

I<ill avatarien ja nintimerkkien kyseessä ollessa voi olla vaikea saada tutkitntts-

etiikan kaluralta riittävän selkeää kirjallista lupaa edes elektrotrisessa ntuo-

clossa, sillä kaikki ihnliset eivät halua välttänìättä antaa tietojaalt tutkintuksen

tekijälle. Saattaa olla niin, että tutkimuksen tekijä saa luvan ntateriaalitr käyt-

töön avatarilta sähköpostitse, ja että ainoa tunnistetieto jonka tutkimukseen

osallistttnttt llellkilö llillli.rerkkinsä lisäksi luovuttaa' on joki. )¡leille. sähkö-

postiosoite, joka ei suoraarì johda hänen fyysiseen henkilöönsä (Taylor 1999).

Tietoverkkojen ja siten rnyös verkkopelien anonymiteetitt .rstetta voi aja-

tella eräänlaisella jatkunrona. Tämän jatkuntott toisessa päässä on täysi

anonynriteetti ja toisessa päässä täysi tunrtistettavuus suhteessa tietovel'kko-

jen ulkopuolella sijaitsevaan fyysiseen persoonaan. Verkossa yleisesti käytetyt

pseudonyyrnit sijoittuvat jonnekin näiden kahc.ien ääripäärt vãlille. Vaikka pseu-
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clo¡yy¡ri ei olisikaan jäljitettävissä sen käyttäjän "oikeaarì" persorìaalì, vol PSetl-

do¡y),¡rillä itsellään olla silti ortra historiansa ja tnaitlcetlsa. (Donath 1999' 53.)

Lisäl<si tutì<ija¡ tLrlisi ltruistaa, että esitnerl<iksi jortl<ilt verkl<opeliyhteisört jä-

setìet saattavat tic.tää toisistaau aikaisenlutalt historiatlsa pertlsteella t'llelll-

rlrä¡, kui¡ rnitä t¡tkija rrlkoptroliserta tarkl<ailijana pystyy päättele'nläärl. I(äy-

täuuössä tutl<intuksen l<annalta eettiue'll ratl<aistt orl tällöin se, että rllahdollist't

pseucionyyrltit vaihdetaall ttttl<illlttsraportissa toisil<si'

yì<sittäistelt jäsc.nten iclelttiteettic'n lisäksi ntyös l<ol<o verl<l<oyhteisöll iden-

titeetti o¡ josk¡s suojeleutise.u arvoinen. Vell<koyhteisöjen sosiaalista vtloro-

vaiìrutusta käsittelevän tutl<inluksc'n l-tistoriasta löytyy tapattksia, joissa ttrtkija

ei ole onl-ristuuut arvioiuraan oil<ein ttrtl<intttl<settsa trlahclollisia vaiktrttrksia

itse yhteisölle..lo pell<l<ä yhteisön ninlen kertontinert on voillt-tt johtaa siihert,

e'ttä y[teisö on tullut ylil<ansoitetuksi tai sell vakiirltttlleet tavat ja loolit ovat

jorrtrr¡cgt koetul<selle kun suuri jotrl<ko irltlokkaita lul<iioita on pyrl<irlyt itse

ì<ol<e¡raa¡ tutki¡lul<sessa ktrvailtLrja ilnriöitä (Mallll & Stervart 2000, 57-59; Rc'id

199(r).

Trrtkija¡ t¡lisi siis lt'ruistaa, että vail<l<a irttenletissä tapahttrva viestirltä tai

vrrorovail<trt¡s ¡äyttäisikin cnsi näkenrältä jLrlkiselta, sc't'i poista ttttkitlluksen

eettisiä vaatiltlrhsia. Nyrl<kisäälltonä voitaneett pitää sitä, e'ttä ihnlisten ttrlisi

ai¡a saacla tietää, l<ult heitä i<äytetään tttthinttrksessa, httolirllatta siitä rlrikä

tutki¡r¡l<se¡ taLkoitus on. 'futl<ijalle asetettavat eettiset vaatitlrltl<set eivät trlyös-

hää¡ lop¡ ailieisto¡ l<eruuseeu. lirtkinttrksesta raportoitaessa ttrlisi py|kiä ett-

nakoiuraan ja niiuintoinraau tutkinrltkseetl osallisttrlleille nlahc'lollisesti aillett-

tuvat haitat.

Kolmannet osapuolet

l)itì(älti ratl<aisentatta ou nraltiiollisteu l<olntaltsieit osapttolten, l<ttten pelinte'

kijöirìc'¡ ja ylläpitäjie'n, osuus verl<kopelejä l<osl<evassa tlttkirltttl<sessa. I(att-

Þallisia verkkopelejä ylläpitävät tahot ovat onralta osaltaatr v.ìsttlr.lssa esitncr-

kiksi pelin sisällä tapa[tuvasta toirtrinnasta, Illil<ä näl<yy esinrc'rl<ihsi sitell, että

herjaavia viestejä lähc.ttavät ihutiset saattavat saacla porttil<ic'llott pelaalttaatt-
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sa peliin. Tutkimuksen kannalta rnielenkiintoinen kysymys olÌ, onko pelin yllä-

pidolla oikeus tietää tutkimuksen teosta tai jopa kieltää se, vai onko pelin

sisällä käytävä vuorovaikutus vain sen muodostavien henkilöiden omaisuutta.

Mitään yksinkertaista, lainopillista ratkaisua tähän ongelmaan ei ole löydettä-

vissä.

Asiaa voidaan yrittää lähestyä tekijänoikeudelliselta kannalta. Jos tutkitaan

esimerkiksi viestintää verkkopeleissä ja halutaan tutkimuksessa esittää ruutu-

kaappauksia tai jopa videoleikkeitä pelitapahtumasta, pelintekijöiden ja yllä-

pitäjien asema on jo vankempi. Tällöin voisi olla hyvän tutkimustavan mukais-

ta pyytää peliä kontrolloivilta virallisilta tahoilta suostumus materiaalin esittä-

miseen siinäkin tapauksessa, että sitä käytettäisiin sitaattioikeuden määrää-

missä puitteissa ja pelintekijöiden isyysoikeutta kunnioittaen.

Siitäkin huolimatta että tutkimuksen tekemisen ei katsottaisi kuuluvan kol-

mansien osapuolten tietoon, voidaan kysyä mitä haittaa tuosta tiedottamisesta

olisi. Mitä luultavimmin pelien tekijät ja ylläpitäjät ovat aina kiinnostuneita
peliään koskevista tutkimuksista, ja parhaimmassa tapauksessa tutkija voi saa-

da heiltä korvaamatonta apuakin tutkimuksen suorittamiseen.

Lopuksi

Verkkopelien ja verkkopeliylrteisöjen tutkimus ottaa edelleen ensiaskeliaan.

Tutkimusalueen ominaispiirteet luovat sekä mahdollisuuksia että ongelmia tut-

kimuksen tekemiselle, ja niiden selvittäminen on tärkeää alan kehittymisen

kannalta. Etenkin tutkimusnäkökulmien valintaan ja tutkimuksen eettisiin läh-

tökohtiin liittyvät pohdinnat ovat tärkeitä muokattaessa mallia ihmistieteelli-

selle verkkoyliteisö- ja verkkopelitutkimukselle. Helposti kerättävien aineisto-
jen edessä on syytä muistaa, että interpersonaalisen vuorovaikutuksen tutki-
minen ei ole tietoverkkojen osalta sen helpompaa kuin kasvokkaisviestinnän-

kään (Jones1999,12).
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