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Nyky-yhteiskunnassa individualismin korostaminen on saanut ihmiset hakemaan vastinetta 
yhteisöllisyyden kaipuulleen uudentyyppisistä yhteisömuodoista. Paikkaan sidottujen 
perhe- ja sukuyhteisöjen aikakaudesta on ajauduttu ajelehtimaan digitaalisen todellisuuden 
luomiin sekä informaatioteknologisen kehityksen ja tietoverkkojen mahdollistamiin 
virtuaalisiin tiloihin, joissa yksilö joutuu itse jatkuvasti määrittelemään identiteettiään, 
suhdettaan yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Yhteisöjen käsitteet ja määritelmät ovat 
muuttaneet muotoaan. Aiemmin yhteisöllisyyttä on tarkasteltu mm. statukseen tai 
sopimuksellisuuteen perustuvana, mutta internet-yhteisöjen aikakaudella perinteiset 
yhteisömääritelmät ovat haasteen edessä. 
 
Viestintäkulttuurinen muutos, muuttuneet viestintäkäytännöt ja tietokonevälitteisen 
viestinnän arkipäiväistyminen ovat mahdollistaneet viestinnän varaan rakentuneet 
digitaaliset yhteisöt. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen, mistä tekijöistä luottamus 
muodostuu digitaalisten yhteisöjen tietokonevälitteisessä, asynkronisessa viestinnässä, ja 
mikä merkitys sillä on yhteisölle. Tarkastelen tätä luottamuksen problematiikkaa 
tietokonevälitteistä viestintää määrittelevien ominaispiirteiden kautta. Luottamus 
ymmärretään tässä työssä kahden ihmisen välisen vuorovaikutussuhteen ominaispiirteeksi 
ja viestinnän määritelmä nojaa Alfred Schützin merkityksenannon ja –tulkinnan teorian 
malliin. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu sähköpostitse toteutetusta 28 
teemahaastattelusta, joihin vastanneet kuuluivat eri tyyppisiin digitaalisiin yhteisöihin. 
Aineiston analyysi on toteutettu laadullisen sisällönanalyysin keinoin.  
 
Luottamuksen muodostuminen osoittautui olevan kontekstisidonnaista, ja se ilmeni 
turvallisena vuorovaikutuksena ja yhteisön identiteetin vahvistumisena. Luottamusta 
edistävänä tekijänä nousi esille toisen käytöksen ennakoitavuus, viestintätaitojen merkitys 
sekä viestin lähestyttävyyden luonne. Luottamuksen roolin yhteisöille ja yhteisöllisyydelle 
puolestaan nähtiin olevan yhteisön ominaispiirre, eikä sellaisenaan yhteisön 
muodostumisen edellytys.  
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1. Kohti luottamuksen ja yhteisön problematiikkaa 

 

1.1 Viestintä yhteisöllisyyttä rakentamassa 

 

Postmodernia tietoyhteiskuntaa leimaava irrallisuus ja individualismin korostaminen ovat antaneet 

ihmisille aihetta hakea yhteisöllisyyden tunteesta jotain sellaista, mitä yhteiskunta itsessään ei ehkä 

yksilölle kykene tarjoamaan. Yksilöä, yksilön todellisuutta ja yksilön identiteettiä määrittelevien, 

paikkaan sidottujen perhe- ja sukuyhteisöjen aikakaudesta on ajauduttu ajelehtimaan digitaalisen 

todellisuuden luomiin sekä informaatioteknologisen kehityksen ja tietoverkkojen mahdollistamiin 

”leijuviin tiloihin”. Tässä virtuaalisessa maailmassa yksilö taituroi parhaansa mukaan hakien 

paikkaansa määrittelemällä itseään, olemistaan ja suhdettaan muihin.  

 

Ihminen on rationaalinen ja itsenäiseen päätöksentekoon kykenevä olento. Aikakautensa mukaisesti 

ihmisen toimintaa määrittää pitkälti arkipäiväistenkin asioiden toimittamisessa 

teknologiasidonnaisuus, sen mahdollistamien toimintojen levitessä yhteiskunnan eri sektoreille. 

Nykyajan yhteiskunnassa ei pääse eroon informaatioteknologian ns. talutusnuorasta. 

Informaatioteknologia on tarjonnut ja mahdollistanut ihmisille arkipäivän hyödykkeitä, ja nykyään 

pystytään myös entistä paremmin valvomaan näiden hyödykkeiden käyttöä sekä yksilön 

kulutustottumuksia ja elintapoja. Ihmisistä kerätään tietoa, jotta palveluita voidaan entistä paremmin 

yrittää kohdentaa yksilön omien kulutustottumusten ja käytäntöjen mukaan - unohtamatta myöskään 

”isoveljen” valvovan silmän merkitystä tässä tiedonkeruussa. Yksilö saattaa olla yksinäinen, mutta 

hän ei oleyksin. 

 

Ihmisillä on tarve hakea, vaihtaa sekä tuottaa tietoa intressiensä pohjalta, oli kyse niin 

professionaalisesta tiedosta kuin harrastuksiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin liittyvästä 

informaatiosta. Nykyisin informaation tuottaminen ja vaihtaminen kytkeytyy viestinnän avulla 

olennaisesti myös yhteisöjen rakentumiseen ja yhteisöllisyyden syntymiseen. Ne toimivat 

eräänlaisena vastauksena perinteisesti miellettyjen yhteisömallien kaipuulle. Nämä yhteisömallit 

ovat nyky-yhteiskunnassa usein vain ekologisen ajatusmaailman omaavien ryhmittymien parissa 

suosittu ilmiö kommuuneineen tai kyläyhteisömäisen yhteisön ihannointina ja rekonstruointina. 

 

Tietoverkkojen varassa syntyneet internetin digitaaliset yhteisöt ovat usein rakentuneet nimenomaan 

jonkin yhteisesti jaetun intressin ja siihen liittyvän informaation vaihtamisen pohjalta: vaihdetaan 



 3 

tietoa, kokemuksia, empatiaa sekä synnytetään uutta tietoa ja yhteisön kollektiivista historiaa. 

Välineet tiedon hankkimiseen ja käsittelyyn ovat luonnollisesti muuttuneet informaatio- ja 

kommunikaatioteknologisen kehityksen myötä. Muuttuneet kommunikaatiovälineet ovat muuttaneet 

myös tapaa viestiä. Edellytyksenä viestinnän sujuvuudelle on viestinnän eri osapuolien jakama 

ymmärrys käytettävästä viestintävälineestä ja -tilanteesta. Heidän on omaksuttava kulloisenkin 

viestintätavan sisältämät käytännöt ja yhteinen viestintäkulttuuri sekä arvomaailma, jossa toimitaan, 

jotta viestin vastaanottaja kykenee ymmärtämään lähettäjän siihen sisällyttämät merkitykset. 

Tietokonevälitteinen kommunikaatio on yksi esimerkki digitalisoituneesta viestintäkulttuurista, ja se 

onkin muodostunut arkipäiväiseksi tavaksi ylläpitää sosiaalisia suhteita digitaalisessa ympäristössä. 

Fyysisen maailman sosiaalisia suhteita siirretään yhä enemmän verkkoon, ja verkossa luotuja 

sosiaalisia suhteita siirtyy myös reaalimaailmaan, kun kohdataan kasvokkain henkilöitä, joiden 

kanssa on ensin verkossa luotu jonkinasteinen vuorovaikutussuhde. Verkossa käytävä 

kommunikaatio käy ikään kuin vuoropuhelua fyysisessä maailmassa käytävän viestinnän kanssa. 

 

Ajateltaessa viestintää yhteisöllisyyden tunteen syntymisen kannalta, viestinnän merkitys ja sen 

yhteisöä koossapitävä rooli (ks. esim. Watsonin 1997, 103-15 määrittely käsitteiden ”community” ja 

”communication” välisestä suhteesta) on ehkä korostuneempaa digitaalisissa yhteisöissä kuin 

perinteisissä yhteisömuodoissa, joissa fyysisesti jaetun tilan kokeminen ja fyysisen läsnäolon tunne 

vaikuttavat osaltaan myös yhteisöllisyyden syntymiseen. Digitaalisissa yhteisöissä viestintä 

itsessään rakentaa yhteisön ”tilaa” toimia ja olla olemassa.  

 

Kiinnostuksessani nettiyhteisöihin ja nimenomaan nettiyhteisöjen keskusteluiden luottamukseen 

liittyviin tekijöihin lähtee omakohtaisista intresseistä. Kiinnostukseni sai alkunsa jo vuosia sitten 

kuuluessani erään ulkomaisen musiikkiyhtyeen ympärille muodostuneeseen internet-yhteisöön. 

Yhteisön jäsenet olivat useasta eri Euroopan maasta. Konkreettisena esimerkkinä luottamuksen 

ilmenemisestä kyseisessä yhteisössä kerron seuraavan esimerkin: Sain postitse eräältä yhteisön 

saksalaiselta jäseneltä (josta tiesin vain nimen) kirjeen, jonka sisällä oli 20 euron seteli. Minua 

pyydettiin käymään ostamassa sillä rahalla tietyn suomalaisen artistin levy ja lähettämään se 

kyseiselle henkilölle vastauskuoressa, joka oli liitteenä. Oheisen mukainen luottamuksellinen 

toiminta ja luottamuksen osoitus oli varsin tyypillistä kyseisessä yhteisössä. Olin tuolloin noviisi 

nettiyhteisöllisyydessä ja osallistunut yhteisön keskusteluihin vasta muutaman kerran. Siitä syystä 

kyseiset luottamuksenosoitukset laittoivat minut miettimään ja analysoimaan omaa osallistumistani 

viestien vaihtoon: mitkä tekijät niissä omissa viesteissäni olivat sellaisia, jotka saivat minun 

”luotettavuuspisteeni” nousemaan yhteisön muiden jäsenten silmissä?  
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Mitkä tekijät sitten määrittävät sitä, milloin tietoverkkojen poluilla kenties sattumanvaraisesti 

kohdanneet yksilöt onnistuvat vuorovaikutuksessaan siinä määrin, että yhteisöllisyyden tunnetta 

syntyy, pystytään toimimaan yhteisöllisesti ja yhteisön jäseninä? Tietokonevälitteisen viestinnän 

rooli yhteisöä rakentavana ja kantavana voimana on varsin ilmeinen, mutta sen luonne ei ole 

yksiselitteinen. Tietokonevälitteistä viestintää määrittävät tietyt ominaispiirteet, jotka on pystyttävä 

huomioimaan, jotta viestintä olisi ymmärrettävää viestinnän osapuolien kesken. Nämä 

tietokonevälitteistä viestintää määrittelevät ominaispiirteet myös asettavat haasteita 

yhteisöllisyydelle siinä määrin, kuinka ihmiset hallitsevat sen viestintäkulttuurin, josta käsin he 

osallistuvat digitaalisen yhteisön viestintään. Kandidaatin tutkielmassani keskityin selvittämään, 

mitkä ovat näitä tietokonevälitteistä, asynkronista viestintää luonnehtivia ominaispiirteitä ja mitä 

haasteita näistä viestintää määrittelevistä ominaispiirteistä nousee yhteisöllisyydelle. Kyseistä 

tutkimusta tehdessäni heräsi uteliaisuuteni yhteisön identiteettiä kohtaan ja siihen, mikä osuus 

viestinnässä on luottamuksella kahden yksilön välillä ja miten se vaikuttaa yhteisöllisyyteen. 

Voivatko toisilleen täysin tuntemattomat ihmiset olla tietokonevälitteisen, asynkronisen viestinnän 

välityksellä sellaisessa vuorovaikutuksessa, että siitä rakentuu luottamusta heidän väliseensä 

vuorovaikutussuhteeseen? Onko luottamuksen syntyminen ylipäätään tarpeellista internet-yhteisöjen 

keskusteluissa ja viestien vaihdoissa? Luottamuksen mielletään vahvistavan ja tehostavan 

kollektiivista toimintaa ja ryhmäidentiteettiä, joten lähden tarkastelemaan, mikä osuus 

tietokonevälitteisellä viestinnällä ja sen vuorovaikutussuhteella kahden yksilön välillä on 

luottamuksen syntymiseen. 

 

 

1.2 Tutkimusongelman asettelua 

 
Tämän pro gradu –tutkielman perimmäinen tarkoitus on paneutua siihen konkreettiseen 

problematiikkaan, joka usein toisilleen tuntemattomien viestinnässä tulee helposti esille – 

kysymyksenasetteluihin, kuten ”miten voi luottaa siihen että toinen on se mikä sanoo olevansa”. 

Kuinka henkilökohtaisia asioita uskallan paljastaa itsestäni?  

 

Tavoitteenani on luoda syvempää ymmärrystä luottamuksesta digitaalisissa yhteisöissä sekä 

tietokonevälitteisestä viestinnästä yhteisöä rakentavana ja jatkuvasti uudelleen määrittelevänä 
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tekijänä. Risteän näitä digitaalisten yhteisöjen sekä viestinnän varsin laajoja aihealueita yhteisön 

jäsenten välisen vuorovaikutussuhteen avulla.  

 

Olen asettanut tutkimuksen siihen viitekehykseen, johon yhteiskunnan viestintäkulttuurinen muutos, 

erilaisten uusien medioiden käyttöönotto ja tietokonevälitteisen viestinnän arkipäiväistyminen sen 

luontevasti asettaa. Edelleen täsmentäen, tarkoituksenani ei ole luoda kaiken kattavaa kuvaa 

yhteisöjen viestinnästä, vaan keskittyä tarkastelemaan luottamuksen syntymistä nimenomaan 

asynkronista viestintää määrittelevien ominaispiirteiden kautta. Luottamus ymmärretään tässä työssä 

sen vuorovaikutussuhteen ominaispiirteenä, joka syntyy kahden viestintään osallistuvan yksilön 

välille. Tarkastelen tätä problematiikkaa viestinnän subjektiivisen tulkinnan kautta, käyttäen 

tarkastelussa apuna Alfred Schützin merkityksenannon ja –tulkinnan teorian mallia (ks. Schütz 

2007, 229).  

 

Tämä pro gradu –tutkielma on laadullinen, empiirinen tutkimus viestinnästä esiin nousevista 

luottamusta määrittelevistä tekijöistä. Aikomukseni on selvittää, mikä merkitys luottamuksella on 

internet-yhteisölle yhteisöjen tietokonevälitteisissä keskusteluissa? Vastausta tähän 

ongelmanasetteluun lähden etsimään oheisten tutkimuskysymysten kautta: 

 

Mitkä tekijät tietokonevälitteisessä viestinnässä synnyttävät luottamusta viestinnän 

osapuolien välille? 

 

Miten luottamus koetaan digitaalisten yhteisöjen keskusteluissa yhteisöllisyyden 

näkökulmasta? 

 

Vaikka tutkimuksen teoreettisessa osassa käydään läpi luottamuksen syntymiseen mahdollisesti 

vaikuttavia tekijöitä, pyrin hakemaan vastausta tähän jälkimmäiseen kysymykseen nimenomaan 

tutkimuksen empiirisen aineiston kautta. Empiirisen aineiston avulla tuon tutkimukseen mukaan 

vastaajien oman näkemyksen siitä, mitkä tekijät heidän mielestään määrittävät luottamusta, ja 

kuinka olennaiseksi osaksi viestinnän varaan rakentunutta yhteisöllisyyttä se koetaan. Onko 

luottamus lainkaan tärkeää internet-yhteisöllisyydestä puhuttaessa? Aineiston perusteella saadaan 

yhdenlainen näkökulma asiaan. 

 

Tieteenfilosofisena taustavaikuttimena tutkimuksessa on sosiaalisen konstruktionismin näkökulma, 

joka korostaa vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihmisen 
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elämässä kaikki merkittävä syntyy inhimillisissä ja keskusteluihin perustuvissa 

vuorovaikutussuhteissa muiden kanssa. Korostetaan ihmisen toiminnan merkityksellisyyttä ja sitä, 

että nuo ihmisen toiminnan merkitykset ovat luonteeltaan sosiaalisia. Tällä periaatteella ihmisen 

toimintaa määrittelevä attribuutti on nimenomaan sosiaalisuus. (Kuusela 2000, 27.) Tämän työn 

asemoin kuuluvaksi hermeneuttis-fenomenologisen tieteenhaaraan, jota esittelen tarkemmin 

metodologisten määritelmien yhteydessä. 

 

Tutkimus etenee niin, että johdantokappaleen jälkeen selvennän luvussa kaksi tutkimuksessa 

käytetyn tutkimusmetodin sekä aineiston analyysitavan. Tuon luvussa kaksi myös ilmi tutkimuksen 

alkuvaiheeseen liittyvää haparointia ja tutkimusasetelman uudelleen määrittymisen tutkijan 

itsereflektion kautta. Tässä yhteydessä perustelen myös tutkimusaineiston valikoitumisen periaatteet. 

Sen jälkeen (luvussa 3) luon viitekehystä yhteisöille tarkastelemalla yhteisöjen erilaisia muotoja ja 

määrittelyn vaikeutta sekä sitä, miten yksilön identiteetti ja sen muotoutuminen on suhteessa 

yhteisöönsä. Luvussa neljä tuon esille viestintäteknologista kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia 

vahvistaakseni ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka ovat mahdollistaneet digitaalisten yhteisöjen 

olemassaolon, mihin tämä koko työn sisältämä luottamuksen problematiikka perustuu. Lisäksi 

samalla selvennän tietokonevälitteistä viestintää – sen arkipäiväistymistä, sitä luonnehtivia 

ominaispiirteitä sekä erilaisten viestintäkulttuurien kohtaamista. Siitä loogisena jatkumona 

selvennän luvussa viisi, mitä luottamus on, mitä luottamuksella ymmärretään ja miten eri tavoin 

luottamus voi ilmetä viestinnässä. Luku kuusi toimii yhteenvetona tutkielman teoreettiselle 

viitekehykselle. Seuraavaksi esittelen (luvussa 7) aineiston analyysini kulun laadullisen 

sisällönanalyysin keinoin, jonka jälkeen luvussa kahdeksan käyn läpi tutkimuksen tulokset. Lopuksi 

peilaan aineiston analyysin tuloksia suhteessa teoreettisiin lähtökohtiin (luku 9), ja pohdin 

mahdollisen lisätutkimuksen tarvetta, mikäli sellaista on tutkimuksen edetessä ilmennyt.  

 

 

1.3 Käsitteiden määrittely 

 

Viestintä / kommunikaatio 

 

Tässä tutkielmassa käytän viestinnän käsitteelle rinnasteisena myös kommunikaation käsitettä, ilman 

kulloisenkin asiayhteyden vaikutusta käytettävään käsitteeseen. Schütz (2007) määrittää viestinnän 

käsitteen merkityksenannon ja -tulkinnan teorian kautta. Schützin mukaan viestintä koostuu 
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kahdesta sen osapuolien sille määrittämästä tulkinnasta: joko kokemuksesta merkkien objektiivisesta 

merkityksestä tai subjektiivisesta kokemuksesta, jonka määrittelijänä toimii viestin vastaanottajan 

oma konteksti. 

 

Käsitykseni viestinnästä nojaa Schützin (2007, 228-237) merkityksenannon ja -tulkinnan teoriaan. 

Sen mukaan viestintä koostuu merkeistä, joiden tulkitsija voi ensinnäkin kiinnittää huomionsa 

merkin tarkoitetehtävään, jolloin hän itseään tulkiten sijoittaa merkin siihen merkkijärjestelmään, 

joka muodostuu hänen aiemmista kokemuksistaan. Toisaalta huomio voi kiinnittyä myös merkin 

subjektiiviseen ja tilanteiseen merkitykseen, jonka merkki saa toteuttaessaan ilmaisutehtävää ja 

ollessaan yksi lenkki vaihdettujen viestien ketjussa. Merkkien esittäjä pyrkii tekemään itsensä 

ymmärretyksi merkkien tulkitsijalle siten, että tulkitsija ymmärtäisi objektiivisen merkityksen lisäksi 

myös sen elämyksellisen puolen, mitä merkkien antaja haluaa merkillään kertoa. Viestin 

vastaanottaja puolestaan tulkittuaan lähetettyjen merkkien objektiivisen merkityksen ja 

subjektiivisen ilmaisutehtävän asettaa kyseenalaiseksi, mihin viestin lähettäjä tähtää tällä 

viestintäteolla. Viestin lähettäjän vaikuttimet ovat ”jotta-tyylisiä”. Ne kertovat, missä tarkoituksessa 

viesti on lähetetty, esimerkiksi ”Kirjoitan tämän asian, jotta ymmärtäisit minua paremmin”.  

 

Mielenkiintoni kohdistuu nimenomaan edellä mainittuun vuorovaikutussuhteeseen, jossa lähettäjän 

”jotta –vaikuttimella” rakennettu viesti tulkitaan vastaanottajan näkökulmasta tiettyyn tavoitteeseen 

tähtäävänä viestintätekona. Tämä viestintäteko sisältää viestin objektiivisen merkityksen ja 

subjektiivisen tulkinnan. Työn ongelmanasettelu on hahmoteltavissa oheisen kuvion (KUVIO 1) 

avulla, jossa olen Schützin (2007) malliin sijoittanut oman näkemykseni siitä, mihin asettuu 

vuorovaikutussuhteen luottamus kahden yksilön viestinnässä. 
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KUVIO 1. Tutkimusongelman asettelu suhteessa Schützin (2007) merkityksenannon ja -tulkinnan teoriaan. 

 

Asynkronisessa viestinnässä viestintäteon tulkintaa ja vuorovaikutuksellisen suhteen muodostumista 

ohjavat viestin objektiivinen sisältö sekä viestin subjektiiviset merkitysyhteydet. Mahdollinen 

luottamus muodostuu merkin antajan ja merkityksen tulkitsijan vuorovaikutussuhteeseen 

objektiivisen sisällön ja subjektiivisen tulkinnan kautta. Vuorovaikutukseen mahdollisesti syntyvää 

luottamusta tarkastelen niistä ominaispiirteistä, jotka määrittelevät tietokonevälitteisen viestinnän 

luonnetta. Näitä tietokonevälitteistä viestintää määritteleviä ominaispiirteitä käsittelen tuonnempana. 

 

Aulan (Viherä 2000, 19) mukaan viestintä voidaan puolestaan jakaa joko järjestystä tuottavaksi eli 

integroivaksi tai epäjärjestystä kasvattavaksi eli luovaksi viestinnäksi. Entisaikojen hierarkkisten ja 

vakaissa ympäristöissä toimivien yhteisöjen viestintää kuvasi integroivan viestinnän käsite: se oli 

luonteeltaan tarkkaa, säilyttävää, tarkoituksellista ja kontrolloitua viestintää. Luovan viestinnän 

käsite puolestaan kuvaa hyvin digitaalisissa yhteisöissä käytävää viestintää. Se on luonteeltaan 

vuorovaikutuksellista, ”yhdessä ääneen pohtimista”, luonteeltaan epäsuoraa ja dialogista ja sopii 

hyvin nykyisille yhteisömuodoille, jotka toimivat epälineaarisissa, dynaamisissa sekä rekursiivisissa 

eli palautteisissa toimintaympäristöissä. (Emt.) 

 

Näen nämä kaksi tässä esille tuomaani viestinnän määritelmää toisiaan täydentävinä, ei toisiaan 

poissulkevina. Tietokonevälitteinen viestintä yhteisön vuorovaikutusvälineenä on 

 
VIESTIN OBJEKTIIVINEN 

SISÄLTÖ 
+ 

VIESTIN 
SUBJEKTIIVINEN 

MERKITYS 
 

Ma Mt 
Viestintäteon 

tarkoitus Viestintäteon 
tulkinta 

LUOTTAMUS 

VUOROVAIKUTUSSUHDE VIESTINNÄSSÄ  

 Ma = merkin antaja 
Mt = merkityksen tulkitsija 



 9 

vuorovaikutussuhdetta rakentavaa, erilaisten merkitysten antamista, tulkintojen tekemistä sekä 

dialogista. 

 

Tietokonevälitteinen viestintä 

 

Tietokonevälitteisellä kommunikaatiolla voidaan laajasti ottaen tarkoittaa mitä tahansa tietokoneen 

avulla tapahtuvaa vaihtoa, oli kyse sitten tekstistä, videosta tai audiosta (Dietz-Uhler & Bishop-

Clark 2001, 269). Yleisesti, tosin tiukemmin rajattuna, tietokonevälitteisellä viestinnällä kuitenkin 

tarkoitetaan tietokoneen avulla tapahtuvaa tekstipohjaista viestien vaihtoa (ks. Herring, Rooksby 

2002). December (1997) puolestaan näkee tietokonevälitteisen kommunikaation tietokoneen 

välityksellä tapahtuvana inhimillisenä viestintäprosessina, jonka osapuolina olevat ihmiset ovat 

lähtöisin eri konteksteista ja osallistuvat prosessiin muokatakseen mediaa omien käyttötarpeidensa 

mukaiseksi. Kieslerin (1997) mukaan tietokonevälitteinen viestintä on ajasta ja paikasta 

riippumatonta, sitä voi tapahtua missä ja milloin vain (Dietz-Uhler & Bishop-Clark 2001, 269). 

 

Viestinnän käsitteen voi tulkita monella tapaa ja monen eri tieteenhaaran kentästä, mutta tässä työssä 

aion korostaa viestinnän roolia sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä ja osana vallitsevaa 

kulttuuria. Riva ja Galimbert (1999) ovat tarkastelleet viestintää psykososiaalisen mallin mukaan, 

joka on yksi tapa jäsentää myös tietokonevälitteistä kommunikaatiota. Tämä malli auttaa paremmin 

ymmärtämään sitä viitekehystä, johon viestinnän tässä työssä asetan. Psykososiaalisen mallin 

mukaan viestinnällä ymmärretään ensinnäkin verbaalisen kommunikaation lisäksi kaikkien 

käytökseen liittyvien elementtien sisältävän jonkinlaista kommunikaatiota. Toiseksi, kieli ei ole vain 

informaation vaihdon väline, vaan olennainen kulttuurinen ulottuvuus, joka on seurausta kulttuurin 

sisältämistä arvoista ja kollektiivisista toimintatavoista. Kolmanneksi, perinteisestä viestin 

”lähettäjä-vastaanottaja” –mallista on siirrytty laajempaan näkökulmaan: kommunikaatio on 

sosiaalista toimintaa, ja sen avulla voidaan ymmärtää sosiaalisia suhteita. Neljänneksi 

psykososiaalisessa mallissa korostetaan viestinnän kontekstia. (Riva & Galimbert 1999.) Tässä 

työssä en kuitenkaan aio nojautua vain sosiaalipsykologisiin klassikkoteorioihin tai ottaa kantaa 

siihen, minkä koulukunnan tulkinta vuorovaikutuksellisesta viestinnästä olisi se ainoa ja oikea. 

Tämän psykososiaalisen mallin tarkoituksena on ainoastaan tukea omaa näkökulmaani, josta 

viestintää tässä yhteydessä tarkastelen. Tätä psykososiaalista mallia on myös mahdollista tarkastella 

rinnan Schützin viestinnän määritelmien kanssa. Tällöin Schützin esittelemään merkityksenanto ja -

tulkinnan teoriaan on lisättävissä merkin kulttuurinen ulottuvuus, joka luo sitä kulttuurista 

kontekstia, josta käsin viestin merkitys ja tulkinta tehdään. 
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Synkroninen ja asynkroninen viestintä 

 

Tietokonevälitteinen viestintä voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen viestintätilanteen ajallisen 

ulottuvuuden kautta: reaaliaikaisesti tapahtuvaan synkroniseen viestintään tai sähköpostien 

tyyppiseen, ajallisesti viiveelliseen asynkroniseen viestintään. Synkronisessa viestinnässä viestinnän 

osapuolet kommunikoivat toistensa kanssa samanaikaisesti tai hyvin pienellä viiveellä (Dietz-Uhler 

& Bishop-Clark 2001, 269). Esimerkkeinä tietokonevälitteisestä synkronisesta viestinnästä on 

erilaisten IRC ja chat-tyyppisten viestintäjärjestelmien mahdollistama kommunikaatio.  

 

Tietokonevälitteinen asynkroninen viestintä perustuu siihen, että viesti tallentuu palvelimelle tai 

esimerkiksi vastaanottaja saa viestin sähköpostiinsa. Esimerkkejä asynkronisesta viestinnästä ovat 

muun muassa sähköposti, erilaiset keskustelufoorumit ja sähköiset ilmoitustaulut. Asynkronisessa 

viestinnässä viestin lähetyksen ja vastaanoton välillä on määrittelemätön ajallinen viive (Dietz-Uhler 

& Bishop-Clark 2001, 269). Asynkronisessa viestinnässä vastaanottaja saa itse päättää viestin 

vastaanottamisen ja käsittelyn ajankohdan eikä lähettäjän ja vastaanottajan tarvitse olla 

samanaikaisesti tietokoneella, kuten esimerkiksi synkronisessa viestinnässä (vertaa chat-keskustelu). 

 

Viestintäkulttuuri 

 

Kulttuuri on yhteisön jakamien arvojen, normien, perinteiden, uskomusten ja käyttäytymistapojen 

muodostama merkitysjärjestelmä. Kulttuurin arvot ja normit vaikuttavat niihin odotuksiin, joita 

asetetaan viestintäsuhteille ja vuorovaikutukselle. Viestintäkulttuuri syntyy prosessinomaisesti 

erilaisten ryhmittymien hajautuessa. Nykyään erilaisissa työ- ja kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioissa syntyy paljon erilaisia ryhmiä, joille ei ehdi syntyä omaa kulttuuria ja tapaa viestiä. 

Näin syntyy yhteisesti tiedostettu viestintäkulttuuri, jolla vahvistetaan yhteisön olemassaoloa ja 

kulttuuria ja tyydytetään perustarvetta yhteisöllisyyteen. (Viherä 2000, 15.) 

 

Digitaalinen yhteisö 

 

Rheingoldin (1993) mukaan digitaaliset/virtuaaliset yhteisöt ovat sosiaalisia ryhmittymiä, jotka 

ilmestyvät verkkoon, kun tarpeeksi monta ihmistä käy julkista keskustelua tarpeeksi pitkään ja 

riittävällä inhimillisellä panoksella, jotta on mahdollista muodostaa henkilökohtaisia suhteita 

virtuaalisessa tilassa. Digitaalisissa yhteisöissä yhteisön olemassaolo on pitkälti riippuvainen 
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kommunikaatiosta ja sen tiheydestä. Täten on siis melko vaikea rajata tarkasti, ketkä ovat yhteisön 

jäseniä ja missä vaiheessa joukosta satunnaisesti kommunikoivia ihmisiä muodostuu yhteisö. 

 

 

2. Fenomenologinen lähestyminen 
 

2.1 Taustasitoumukset ja aineisto 

 

Tämä tutkimus on luoteeltaan fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen nojautuva 

kvalitatiivinen, empiirinen tutkimus. Tutkielman tutkimusmetodologia pohjautuu fenomenologiaan. 

Aineiston analyysissa käyn empiiristä aineistoa läpi laadullisen sisällönanalyysin keinoin.  

 

Aineisto koostuu sähköpostitse tehdyistä teemahaastatteluista (haastattelukysymykset liitteenä 1), 

joihin vastauksia tuli yhteensä 28 kpl. Lähetin haastattelukysymykset neljän erityyppisen yhteisön 

jäsenille. Yhteisöt voidaan luonteensa perusteella kategorisoida seuraavanlaisesti: vertaistukiryhmä, 

yhteisen harrastusintressin ympärille muodostunut yhteisö, elämänkatsomuksellisiin ja filosofisiin 

näkökulmiin keskittyvä keskusteluyhteisö ja ns. asiantuntijaryhmä, joka koostuu erään internet-

yhteisön pitkän linjan moderaattoreista. Asiantuntijaryhmään liitän erään alan akateemisen tutkijan, 

jolla on pitkä ammatillinen kokemus verkkokeskustelujen tutkimisesta ja jolle myös nämä 

tutkimuskysymykset lähetin vastattavaksi. 

 

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan todellisen elämän 

kuvaamista. Moninaista todellisuutta pyritään kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja 

siinä pyritään ennemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita, kuin todentamaan jo olemassa 

olevia totuusväittämiä. Koska tutkija ja tutkittava tieto kietoutuvat olennaisesti toisiinsa, 

laadullisessa tutkimuksessa tulokseksi voidaan saada vain ehdollisia selityksiä, jotka liittyvät 

johonkin aikaan ja paikkaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998.) Laadullisessa tutkimuksessa on 

kaksi tapaa ymmärtää toista ihmistä. Ensinnäkin on kysymys tutkijan tavasta ymmärtää 

haastateltavaa eli toista ihmistä. Toiseksi on kysymys siitä, miten joku toinen ihminen ymmärtää 

tutkijan laatiman tutkimusraportin. (Tuomi & Sajavaara 2002, 70-71.) 
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Jotta voin mahdollisimman tarkkaan tuoda esille tämän tutkimuksen peruslähtökohdat, on tärkeää 

selventää käyttämäni metodologian taustaa. Fenomenologia voidaan ymmärtää paitsi 

tieteenfilosofisena suuntauksena myös metodologiana. Fenomenologisessa tutkimuksessa 

tarkastellaan ihmisen kokemuksia suhteessa omaan todellisuuteensa. Kokemus syntyy ihmisten 

välisistä vuorovaikutuksista. Ihmistä tutkitaan suhteessa omaan elämäänsä, eikä ihmistä voida 

ymmärtää irrallisena tuosta suhteesta. Fenomenologian mukaan ihmisen kokemus maailmasta on 

intentionaalinen eli merkityksellinen, kaikki merkitsee jotain, ja kokemus muotoutuu merkitysten 

pohjalta. Fenomenologisen tutkimuksen analyysin pohjalta tehdään selvityksiä eri kokemuksien 

merkityssuhteista ja merkityksen eri aspekteista. Fenomenologinen suuntaus painottaa siis 

kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteitä sekä tutkittavan aiheen ymmärtämistä ja 

tulkintaa. Fenomenologian hermeneuttinen ulottuvuus etsii tulkinnalle mahdollisia sääntöjä, joiden 

pohjalta on mahdollista puhua vääristä tai oikeammista tuloksista. Hermeneuttinen tutkimus 

kohdistuu kommunikaatioon, ja tulkinnan kohteena ovat ilmaisut, jotka kantavat merkityksiä, joita 

lähestytään ymmärtämällä ja tulkitsemalla. (Laine 2001, 26-33.)  

 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus oli vastaus metodiongelmaan, jota tutkimuksen 

alkuvaiheessa pohdin käytettävissä olevien tutkimusmetodien viidakossa. Se auttaa tuomaan esille 

täsmälleen ne asiat, joita tutkimuksellani haluan selventää painottaen sitä samaa näkökulmaa, josta 

tutkijana olen kiinnostunut: maailman rakentumisesta tutkittavien omista kokemuksista ja 

merkityksistä. Hermeneuttis-fenomenologinen näkökulma sallii tutkijan ja tutkimusaiheensa 

vuoropuhelun. Tämä hermeneuttisen kehän ongelma, johon Laine (2001) viittaa, tarkoittaa 

tutkimuksellista dialogia aineiston kanssa, ja se tapahtui jo varsin varhaisessa vaiheessa tutkimusta. 

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti lähdin ensin toteuttamaan etnografista tutkimusta 

yhteisöistä, mutta jouduin määrittelemään tutkimuksen lähtökohdat uudestaan kohdattuani 

tutkimuseettisiä ongelmia tutkimusaineiston keruun suhteen. Koin ristiriitaisia tunteita 

mahdollisuudesta tutkijana soluttautua yhteisöihin ja kyseenalaistin oikeuteni sellaiseen. Toiseksi, 

kohtasin vaikeuksia saada haluamani tyyppisiä yhteisöjä mukaan tutkimukseen. Tässä tulivat 

selvästi esille ne lähtökohtaiset seikat, joiden perusteella tämän tutkimuksen tutkimusasetelmakin 

muotoutui. Mietin, miksi en tutkijana onnistunut herättämään sellaista luottamuksen astetta, että 

minut olisi voitu hyväksyä siksi aikaa yhteisöön sisälle, jotta olisin voinut toteuttaa tutkimustani? 

 

Hermeneuttis-fenomenologinen tutkimussuuntaus on tutkijalleen varsin anteeksiantavainen 

haparointien ja itsekriittisyyden suhteen: ne kuuluvat merkityksellisenä osana tutkimuksen tekoon. 

Tästä syystä itsekin koin mahdolliseksi muuttaa metodia ja lähestymistapaa tutkimuksen 
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alkuvaiheessa ja siirtyä etnografisesta tutkimuksesta fenomenologiseen. Näin sain säilytettyä 

tutkimuksen mielekkyyden ja sain uutta tarttumapintaa aiheeseen. Oppimiskokemuksen mielekkyys 

oli se, että tutkijana pystyin kriittisesti tarkastelemaan itseäni ja toimintaani ja sen pohjalta uudelleen 

määrittelemään tutkimusasetelmia. En kokenut tutkimuskohteen ja -aineiston kanssa tuntemiani 

epävarmuuden tunteita enää merkkinä mahdollisesta epäonnistumisesta tutkijana, vaan ymmärsin, 

että epävarmuus kuuluu osaksi tutkimusprosessia, ja se auttaa määrittämään ja tarkentamaan 

tutkimusongelmaa ja tutkijan suhdetta aineistoonsa. Hermeneuttisen kehän ongelman kautta sain 

itselleni työstettäväksi varsin mielekkään tutkimusongelman ja -aineiston. 

 

Teemahaastattelut eivät ehkä ole Laineen (2001) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa paras tie 

kokemukseen, mutta itse näin ongelmalliseksi liian avoimeksi jätettävät tutkimuskysymykset. 

Tällöin vastaajat olisivat joutuneet liian ”laajan suon syövereihin” siinä, miten määrittelevät itse 

tuota aihepiiriä, erityisesti luottamuksen käsitteen osalta. Haastateltavien täysin oma kerronta, ilman 

täsmennettyjä haastattelukysymyksiä, olisi ajanut aineistoa liian kauaksi tutkimusongelmastani. 

Halusin saada vastauksia luottamuksen problematiikkaan nimenomaan yhteisöllisyyden 

näkökulmasta sekä tarkasteltuna tietokonevälitteistä viestintää määrittelevien ominaispiirteiden 

kautta. Tämän vuoksi rakensin haastattelukysymykset teemahaastattelun tavoin, mutta kuitenkin 

siten, että niihin jäi tarpeeksi tulkinnan väljyyttä, jotta vastaaja sai tuoda esiin oman näkemyksensä 

aiheesta ja antaa oman äänensä kuulua.  

 

Halusin tutkimusaineistoni koostuvan useaan erityyppiseen yhteisöön kuuluvien vastauksista. Olin 

varsin utelias näkemään, nouseeko eri taustoilla ja eri intensiteetillä kyseisiin yhteisöihin 

sitoutuneiden vastaajien kommenteista esille joitain yhteisesti ymmärrettyjä luottamuksen 

osatekijöitä. Oli mielenkiintoista lähteä selvittämään, olisiko kunkin vastaajan ymmärrys 

luottamuksesta niin kontekstisidonnaista, että vastausten perusteella olisi vaikea löytää mitään 

yleisiä luottamusta rakentavia ja määrittäviä seikkoja, joihin tutkijana voisi tarttua. Peilaan tätä 

ajatuskulkuani Laineen (2001, 28) esille tuomiin fenomenologian käsityksiin siitä, että yksilön 

kokemusten tutkimuksella voidaan paljastaa myös jotain yleistä. Yksilöillä on yhteisönsä jäseninä 

yhteisiä merkityksiä, ja he ovat osa yhteisönsä yhteisten merkitysten perinnettä. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimuksessa toisaalta korostuu myös jokaisen yksilön erilaisuus ja erilaisuuden 

merkitys. Tutkimus ei etene induktiivisesti yksittäisestä yleiseen, vaan tutkimuksella pyritään 

saavuttamaan ymmärrys tutkittavan kohteen senhetkisestä merkitysmaailmasta. (Emt.)  
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Fenomenologis-hermeneuttista ajattelua mukaillen mitään yleistyksiä en tällä tutkimuksellani siis 

pyri hakemaan, vaan vastaukset edustavat kunkin vastaajan omia näkemyksiä ja kokemuksia hänen 

omasta merkitystodellisuudestaan ja kyseessä olevasta aiheesta. Loppupäätelmissä pyrin 

huomioimaan tämän seikan, että vastaajien taustasitoumukset ovat hyvin erilaisia lähtökohdiltaan, 

mikä saattaa vaikuttaa heidän ymmärrykseensä tutkittavasta aiheesta. 

 

 

2.2 Tutkimuksen työkalut 

 

Laadullinen sisällönanalyysi on Tuomen ja Sajavaaran (2002, 93) mukaan perusanalyysimuoto, jota 

voi käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Se voi toimia tutkimusta määrittävänä 

väljänä teoreettisena kehyksenä tai yksittäisenä metodina empiirisen aineiston analyysissa. 

Laadullinen analyysi voidaan jakaa joko induktiiviseen tai deduktiiviseen analyysiin tutkimuksessa 

käytetyn päättelyn logiikan mukaan, eli edetäänkö päättelyssä joko yksittäisestä yleiseen 

(induktiivinen) vai yleisestä yksittäiseen (deduktiivinen). (Emt.) 

 

Alasuutari (Tuomen & Sajavaaran 2002, 97 mukaan) tuo esille myös kolmannen päättelyn logiikan: 

abduktiivisen päättelyn, jolloin teorian muodostus etenee havaintojen tekoon liittyen johtolankojen 

ja johtoajatusten pohjalta. Empiirisen aineiston analyysimetodina olen käyttänyt teoriasidonnaista 

sisällönanalyysia, ja tällöin on kyse myös adbuktiivisesta päättelystä. Teoriasidonnaisessa 

analyysissa on havaittavissa sellaisia teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät pohjaudu suoranaisesti 

teoriaan, vaan teoria auttaa etenemään aineiston analyysissa. Päädyin valitsemaan tämän 

analyysitavan, koska halusin tutkia luottamusta määritteleviä tekijöitä nimenomaan viestinnän 

ominaispiirteiden kautta, jotka määrittelen teoriaosassa. Muut sisällönanalyysin vaihtoehdot olisivat 

olleet aineistolähtöinen ja teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettinen 

kokonaisuus pyritään muodostamaan aineistosta käsin. Teorialähtoisessä analyysissa puolestaan 

tutkittava ilmiö määritellään jonkun ennalta esitetyn ajattelumallin pohjalta. (Tuomi & Sajavaara 

2002, 95-99.) 

 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia diskurssianalyysin tapaan, ja sen perusidea on käsitteitä 

yhdistelemällä saada vastauksia kysymyksiin. Aineistona voi olla mikä tahansa kirjoitettuun 

muotoon saatettu dokumentti. Laadullisen sisällönanalyysin tarkoituksena on löytää tekstistä 

merkityksiä. Teoriasidonnainen analyysi etenee samalla tavalla kuin aineistolähtöinen analyysi sillä 
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erotuksella, että aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet nousevat aineistosta, kun  

teoriasidonnaisessa analyysissa ne ovat jo ennalta määriteltyjä (Tuomi & Sajavaara 2002, 116).  

 

Laadullisen sisällönanalyysin kritiikkinä on esitetty Grönforsin (Tuomi & Sajavaara 2002, 105) 

mukaan tutkimuksen jäämistä helposti keskeneräiseksi. Sisällönanalyysillä saadaan järjestettyä 

kerätty aineisto johtopäätöksiä varten, mutta jää tutkijan omien taitojen varaan se, onnistuuko hän 

tekemään järjestetystä aineistosta hyvin johtopäätöksiä vai jääkö tutkimustulosten esittely järjestetyn 

aineiston kuvaamiseksi (Tuomi & Sajavaara 2002, 105). Esittelen sisällönanalyysin 

yksityiskohtaisen etenemisen aineiston analyysin yhteydessä. 

 

 

3. Vuorovaikutussuhteessa yhteisö ja yksilö 

 

3.1 Heimokaudelta hybrideihin 
 

Jotta voidaan ymmärtää digitaalisten yhteisöjen luonnetta nyky-yhteiskunnassa, on tärkeää 

tarkastella myös yhteisöllisyyden muuttuneita määritelmiä yleisellä tasolla sekä sitä, mihin 

postmodernin yhteiskunnan yhteisökäsitykset nojaavat. Sen lisäksi, että yhteisöllisyys ylipäätään 

määritellään nykyään varsin tulkinnanvaraisesti ja kontekstisidonnaisesti, digitaalinen viestintä on 

synnyttänyt täysin uudentyyppisiä yhteisöllisyyden muotoja tuoden mukaan omat haasteensa 

yhteisöllisyyden ja yhteisöjen tutkimuksen kenttään. Yhä hajaantuneemmassa yhteiskunnassa yksilöt 

tarvitsevat jotain kiinnekohtaa, johon itsensä kiinnittää, vaikka vain hetkellisesti ja tilanteen mukaan. 

Tätä nykyä internetin roolipeliyhteisöt, vertaistukiryhmät ja mitkä tahansa muut keskusteluyhteisöt 

antavat vastinetta yksilön kokemaan yhteisöllisyyden kaipuuseen. Niiden voisi sanoa jopa 

ohittaneen merkityksensä puolesta maantieteellisesti määritellyt tai fyysisessä tilassa toimivat 

yhteisöt, mitä tulee ihmisten tarpeisiin olla osa yhteisöä, osa yhteisön vuorovaikutusta ja kuulua 

johonkin.  

 

Yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä on tutkittu monen eri tieteenalan intressien kautta ja eri näkökulmista: 

on tutkittu niiden toimintadynamiikkaa, vuorovaikutusta, yksilöiden ja yhteisöjen välistä suhdetta, 

yhteisöjä yhteiskuntapolitiikan tai talouselämän vaikuttimien kautta. Tässä työssä tarkastelen 

yhteisöjä ja yhteisöjen muuttuneita määritelmiä lähinnä siitä näkökulmasta, miten yksilöt 
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vuorovaikutussuhteillaan ovat osa yhteisöä, muodostavat yhteisön ja ovat vuorovaikutuksellaan 

yhteisön koossapitävä voima. 

 

 

3.1.1 Kohti postmoderneja määritelmiä 

 

Yhteiskunta- ja yhteisötutkimuksen klassikkoteorioihin kuuluu Ferdinand Tönniesin jo 1800-luvun 

loppupuolella tuoma käsitepari Gesellschaft ja Gemeinschaft (Eskola 1982/1992, 135), jolla on 

teoretisoitu esikapitalistisen ajan vuorovaikutusmuotoja. Gesellschaftin suomenkielinen vastine 

lienee yhteiskunta tai yhdistys, kun  Gemeinschaftia luonnehtii yhteisön käsite. Eskola mainitsee 

esimerkkinä Gemeinschaftista suurperheen tai länsisuomalaisen myllylahkon, jotka perustuvat 

ihmisen luonnolliseen yhteyteen, ja ihmiset toimivat niissä ”luonnollisen olemuksen pohjalta”. 

Lehtonen (1990, 22) toteaa Gesellschaftia puolestaan ohjaavan kylmä rationaalisuus, kun  

Gemeinschaft on lämmin huolenpitoyhteisö.  

 

Jos yhteisöjen vuorovaikutusta tarkastelee eurooppalaisen yhteiskunnan kehityksen perspektiivistä, 

voidaan yhteisöt Lehtosen (1990, 33-35) mukaan jakaa myös statukseen tai sopimuksellisuuteen 

perustuvaksi. Statusyhteisöt voivat olla sukulaisuuteen pohjautuvia (tyypillisimmillään 

heimoyhteiskunnassa, toki nykypäivänäkin vielä olemassa) tai sukulaisuuteen pohjautumattomia 

yhteisöjä. Sopimuksellisuuteen perustuvat yhteenliittymät puolestaan nojaavat yksilön valintaan 

tilanteessa, jossa vaihtoehtoja on useampia (muun muassa Meillassoux, Macfarlane, Polanyi  ja 

Riesman, Lehtosen 1990, 34 mukaan.) Sukuyhteisöjen olemassaoloa on ollut havaittavissa jo 

esimodernissa maailmassa, kun  statusyhteisöjen huippukausi sijoittuu keskiaikaan ja 

järjestäytyneeseen sääty-yhteiskuntaan. Esimerkkejä tuon ajan statusyhteisöistä ovat killat, 

veljeskunnat, salaseurat, valayhteisöt, kommuunit ynnä muut. Kapitalistisessa yhteiskunnassa 

sosiaalista arvoasemaa määrittivät muut tekijät kuin status ja statusta määrittävät tekijät. Myös 

nykypäivänä on jälleen havaittavissa suuntauksia statusyhteisöjen ilmentymiin. Hyvänä esimerkkinä 

nykypäivänä toimivasta statukseen perustuvasta yhteisöstä on esimerkiksi moottoripyöräkerho Mc 

Executors Finland ry. Siinä jäsenyyden perustana on jäsenen hyvä menestys työelämässä ja 

merkittävyys oman alansa vaikuttajana (Tampereen Kauppakamarilehti 2005.) Statusyhteisöistä 

poiketen sopimuksellisuuteen perustuvissa yhteisöissä toimijat ovat yksilöitä yhteisöjen sijaan, ja 

vuorovaikutus pohjautuu yksilöiden välisiin sopimuksiin. Sopimus lakkaa, kun vuorovaikutus 

päättyy tai toinen osapuoli haluaa siitä irtisanoutua. (Lehtonen 1990, 37-111.)  
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Maffesoli pohjaa ajatuksiaan ja käsityksiään vuorovaikutuksesta sekä yhteisöllisyydestä 

postmodernissa yhteiskunnassa durkheimilaiselle perinteelle ja durkheimilaisuuden kantaoppeihin, 

esimerkiksi Marcel Maussin lahjateoriaan. Ensiksi yhteisöllisyyden perustana on ajan epälineaarinen 

ja rituaalinen toistuvuus, joka ei ole kokonaan korvautunut lineaarisella edistysajattelulla. Toiseksi 

kaikki yhteisöllisyys edellyttää vaihtoa ja vaihdon palautumatonta osaa, joka nimenomaan on se ei-

rationaalinen ja selittämätön voima, joka sitoo ihmisiä yhteisöksi. Lahjojen vaihto (sekä sosiaalinen 

vuorovaikutus) sisältää vastavuoroisuutta: lahjaan on vastattava, mutta ei samanarvoisella lahjalla. 

Kolmanneksi Maffesoli korostaa kuvitteellisen ja ei-rationaalisen kokemuksen osuutta yhteisöjen 

muodostumisessa. (Sulkunen 1995, 78-80.) 

 

Maffesoli (1988/1996) ottaa myös kantaa yhteisöllisyyteen uusheimojen käsitteellä, jolla hän kritisoi 

postmodernin yhteiskunnan individualisoitumista vastaan ja luonnehtii yhteisöllisyyttä 

uudentyyppisestä näkökulmasta. Maffesolin mielestä uusheimot ovat vapaiden yksilöiden 

kollektiiveja, joissa yksilöt voivat vapaan tahtonsa mukaisesti liikkua yhteisöstä toiseen tilanteen ja 

tarpeensa mukaan. Noron (Sulkunen 1995, 78) uusheimojen yhteiskunnassa postmoderni 

yhteisöllisyys on menettänyt instrumentaalisen luonteensa ja yhteisöllisyys rakentuu kevyiden ja 

hajanaisten harrastus- ja elämäntapayhteisöjen varaan, jotka ovat satunnaisia valinnanvaraisia. Voisi 

ajatella, että Maffesolin korostamien uusheimojen (joita määrittelee sosiaalisten siteiden 

vaihdettavuus) luonne, uudentyyppinen ruumiinkulttuuri ja ”nautinnonhaluinen individualismi” 

jollain tapaa rapauttaisi yhteisöllisyyttä, mutta se päin vastoin merkitsee dionyysista kollektiivisuutta 

(ks. Sulkunen 1995, 88), joka luhistaa postmodernissa yhteiskunnassa durkheimilaisittain 

korostunutta individualismia ja merkitsee alkuperäisen yhteisöllisyyden tiedostamatonta 

tunnustamista. (Sulkunen 1995, 78-81.) 

 

 

3.1.2 Normit ja funktiot määrittelijöinä 

 

Lehtonen (1990, 25) huomioi, että erilaisille ja erityyppisille yhteisöille on yhteistä pysyvä ja välitön 

vuorovaikutus, jossa muotoutuvat ja määrittyvät jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, yksittäisen 

jäsenen yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja valintavaihtoehdot yhteisöissä sekä jäsenten että 

ei-jäsenten vuorovaikutuksen suhteet. Näistä edellä mainituista seikoista Lehtonen käyttää nimitystä 

moraali- ja normiyhteisyys. Hänen näkemyksensä mukaan yhteisöt ovat tavalla tai toisella 
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toimintajärjestelmiä, jotka rakenteistavat vuorovaikutusta. Yhteisö tekee vuorovaikutuksesta ja 

vuorovaikutustilanteista säännönmukaisia ja tuottaa niihin kokemuksellisia merkityksiä. Nämä 

kokemukselliset merkitykset ovat Pietilän (Lehtonen 1990, 32) mukaan ennen kaikkea normeja, 

jotka voivat olla toimintaa muodostavia eli konstitutiivisia tai sitten toimintaa sääteleviä eli 

regulatiivisia. Konstitutiivisuus luo sääntöjä ja käytäntöjä pienryhmille toimia ja muodostaa siten 

eräänlaista rajapintaa ”sisäpiirin” ja ”ulkopuolisten” välille. Nämä säännöt ja käytännöt helpottavat 

ja mahdollistavat sisäpiirin ja vaikeuttavat ulkopuolisten toimintaa. Regulatiiviset säännöt 

puolestaan ovat luonteeltaan rajoittavia käskyjä ja kieltoja tai sallivia ohjeistuksia. Niitä käytetään 

estämään ja rajoittamaan yhteisön jäsenten toimia. Konstitutiiviset säännöt ovat ajallisesti 

vaihtelevia ja riippuvat aina kulloinkin kyseessä olevasta yhteisöstä. Tämän seikan vuoksi 

konstitutiivisten sääntöjen esittäminen on varsin hankalaa (Lehtonen 1990, 31-32.)  

 

Toisaalta yhteisöä voi Lehtosen (1990, 23-26) mukaan myös luonnehtia sen mukaan, onko kyseessä 

toiminnallinen vai symbolinen yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden perusta lähtee yhteisyydestä eli siitä 

yhteenkuuluvaisuuden tunteesta, että jäsenillä on jotain yhteistä: 

 

 

”... luottamus on sitä, että tässähän ollaan samassa veneessä mutta että 

jokaisella on oma tuntemuksensa siitä, millainen vene on ja mihin virta 

vie...” (VT1) 

 

 

Täsmennettynä yhteisyys ilmenee kahtena erilaisena kehitysprosessina. Yhteisyys voi ensinnäkin 

olla joko vuorovaikutuksessa kehittyvä ilmiö, jolloin jäsenten yhteisöllisyys ja ryhmäidentiteetti 

muodostuvat jonkin toiminnan seurauksena ja sitä seuraa toiminnallinen yhteisö. Toisaalta yhteisyys 

voi vahvistua myös ryhmän tietoisuudessa yhteenkuuluvaisuuden tunteena. Tällöin 

ryhmäidentiteettiä vahvistava tietoisuuden muoto ymmärretään symbolisena yhteisöllisyytenä. 

(Lehtonen 1990, 23-26.) Myös nettiyhteisöissä on tietyssä määrin havaittavissa Lehtosen esittämää 

jaottelua symbolisiin ja toiminnallisiin yhteisöihin. Esimerkkeinä symbolisesta yhteisöllisyydestä 

voisi ottaa nettiyhteisöjen kirjosta vertaistukiyhteisöt, kun tietyn harrastuksen ympärille kerääntynyt 

ryhmä yhteisine toimintoineen edustaa enemmän toiminnallista yhteisöä, jotka saattavat todentaa 

olemassa oloaan myös kasvokkain järjestetyissä kohtaamisissa. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla 

erilaiset peliyhteisöt, jotka ovat syntyneet tietyn nettipelin ympärille ja jonka jäsenet järjestävät 
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myös fyysisessä maailmassa pelitapahtumia. Näistä hybridiyhteisöistä tarkemmin seuraavassa 

luvussa, jossa käsittelen yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä tietoverkkojen aikakaudella. 

 

 

3.1.3 Tietoverkkojen aikakaudella 

 

Verkossa toimivia yhteisöjä voidaan kutsua niin digitaalisiksi kuin virtuaalisiksikin yhteisöiksi, 

mutta käytän tässä työssä mieluummin digitaalisten tai internet-yhteisöjen käsitettä. Tällä haluan 

korostaa sitä, että yhteisö ei ole täysin irrallaan tästä fyysisestä maailmasta, jossain ”tuolla 

virtuaalisessa” maailmassa, vaan yhteisön jäsen tuo virtuaaliseen tilaan mukaan omalla 

osallistumisellaan myös sen kontekstin, josta käsin hän fyysisessä maailmassa toimii. Virtuaalisten 

yhteisöjen käsitteessä painotus on virtuaalisessa tilassa - virtuaalisen maailman tarjoama 

kaistanleveys yhteisön ”kotiosoitteena”. Kuitenkin ymmärrykseni mukaan fyysinen maailma 

väistämättä heijastuu yksilön käyttäytymiseen virtuaalisessa tilassa yksilön omien kokemusten, 

arvojen ja maailmankatsomuksen kautta.  

 

Etzioni (1999) tuo näkökulmaa digitaalisiin yhteisöihin ja niiden syntymiseen kahden attribuutin 

kautta. Ensinnäkin yhteisö on hänen mukaansa tunnepitoisiin suhteisiin pohjautuva verkko, joka 

käsittää joukon yksilöllisiä, toisiaan risteäviä sekä vahvistavia suhteita, eikä vain ketjua yksittäisiä 

ihmissuhteita. Toisekseen hänen mielestään yksilöltä edellytetään tiettyä sitoutumista yhteisöön, 

jotta yhteisen kulttuurin (jaettujen arvojen, tarkoitusten sekä jaetun historiallisen identiteetin) 

muodostuminen on mahdollista. Edellä mainittu pätee myös digitaalisessa ympäristössä toimiviin 

yksilöihin ja ryhmiin. Etzioni edelleen havainnollistaa tätä yhteisen kulttuurin merkitystä 

esimerkillään ventovieraiden ihmisten kohtaamisesta rautatie- tai linja-autoasemalla. Kyseessä 

todellakin on vain satunnainen kohtaaminen. Myös verkko on täynnä näitä ventovieraiden 

kohtaamisia. Satunnainen kommentointi keskustelu- tai chat-foorumeissa ei sinällään muodosta 

yhteisöä, vaan on verrattavissa edellä mainitun kaltaiseen ohikulkuun rautatieasemalla. Toisaalta 

Jones (1998, 5) tuo esille myös sen aspektin, että yhteisöjen määritelmissä ei välttämättä ole 

olennaista paneutua kysymyksiin siitä, onko joku yhteisö todellinen yhteisö vaiko ei, vaan keskittyä 

enemminkin tarkastelemaan sitä, kuinka yhteisö rakentuu kielellisesti ja kommunikaation kautta (ks. 

myös Arpo 2002, 85). 
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Digitaalisten yhteisöjen problemaattisen määrittelyn huomioi myös Kim ja Schriner (2007, 5) 

erittelemällä kolme heikkoutta virtuaalisten yhteisöjen rakentumisissa. Ensimmäisenä 

ongelmakohtana he näkevät virtuaalisten yhteisöjen liian laajat rajaukset. Joidenkin määritelmien 

mukaan virtuaalisiksi yhteisöiksi on mielletty mitkä tahansa ryhmittymät, jotka käyttävät internetiä 

viestinnässään (esim. Preece, Maloney-Frichmar Kim & Schrinerin 2007, 5 mukaan.) Tällainen 

määritelmien ja rajausten laajuus tuo oman problematiikkansa myös internet-yhteisöjen tutkimuksen 

kenttään. Toinen ongelmakohta virtuaalisten yhteisöjen rakentumisessa on virtuaalisen maailman 

erottaminen todellisesta, fyysisestä maailmasta. Tämä erottelu perustuu McKennan ja Barghin (Kim 

& Schriner 2007) mukaan usein teknisiin tekijöihin: tietokoneet fyysisesti erottavat ihmisiä ja 

ihmisten anonyymiyden oletetaan muuntavan ihmisten välisiä suhteita ja erottavan heitä muusta 

maailmasta. Kuitenkin monissa tutkimuksissa on todettu tietokoneiden ja internetin käyttäjien 

yhdistävän sekä virtuaalisessa ja fyysisessä maailmassa olevia yhteisöjä ja toimintaansa 

molemmissa. Kolmantena ongelmakohtana virtuaalisten yhteisöjen rakentumisessa ja niiden 

tarkastelussa nähdään virtuaalisten yhteisöjen käsitteen kehittyvyys. Yhteisö-käsitettä on 

sosiologisissa suuntauksissa tutkittu niin tönnielaisten kuin durkheimilaisten perinteiden pohjalta 

päätyen virtuaalisten yhteisöjen tarkastelussa uudentyyppiseen näkökulmaan. Siinä yhteisön 

olemassaolon tutkimisen sijaan keskitytään siihen, kuinka internetin käyttäjät kokevat 

yhteisöllisyyden (”sense of community”). (Kim & Schriner 2007, 5-10.) 

 

Psykologian tieteenalasta peräisin olevan ”yhteisöllisyyden” tutkimisen lisäksi yhteisöjen 

kokemisen tutkimista painottaa myös yhdistetyn yhteisön malli (”connected community”), jossa 

limittyy fyysisen maailman ja virtuaalisen maailman aineksia. Tämän yhdistetyn yhteisön mallin 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri tieteenalojen lukuisia määrityksiä virtuaalisista yhteisöistä. Sen 

avulla pyritään muotoilemaan uudestaan niitä virtuaalisten yhteisöjen rakenteessa olevia 

heikkouksia muun muassa sisällyttämällä yhdistetyn yhteisön käsitteeseen kaikki mahdollinen 

yhteisön kommunikaatio – tapahtuu se sitten fyysisessä maailmassa tai tietoverkkojen avulla. Se 

myöskin yhdistää virtuaalisen todellisen maailman siten, että yhteisön muodostuminen tapahtuu 

fyysisen maailman määrittelemissä paikoissa, toiminnoissa ja kokemuksissa, ja se heijastaa 

yhteisöönsä todellisuutta. Sen määrittelyssä otetaan huomioon inhimilliset tekijät ja luonteenpiirteet, 

jotka ovat merkittäviä tekijöitä yhteisön jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen ja sosiaalisen 

läsnäolon muodostumisessa. Tämän tyyppisessä yhteisössä jäsenet voivat olla tekemisissä toistensa 

kanssa kasvokkain tai tietoverkkojen välityksellä. (Kim & Schriner 2007, 10-11.) Internet-yhteisöjen 

tutkimuksissa tämän tyyppisiä digitaalisten ja fyysisen maailman, paikkaan sidotun yhteisön 

yhdistelmää kutsutaan hybridi-yhteisöiksi. Ne voivat olla lähtöisin paikkaan sidotuista, 
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maantieteellisesti määritellyistä yhteisöistä, joiden kommunikaatio on siirtynyt osittain verkkoon. 

Toisaalta ne voivat myös olla verkossa alkunsa saaneita digitaalisia yhteisöjä, joiden jäsenet ovat 

live-tapaamisten myötä alkaneet toimia myös kasvokkain. 

 

Haasteellista tällaisissa hybridi-yhteisöissä on se, kuinka viestintä jatkuu luontevasti toisessa 

todellisuudessa, oli yhteisö sitten lähtöisin virtuaalisesta tai fyysisestä maailmasta. Tällaisissa 

tilanteissa merkittävää on se, miten luontevana kommunikaatiotapana jäsenet pitävät 

tietokonevälitteistä viestintää. Niille, joille se on yksi ja ainoa viestintäväline ja sosiaalisten 

suhteiden luomisen apukeino, voi toiminta yhteisössä muuttua hankalaksi, jos yhteisöstä tulee ns. 

hybridi ja se edellyttää siten kasvokkaista kommunikointia. Toisaalta  niille, jotka ovat tottuneet 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen pelkästään kasvokkain, saattavat tietoverkkojen tarjoamat 

mahdollisuudet osana yhteisön viestintää olla kompastuskivi yhteisössä luontevasti toimimiselle. 

Mutta parhaimmassa tapauksessa yhteisön hybridi-luonne tarjoaa yhteisölle yhä laajenevan 

valikoiman viestintävälineitä ja tapoja todentaa olemassaoloaan sekä luoda kollektiivista historiaa. 

Tällöin virtuaalisella ja fyysisellä tilalla tai niiden eroavaisuuksilla ei ole enää juurikaan merkitystä 

yhteisön viestinnässä ja yhteisen identiteetin ylläpitämisessä.  

 

 

3.2 Yksilö, transhumanismin aikalainen 

 

”Postmodernit nomadit vaeltavat  

yhteenkuulumattomien ja irrallisten paikkojen välillä.” 

 

Näillä sanoilla Zygmunt Bauman (1996, 182) kuvaa postmodernin yhteiskunnan yksilöitä etsimässä 

identiteettiään. Bauman toi postmodernin identiteetin määrittelyyn nomadismin (paimentolaisuus) 

käsitteen vastineeksi modernin ajan identiteettiä kuvaavalle pyhiinvaeltajan käsitteelle. 

Pyhiinvaeltajat valitsivat jo varhaisessa vaiheessa elämälleen suunnan ja päämäärän ja suunnittelivat 

elämänkohtalonsa sen mukaisesti hyvin tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti. Heidän 

elämäänsä ohjaa kokonaisvaltainen ”elämänsuunnitelma”. Nomadit puolestaan eivät perusta 

elämäänsä suurien kokonaissuunnitelmien varaan, vaan tekevät elämäänsä ja toimintaansa ohjaavia 

päätöksiä lyhytnäköisemmin. Nomadien ja pyhiinvaeltajien selvimmät erot ovat heidän 

käsityksissään identiteetin suhteesta paikkaan ja aikaan. Pyhiinvaeltajien identiteetin määrityksessä 



 22 

on oma merkityksensä ajalla ja paikalla, nomadien identiteetin rakennusaineet eivät sisällä ajan ja 

paikan osatekijöitä. (Bauman 1996, 182-183.) 

 

Mikä sitten on yksilön identiteetin suhde yhteisöönsä? Miten yksilö määrittelee omaa identiteettiään 

ja siten rooliaan yhteisössä, eläen kenties siinä toivossa, että yhteisö tarjoaisi jotain 

kiinnittymiskohtaa vastineeksi Baumanin kuvaamalle irrallisuudelle? Miten yhteisö ja yhteisöllisyys 

muovaavat yksilön identiteettiä vai onko sitä tarpeen tullen muokattava itse yhteisön profiiliin 

sopivaksi? Nykyään identiteetti on varsin joustava käsite, ja se tuntuu olevan osittain myös 

kontekstisidonnaista silloin, kun on kyse suhteesta yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tunteen 

kokemiseen. Omaa persoonaa voidaan vaihtaa joustavasti sen mukaan, missä kulloinkin liikutaan 

bittiavaruuden poluilla. Sama henkilö voi olla useiden eri nettiyhteisöjen jäsen, samalla omaten 

useita eri nettipersoonia sen mukaan minkälaisesta yhteisöstä on kyse.  

 

 

3.2.1 Teknodiskurssi 

 

Koska tutkimuskohteena on yhteisön viestintä, joka merkitsee sitä, että viestinnän subjekteina on 

viestin lähettäjä tai vastaanottaja eli ihminen, on aiheellista tarkastella myös ihmisen minuuden 

rakentumista suhteessa digitaaliseen yhteisöön. Se ei kuitenkaan voi toimia irrallisena siitä, että 

ihminen on tällöin identiteettinsä rakentumisella kytköksissä myös teknologiseen kehitykseen sekä 

koneisiin. Tätä teknologisten vaikuttimien sisältämää kontekstia identiteetin rakentumisessa tämän 

työn yhteydessä luonnehdin Eerikäisen (1997, 59) esiin tuomilla transhumanismin sekä 

teknodiskurssin käsitteillä. Koska humanistinen ihmiskäsitys on painottanut ihmisen suhteellisen 

pysyväisluoteista identiteettiä, transhumanistinen käsitys ymmärtää subjektin joustavana, joka 

jatkuvasti uudelleen konstruoidaan ja tuotetaan. Teknodiskurssilla puolestaan ymmärretään se 

kokonaisuus, jossa transhumanistinen ihmiskäsitys pohjautuu tietokone- ja digitaaliteknologiseen 

kehitykseen ja sitä ympäröiviin teoretisointeihin. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa tietokone 

edustaa historiallisesti uutta vaihetta, jolle on ominaista koneen, ihmisruumiin ja subjektin suhteiden 

uudelleen määrittyminen. Makrotasolla tätä voidaan kutsua mediatisoitumisena, jolloin ihmisen 

kulttuuria ja toimintaa määrittää lisääntyvä mediavälitteisyys. Mikrotasolla kyseessä on tietokoneen 

kaksi erityisominaisuutta: käyttöliittymä sekä interaktiivisuus. (Emt.)  
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3.2.2 Monimuotoinen identiteetti 

 

Myös Turkki (1998, 12) argumentoi minuuden jatkuvaa etsimistä. Nykypäivänä minuus on Turkin 

mukaan pirstaloitunutta ja muuttuvaa: monimuotoista. Uusien medioiden vapauttaessa meidät 

vanhojen sosiaalisten kuvioiden rajoista ja täten mahdollistaen minuuden muokkaamisen olemme 

jatkuvasti kyseenalaistamassa perinteistä minuuttamme ja etsimässä minuuden uusia muotoja ja 

uusia rajoja. Uusi media viestii muutosta, jonka se itse on saanut aikaan ja joka edellyttää useiden eri 

minuuksien omaamista. Nettiavaruudessa tehdyt pysähdykset eri yhteisöissä ja keskustelupalstoilla 

antavat minuuden kokemisen tunteita, mutta ne ovat varsin välähdyksenomaisia ja lyhytkestoisia. 

Juurikin tätä samaa tarkoitti Etzioni (ks. luku 3.1.3 Tietoverkkojen aikakaudella) vertauksellaan 

tuntemattomien kohtaamisesta rautatieasemalla. Oman minuuden ja uuden mediateknologian 

yhdistyminen menee niin pitkälle, että saatamme kuvitella virtuaalisten kohtaamisten 

merkittävyyden olevan jotain todellisempaa ja tärkeämpää kuin fyysisessä maailmassa saavutetut 

kohtaamiset. (Turkki 1998 12-14.) Tämä ajatuskulku voisi johtaa yksinkertaistettuun päätelmään 

tietoverkkojen yksilöä eristävästä ja erakoittavasta vaikutuksesta. Väitän kuitenkin, ettei asia ole 

näin yksioikoinen, ja todennan väittämääni kappaleessa neljä, jossa käsittelen tietokonevälitteistä 

viestintää tarkemmin. 

 

Jotta ihminen voi sopeutua näihin informaatioteknologian mahdollistamiin virtuaalisen 

kanssakäymisen eri muotoihin, vaatii se persoonalta myös tiettyä itsereflektiota ja kykyä tarkastella 

omaa toimintaansa kriittisesti. On osattava tunnistaa ne osatekijät omassa persoonassaan, jotka ovat 

niitä joustavia elementtejä, jotka elävät tilanteen mukaan ja jotka vaikuttavat minuuden 

muovautumiseen. Vain oman itsensä analysoinnin avulla ihminen saa mahdollisimman aidon ja 

vastavuoroisen hyödyn irti digitaalisessa todellisuudessa viettämästään ajasta ja muodostamistaan 

suhteista. 

 

Risto Heinonen (2001, 28) puolestaan tuo esille digitaalisen minän käsitteen ja sen suhteen muuhun 

ympäristöön. Yksilö on aina suhteessa omaan ympäristöönsä, jossa hän toimii ja rakentaa tätä 

sosiaalista todellisuutta – on se sitten digitaalinen tai fyysinen reaalimaailma. Heinosen (emt.) 

mukaan jokainen sijoittaa itsensä oman todellisuutensa digitaaliseen versioon, mutta se edellyttää 

oman ympäristönsä ymmärtämistä ja tulkitsemista. Digitaalisen yksilön rakenteen ja suhteiden 

hahmottamiseen vaikuttaa merkittävästi digitaalinen teknologia ja sen kehitys, sillä niiden avulla me 

jäsennämme todellisuuttamme. Ihminen joutuu yhä enemmän luottamaan digitaalisiin lähteisiin ja 

siihen informaatioon, jota niistä on saatavilla, sillä yhä enemmän ihmisten välinen vuorovaikutus ja 
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sosiaaliset suhteet tapahtuvat digitaalisessa muodossa. Näiden lähteiden varaan on luotettava, kun 

ihminen rakentaa mielikuvaa ja käsitystä itsestään sekä muista. (Heinonen 2001, 19.) Myös 

Heinonen painottaa digitaalisen minän luomisessa joustavuutta oman identiteetin ja minuuden 

suhteen. Se, miten digitaalista minuutta ja internetiin luotua digitaalista persoonaa ilmennetään, voi 

tapahtua esimerkiksi nimimerkin valinnalla, viesteihin liitettävillä allekirjoituksilla tai muilla 

personointikeinoilla (Baym 1998, 53-55.) 

 

 

4. Tietokonevälitteinen viestintä 
 

4.1 Vanhasta mediasta uuteen mediaan 

 

Ajateltaessa tietokonevälitteistä kommunikaatiota nykyisenä viestintätapana on olennaista 

ymmärtää, mikä sen suhde on koko nykyiseen viestintäkenttään ja erilaisiin viestintäkäytäntöihin. 

Tämä auttaa näkemään ne syyt, jotka ovat edesauttaneet tietokonevälitteistä kommunikaatiota 

saavuttamaan aseman sähköisen viestinnän kentässä luonnollisena sosiaalisen kanssakäymisen 

muotona. On itsestään selvää, että teknologisella kehityksellä on merkittävä osa nykyisissä 

käytettävissä olevissa viestinnän keinoissa, mutta olennaista on myös siitä johtuva laajempi muutos, 

joka on tapahtunut siirryttäessä vanhasta mediasta nk. uuteen mediaan sekä muutos 

viestintäkulttuurissa ja viestintäkäytännöissä. 

 

Perinteisesti vanhalla medialla on tarkoitettu esimerkiksi televisiota, radiota ja sanomalehtiä, joiden 

yhteydessä on tunnettu myös massamedian käsite. Hintikka (1996, 2) mainitsee, että uuden median 

ilmiöiksi on aiemmin nimetty esimerkiksi CD-ROM, virtuaalitodellisuus, hyper- ja multimedia, 

digitaalitelevisio ja tietoverkko. Tiukasti rajattuna hän kuitenkin käsittää todelliseksi uudeksi 

mediaksi vain tietoverkon ja sille rakentuvan kyber-tilan, muiden edellä mainittujen uuden median 

välineiden ollessa vain perinteisen median ”digitalisoituneita versioita tai siirtymävaiheen muotoja” 

kohti tietoverkkoihin sulautumista. Hintikka myös toteaa uuden median synnyttäneen ilmiöitä, 

joiden olemassaolo ei olisi edes mahdollista perinteisen median käytössä olevin keinoin. Tällaisia 

ilmiöitä ovat hänen mukaansa muun muassa erilaiset virtuaaliset ympäristöt ja yhteisöt, 

vuorovaikutteisuus ja navigointi. 
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Välineen sijasta Hintikka (1996, 3-4) tulkitsee uuden median enemmänkin tilaksi ja ympäristöksi, 

jossa voidaan liikkua. Vanhan ja uuden median kokemuksellisuuteen liittyviä eroja hän on 

havainnollistanut hyvin esimerkillään liikkumisen mahdollisuudesta tässä uudenlaisessa 

ympäristössä: ”Kun lehtiä luetaan ja televisiota katsotaan, tietoverkossa käydään ja ollaan. Harva 

meistä mieltää esimerkiksi tv-ohjelman jälkeen olleensa Kauniissa ja rohkeissa tai tv-uutisissa.” 

Kuten Gregory (Moring 2000) mainitsee: ”Tila ei ole niinkään areena, jossa sosiaalinen elämä 

näyttäytyy, vaan välittävä aines, jossa sosiaalinen elämä rakennetaan ja uusinnetaan.”  

 

Tietokoneen hän puolestaan näkee uuden ja vanhan median yhteen sulautumana, eräänlaisena 

”media-asemana”, jonka avulla on mahdollista käyttää useita mediaelementtejä, kuten televisiota, 

videota, radiota ja niin edelleen. 

 

 

TAULUKKO 1. Perinteisen ja uuden median ominaispiirteet Hintikan (1996) mukaan. 

 

Perinteinen media 

 

Uusi media 

 

• kaikille sama sisältö 

 

• verkottuneisuus 

• samanaikainen ja tiettyyn aikaan tapahtuva jakelu • reaaliaikaisuus, päivitettävyys, dynaamisuus 

• staattisuus eli muuttumaton tai lopullinen sisältö. • kaksisuuntaisuus – monelta monelle  

tai monelta yhdelle 

 • vuorovaikutteisuus 

 • ohjelmoitu automatisointi 

 • virtuaalinen ympäristö eli tieto tilana 

 • henkilökohtaisuus ja filtterit. 

 

 

Hintikan esittämiä uuden median luonteenpiirteitä tulkiten (ks. TAULUKKO 1) voi ajatella yksilön 

roolin tulleen aktiivisemmaksi uuden median viestintäkäytäntöjen kautta. Yksilö ei ole enää 

passiivinen massainformaation vastaanottaja, vaan voi vuorovaikutteisin keinoin itse päästä 

osallistumaan median sisällön ja informaation tuottamiseen. Yksilö voi itse päättää, mitä tietoa hän 

vastaanottaa, miten ja minkälaista todellisuutta hän rakentaa itselleen vastaanotetusta informaatiosta. 

Uutta mediaa voi ajatella myös ikään kuin palapelinä, jossa on useita paloja, jotka ovat 

vaihtoehtoisia toisilleen. Niistä voi kukin valita mieleisensä palat ja rakentaa niistä ehyen 

kokonaisuuden itselleen.  
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Muutokseen vanhasta mediasta uuteen liittyy olennaisesti myös Niemisen (2001, 22-25) esiin 

tuomat käsitteet viestintämaiseman huokoisuus sekä medioituminen. Viestintämaisemalla Nieminen 

tarkoittaa kaikkia niitä käytössämme olevien niiden viestimien ja välineiden kokonaisuutta sekä 

suhdettamme niihin. Hänen mukaansa yksilön viestintämaailmalle on tyypillistä sen huokoisuus: 

Osaltaan tieto ja informaatio tulee yksilölle suoraan, ilman mitään välineitä, kuten aistien ja 

välittömien kokemusten avulla. Toisaalta taas yksilö tarvitsee toisenlaisen informaation kokemiseen 

viestinnänvälineitä avukseen, sellaisen informaation, jota yksilö ei pysty aistien ja havaintojen 

avulla saavuttamaan. Medioitumisella Nieminen viittaa välittyneistymiseen sekä välineistymiseen. 

Välittyneistymisellä hän tarkoittaa sitä, että nyky-yhteiskunnassa yksilö tarvitsee sellaista tietoa ja 

informaatiota, jota hän ei voi itse kokea ja hyväksi havaita, vaan hänen on saatava se muista lähteistä 

turvatakseen toimintakykynsä yhteiskunnassa. Välineistymisellä tarkoitetaan sitä, että informaatio 

kulkee yksilölle aina jonkun tietyn välineen kautta, joka tuo siihen informaatioon omat 

lisämerkityksensä. (Emt.) 

 

Viestintäteknologian kehityksen seurausta on myös muutos viestintäkulttuurissa sekä ihmisten 

suhtautumistavoissa erilaisten viestintävälineiden käyttöön. Opetusministeriön Koulutuksen ja 

tutkimuksen tietostrategiassa (1995) todetaan eri viestintävälineiden digitalisoitumisen johtavan 

erilaisten medioiden yhteen sulautumiseen. Tietostrategian mukaan tämä uusi viestintäkulttuuri 

edellyttää myös kansalaisilta uudenlaisia valmiuksia informaation käsittelyyn sekä sen 

ymmärtämiseen. Ihmisten omaksuma viestintäkulttuuri muodostuukin ihmisten suhtautumisesta 

viestintäteknologiaa kohtaan. Tähän vaikuttaa muun muassa henkilön oma mediahistoria, jolla 

tarkoitetaan ihmisen omaa suhdetta mediaan ja sen käyttöön (TEKES 2000, 17). Omasta 

mediahistoriasta riippuu se, miten ihminen omaksuu uusien viestintävälineiden käytön. 

Tottuneemmille käyttäjille uusien viestintätapojen ja -välineiden käytön oppiminen on helpompaa 

kuin ihmisille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään erilaisia viestintävälineitä.  

 

Kallion ja Jäkälän tutkimuksessa on käsitelty viestintäteknologian käyttöä rationaalisen, sosiaalisen 

ja adaptiivisen suuntauksen kautta (Viherä 2000, 28). Rationaalisessa suuntauksessa painotetaan 

tekniikkaa, ja tekniikan käyttö selittyy sen ominaisuuksilla. Rationaalisuudessa korostuu viestinnän 

tehokkuus eli kulloiseenkin viestintätilanteeseen valitaan sopivin ja tehokkain viestintäväline tai 

viestintämuoto. Sosiaalisessa suuntauksessa olennaista ovat tekniikan käyttäjät, joiden sosiaalisen 

yhteisön sisältämien normien, käytäntöjen, arvojen ja asenteiden oletetaan muokkaavan niitä 

käsityksiä, joita tekniikkaan ja sen käyttöön liittyy. Adaptiivisessa suuntauksessa puolestaan 

painotus on yksilön valinnan sijaan tekniikan käytössä yhteisön kulttuurin tuotteena. Tekniikkaa ei 
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voida irrottaa yhteisöstä, vaan tekniikan ja yhteisön suhde on vastavuoroinen. Tekniikka ja sen 

käyttö muuttavat yhteisöä hiti, ja tekniset valmiudet yhteisöään nopeammin sisäistänyt yhteisön 

jäsen saattaa hakeutua toiseen yhteisöön. Esimerkiksi fyysisestä yhteisöstä siirrytään helposti 

digitaaliseen yhteisöön, jonka jäsenillä on kaikilla yhtäläiset tekniset valmiudet viestintään. 

”Viestintä ei ole vain väline, jota ryhmän jäsenet käyttävät, vaan pikemminkin ryhmät ovat ilmiöitä, 

joita viestintä tuottaa ja mahdollistaa.” (Emt.)  

 

Viestintätekniikka on ilmiö, jonka käyttö määräytyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – ei siis 

ainoastaan väline informaation ja ajatusten vaihtoon. Oikean viestintätavan löytäminen edellyttääkin 

yksilöltä kuulumansa yhteisön viestintäkulttuurin hyvää tuntemista. Ylipäätään tulisi määritellä, mitä 

viestintätekniikalta halutaan: halutaanko tehostaa viestintää, luoda yhteisöllisyyttä vai pyrkiä 

muuttamaan koko yhteisön toimintatapoja? (Viherä 2000, 29-30.)  

 

 

4.2 Tietokonevälitteisen viestinnän arkipäiväistyminen 

 

Tietokonevälitteinen viestintä digitaalisten yhteisöjen viestintämuotona on yksi esimerkki uuden 

median ja viestintäkulttuurisen muutoksen ilmiöistä. Tietokonevälitteisen viestinnän historia 

kytkeytyy tiiviisti internetin ja tietoverkkojen syntyyn 1960-luvulle ja Yhdysvaltojen 

puolustusministeriön ARPA-projektiin (”Advanced Research Projects Agency”). Aluksi ARPANET-

verkkoon kuului koneita vain tieteellisistä tutkimuslaitoksista, mutta 1970- ja 1980-luvuilla alkanut 

kotitietokoneiden aikakausi johti internetin syntymiseen, ja pääsy tietoverkkoihin yleistyi laajemmin 

tiedeyhteisöltä tietokoneen kotikäyttäjien ulottuville. (Rheingold 1993.) 

 

Aluksi tietokonevälitteisen kommunikaation rooli oli välittää tietoa ARPANETin tutkijoiden kesken 

sähköpostin välityksellä yhdeltä lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle. Pian kuitenkin havaittiin 

mahdollisuus lähettää samansisältöinen viesti usealle eri vastaanottajalle eli sähköpostilistalle. 

Sähköpostilistojen alettua jäsentyä erilaisten aihealueiden mukaan syntyivät sähköiset ilmoitustaulut 

(”Bulletin Board Systems”), joihin yhteydenotto tapahtui modeemilla soittamalla, ja viestit oli 

mahdollista ladata kotikoneella luettavaksi. Sähköisten ilmoitustaulujen käyttäjät olivat lähinnä 

kotitietokoneiden harrastajia eivätkä niinkään kiinnostuneet ARPANETiin kuuluvien 

tutkimusprojektien saavutuksista. Heidän intressinään oli hyödyntää ARPANETin tarjoamia teknisiä 

mahdollisuuksia keskinäiseen viestintään. Sähköpostilistojen ja sähköisten ilmoitustaulujen 
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vaikutuksesta syntyi ”Usenet News” eli keskustelu- ja uutisjärjestelmä, joka on jakautunut 

kymmeniin tuhansiin ”uutisryhmiin” (”newsgroups”). Nämä uutisryhmät keräsivät kätevästi yhteen 

viestit ryhmiteltynä eri aiheiden mukaan ja mahdollistivat viestiin vastaamisen yksinkertaisesti 

”reply”-komennolla. Olennaisesti tietokonevälitteisen viestinnän historiaan kuuluu myös 

tekstipohjaiset, monen käyttäjän virtuaaliset MUD (”Multi User Dungeons/Dimensions”) tai MOO 

(objektiorientoitunut MUD) -peliympäristöt, jotka ovat syntyneet 1980-luvun loppupuolella 

Yhdysvalloissa tietotekniikkaa harrastavien yliopisto-opiskelijoiden parissa. (Jones; Rheingoldin 

1993 mukaan.) Viestintä MUD- ja MOO- peliympäristöissä on reaaliaikaista. 

 

Nykyisin tietokonevälitteinen viestintä on arkipäiväistynyt. Enää ei ole kyse vain tietyn alan 

harrastajien tai tiedeyhteisöjen piireille tyypillisestä kommunikaatiotavasta. Toistakymmentä vuotta 

sitten laajan suosion saavuttaneet tietokonevälitteisen viestinnän muodot ovat nykyisin 

luonnolliseksi muodostunut tapa informaation vaihtamiseen, ja viestintää mahdollistavat internetissä 

olevat lukemattomat chat-palvelut, erilaiset yhteisöjen keskustelufoorumit ynnä muut. Uutisryhmät 

ovat edelleenkin merkittävä asynkronisen, tietokonevälitteisen viestinnän muoto, vaikkakin niiden 

kohdalla käyttö rajoittuu vieläkin ehkä enemmänkin alan harrastajien piiriin kuin esimerkiksi 

internetin keskustelufoorumien. Jos ajattelee tietokonevälitteisen viestinnän roolia yhteisöllisyyden 

rakentumisen kannalta, on viestintä jo ARPANETin aikoina koonnut ihmisiä yhteen jaettujen 

intressien kautta ja synnyttänyt aiheen harrastajien parissa yhteisöjä omine viestintätapoineen. 

 

 

4.3 Tietokonevälitteistä viestintää määrittävät ominaispiirteet 
 

Baym (2002, 39) huomioi, että tietokonevälitteisen viestinnän muodostumiseen vaikuttaa viisi 

osatekijää. Ensinnäkin viestinnän ulkoiset tekijät eli se konteksti, missä viestinnän osapuolet ovat 

fyysisessä maailmassa ja mitä he sieltä tuovat mukanaan viestintään. Toiseksi viestintä koostuu 

ajallisesta elementistä eli siitä, onko viestintä synkronista vaiko asynkronista. Kolmantena viestintää 

rakentaa tietokoneen ja tietoverkkojen infrastruktuurinen rakenne, kuten käytettävyys, asetukset, 

yhteyksien nopeus ynnä muut. Neljäntenä tekijänä Baym tuo esille viestintään osallistuvan 

yhteisön/ryhmän olemassaolon ja sen tarkoituksen. Viidentenä osatekijänä viestintää muodostavat 

siihen osallistuvan ryhmän tai sen jäsenten ominaispiirteet: ryhmän koko, ryhmän yhteinen 

viestintähistoria ja niin edelleen. (Emt.) 
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Itse olen tämän työn kannalta ottanut tarkastelun kohteeksi ne viestinnän ominaispiirteet, jotka 

määrittävät tietokonevälitteistä, asynkronista viestintää: tekstuaalisuus, viestintätilanne, 

anonymiteetti sekä viestinnän helppous. Näiden ominaispiirteiden tarkastelu on varsin 

mielenkiintoista ja olennaista etenkin siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat yhteisöön ja 

yhteisöllisyyteen. 

 

 

4.3.1 Tekstuaalisuus 

 

Tietokonevälitteinen, asynkroninen viestintä vaatii sekä lähettäjältä että viestin vastaanottajalta 

jaettua ymmärrystä siitä, miten tekstipohjaista viestiä tulisi tulkita. Collot ja Belmore (1996, 14) 

ovat tutkineet sähköisten ilmoitustaulujen käytössä esiintyvää viestintää lingvistisestä näkökulmasta, 

ja he käyttävät tutkimuksessaan tästä tekstipohjaisesta viestinnästä sähköisen kielen (”electric 

language”) käsitettä. Heidän mukaansa tämä sähköinen kieli eroaa muista englannin kielen 

muodoista tilannesidonnaisuudellaan. Tällä he tarkoittavat, että tilanteen vuoksi viestintä ei ole 

verrattavissa puhuttuun eikä kirjoitettuun kieleen. Viestinnässä on havaittavissa joitakin piirteitä 

puhutusta kielestä, kuten viestinnän eri osapuolien vuorovaikutuksen helppous ja puheenaiheiden 

vaihtelu, mutta kuitenkaan viestinnän osapuolet eivät näe tai kuule toisiaan. Viestintä ei myöskään 

ole täysin verrattavissa perinteiseen kirjalliseen ilmaisuun, koska teksti ei ole loppuun asti 

kieliopillisesti suunniteltua ja hiottua. (Collot & Belmore 1996, 14-27.) Myös Yates (1996, 46) 

huomioi toisaalta yhtäläisyydet ja toisaalta erot sekä kirjoitettuun että puhuttuun viestintään, mutta 

hän lisäksi painottaa viestijöiden omien kulttuuristen ja sosiaalisten lähtökohtien merkittävää 

vaikutusta viestinnän lisääntymiseen ja kehittämiseen. Tietokonevälitteisen viestinnän 

tekstipohjainen tapa viestiä kiinnostaa erityisesti lingvistiikan edustajia, mutta tässä haluan tuoda 

esille lähinnä sosiaaliseen kontekstiin sidotun näkemyksen. Tällä tarkoitan, että viestinnän eri 

osapuolien on omaksuttava tämä muun muassa sähköiseksi viestinnäksi kutsuttu viestintätapa, jotta 

he tulevat ymmärretyksi. Pelkkä tekstipohjainen tapa kommunikoida luo niin viestin lähettäjälle 

kuin vastaanottajallekin viestin sisältämien merkitysten tulkinnan väljyyttä. 

 

Danet (1998, 131) tuo tekstuaalisuudesta esille näkökulman, että teksti toimii ikään kuin maskina 

viestijälleen. Tekstin suoman maskin turvin ihmiset sallivat itsensä käyttäytyä aivan eri tavoin kuin 

mitä fyysisessä maailmassa käyttäytyvät. Danet on tutkinut tekstuaalisuutta maskina sukupuolisten 

identiteettien ja erilaisten peliyhteisöjen kautta, joissa yksilö esiintyy yhteisöissä toisen sukupuolen 
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edustajana. Ongelmalliseksi tuli tämä sukupuoliroolin ylläpitäminen pitkällä tähtäimellä, sillä toisen 

sukupuolen sisäistettyjen maneerien, puhetyylien ynnä muiden tapojen heijastaminen omaan 

persoonaan havaittiin hankalaksi. (Danet 1998.) 

 

”Sähköposti ei ole kirjoitettua puhetta vaan kirjallinen esitys”, toteaa Järvinen (Keskinen 1997, 119). 

Sille on tyypillistä sen huolellisempi valmistelu ja sanojen valinta tarkemmin kuin puheessa. 

Harkitsevaisuus on tiedostettua ainakin osittain, sen mukaan, pitääkö kirjoittaja mielessään sen, 

meneekö sähköposti suurelle vastaanottajajoukolle vaiko jollekulle yksittäiselle vastaanottajalle.  

 

On ymmärrettävää, että tekstipohjainen viestintä eroaa paljonkin kasvokkain tapahtuvasta puhutusta 

viestinnästä. Tekstistä puuttuu ilmeistä, eleistä ja keskustelun osapuolten fyysisistä olemuksista 

syntyvä nonverbaali viestintä: 

 

 

”... yleensä pukea emootionsa sanoiksi ja myös osoittaa myötätuntoa on 

tärkeää, luottamussuhteen syntymisessä...” (VT3) 

 

 

Nonverbaalin viestinnän ohella viestin tulkintaan vaikuttaa puhutussa kielessä myös puheen 

rytmitys, tauot sekä äänen eri sävyt ja painotukset. Näitä perinteisesti viestintään liitettäviä 

elementtejä on mahdoton löytää tekstipohjaisesta viestinnästä sellaisenaan. Siitä syystä onkin 

aiheellista kysyä, onko tekstipohjaisen viestinnän keinoin mahdollista sisällyttää sanomaan 

puheviestinnässä esiintyviä nonverbaalin viestinnän sisältämiä merkityksiä. Rooksby (2002, 116) 

kiistää, että tietokonevälitteisestä viestinnästä puuttuisivat kaikki sosiaaliset ja nonverbaalit vihjeet 

ja informaatio. Suppeasti ajateltuna nonverbaalilla informaatiolla voidaan tarkoittaa kasvojen 

ilmeitä, ruumiinliikkeitä ja eleitä. Toisaalta laajemmin ajateltuna viestin sisältä voidaan havaita 

viestijän sosiaalista kontekstia paljastavia vihjeitä, jotka eivät ole riippuvaisia viestijöiden jaetusta 

läsnäolosta. Tietokonevälitteinen viestintä antaa siis viestin lähettäjälle mahdollisuuden sisällyttää 

viestiinsä omia tarkoituksiaan sellaisenaan ilman, että vuorovaikutteinen tilanne lisäisi viestin 

tulkintaan omat elementtinsä, jotka saattaisivat ohjata viestistä tehtävää tulkintaa mahdollisesti ei-

toivottuun suuntaan. (Rooksby 2002, 116.)  

 

Yates (1996, 46) puolestaan korostaa, että tekstipohjaisen viestinnän on sisällettävä sosiaalisen 

tilanteen lisäksi osallistujien oma suhde tilanteeseen: heidän käsityksensä viestin aiheen ja tiedon 
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suhteesta. Lisäksi viestin tulkintaan vaikuttaa luonnollisesti viestin lähettäjän ja vastaanottajan 

välinen suhde. Jos kyseessä ovat entuudestaan toisilleen tutut ihmiset, on viestistä mahdollista 

tulkita ”rivien välistä” sellaisia merkityksiä, jotka ovat pääteltävissä siitä kontekstista, johon 

vastaanottaja osaa aiemman tiedon perusteella sijoittaa lähettäjän. 

 

Siihen tekstipohjaiseen viestintätapaan, jonka Collot ja Belmore määrittelevät sähköiseksi kieleksi, 

on sisäistynyt jo omia tehokeinoja painottaa esimerkiksi viestin sisältämiä tunnetiloja ja 

ilmaisumuotoja. Erilaisista merkkiyhdistelmistä koostuvat hymiöt ovat myös nonverbaaleja vihjeitä, 

mutta niiden käyttö tekstissä ei kuitenkaan korvaa kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa 

esimerkiksi ilmeistä ja eleistä tehtäviä tunnetiloihin liittyviä tulkintoja (Rooksby 2002, 124). Hymiöt 

kertovat viestin sävystä viitaten ylös kohoavilla suunpielillä iloon tai päinvastoin alakuloisuuteen 

suunpielien ollessa kääntyneinä alaspäin (esimerkiksi :-)  :-(  ). Hymiöiden ohella yksi sähköisen 

kielen ilmiö on erilaiset kirjainlyhenteet, joilla voidaan ilmaista jokin yleisesti tiedossa oleva asia 

(esimerkiksi ”IMO = In My Opinion, BTW = By The Way, B4 = Before”). Lyhenteiden käyttö 

edellyttää kuitenkin kyseisen viestintäkulttuurin tuntemista. (Järvinen 2000, 28 ja 64.) Hymiöiden 

ohella muita keinoja painottaa tunnetiloja ja ilmaista nonverbaaleja viestejä ovat muun muassa 

isoilla kirjaimilla kirjoittaminen ja erilaisten merkkien käyttö (Baym 1998, 52.) 

 

Preece (2000) näkee sosiaalisen läsnäolon kytkeytyvän läheisesti sosiaalisiin ja nonverbaalisiin 

vihjeisiin. Rice (Preece 2000, 151) näkee sosiaalisen läsnäolon vaikuttavan siihen, kuinka ihminen 

kokee viestinnästä tunteita, intimiteettiä tai välittömyyttä. Preece (2000, 151) puolestaan itse toteaa, 

että riippuu kommunikaation tärkeydestä kulloisellakin hetkellä, miten sosiaalisen, emotionaalisen 

ja kontekstuaalisen informaation suodattaminen pois viestinnästä vaikuttaa seurauksiin. Se voi 

vaikuttaa kolmella tavalla. Ensinnäkin tekstuaalisesta viestinnästä puuttuu viestin ymmärtämiseen 

liittyvät signaalit. Kasvokkaisessa kommunikaatiossa tämä voi olla esimerkiksi keskustelun lomassa 

toiselle nyökkäämällä viestimistä, että ymmärtää mistä on kyse. Toiseksi viestinnän vuoronvaihto ei 

muodostu samalla tavalla kuin kasvokkain, jolloin puheen sisältämät signaalit, kuten tauot, viittaavat 

toiselle osapuolelle, että on hänen vuoronsa kommunikaatiossa. Kolmanneksi kasvokkain 

tapahtuvassa viestinnässä viestiin sisältyvät puhujan tunnetilat ja se konteksti, jossa hän viestii. 

Tekstuaalisessa viestinnässä näitä tunnetiloja on hankala havaita, joten viestiä ei pysty tulkitsemaan 

näiden tunnetilojen kautta, esimerkiksi: ”Hän ärähtelee minulle, näen että hänellä on huono päivä”. 

(Emt.) 
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Tätä dialogin puuttumista tekstuaalisesta viestinnästä luonnehtii Ricouer (Rooksby 2002, 74) 

puolestaan näkökulmallaan viestin välityksen etäännyttämisestä (”distanciation”). Sillä Ricouer 

viittaa siihen, että viesti etääntyy kirjoittajasta vastaanottajalleen neljällä tavalla. Ensinnäkin 

kommunikaatiossa ei ole fyysistä läsnäoloa. Toiseksi tekstin kirjoittajan aikomukset viestin 

merkityksen suhteen eivät säily kirjoitetussa tekstissä. Kolmanneksi viestiä etäännyttää viestin 

alkuperäisen vastaanottajayleisön tekemien tulkintojen puute, ja neljänneksi hän mainitsee, että 

keskusteluissa jaettu sosiaalinen konteksti korvautuu tekstin sisältämällä metaforisella 

todellisuudella. (Emt.) Toisaalta tässä voisi tuoda Ricoueria kritisoiden esille sen ajattelumallin, että 

tekstuaalisella viestinnällä ei ehkä olekaan pelkästään tarkoitus jakaa tosielämän konteksteja 

viestinnän keinoin, vaan luoda viestinnällä sen hetkisen vuorovaikutuksen omaa kontekstia, joka 

muodostuu niin viestin kirjoittajasta kuin lähettäjästä sekä heidän viestintään sisällyttämistään 

merkityksistä.  

 

 

”... on otettava huomioon, että ihmisellä voi olla jokin julkinen tehtävä 

hoidettavanaan, ja siihen toimenkuvaan ei todellakaan ole tarpeellista 

liittää täysin henkilökohtaiseen elämään kuuluvia tietoja...” (A4) 

 

 

Lisäksi Preece (2000, 152) huomioi, että tekstuaalinen viestintä, josta puuttuvat sosiaaliset vihjeet, 

saattaa rohkaista viestijää sellaisiin kommentteihin ja viestin ilmaisutapaan, joita hän kasvokkain 

käytävässä keskustelussa ei ehkä uskaltaisi tuoda esille. Viestin väärinymmärrysten mahdollisuus on 

hänen mielestään suuri, koska viestinnässä on niin paljon tulkinnanvaraa.  

 

 

”... jatkossa kun tuli hiljaisia päiviä eli kukaan ei juuri kirjoitellut niin 

minun teki mieli koko ajan selostaa omia juttujani, mutta sitten en 

kehdannutkaan, että jos sitten vaikka joku minut tunteekin ja huomaa kuinka 

surkea olen...” (VT6) 
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4.3.2 Viestintätilanne 

 

Tekstipohjaisessa viestinnässä siis korostuu sosiaalisten ja nonverbaalien vihjeiden puuttuminen. 

Näiden vihjeiden puuttuminen vaikuttaa myös sosiaalisen läsnäolon kokemiseen. Tu (2002, 294) 

mainitsee tutkimuksessaan sosiaalisella läsnäololla tarkoitettavan sitä tietoisuuden astetta, jolla 

kommunikaation osapuolet voivat aistia toistensa läsnäolon. Sosiaalisen läsnäolon voi siis katsoa 

tavallaan myös merkityksellistävän viestintää. Tu esittää (2002) yksityisyyden kokemisella olevan 

selvästi vaikutusta sosiaalisen läsnäolon muodostumiseen: yksityisyyden puute viestinnässä 

vähentää vuorovaikutteisuutta. Epäilyt viestintäsysteemin yksityisyyssuojan luotettavuutta kohtaan 

vaikuttavat ihmisten halukkuuteen osallistua viestintään. Hänen mukaansa sosiaalisen läsnäolon 

kokemiseen vaikuttaa muun muassa luottamus, viestinnän eri osapuolien luonteenpiirteet ja 

ennakko-oletukset viestintäympäristöä kohtaan, viestinnän osapuolien aiemmat kokemukset ja 

kommunikaation tyyli.  

 

Sosiaalipsykologiassa sosiaalisen läsnäolon kokemista on jaoteltu viestinnän intimiteettiin ja 

välittömyyteen liitettävien tekijöiden kautta. Viestinnän intimiteetillä Short (Tu 2002, 295) tarkoittaa 

fyysistä läheisyyttä, katsekontaktia, puheenaihetta ynnä muita toimintoja. Viestinnän 

välittömyydellä puolestaan voidaan ymmärtää viestinnän eri osapuolien ”psykologista etäisyyttä”, 

kuten eleitä, ilmeitä, äänensävyä, hymyä ja esimerkiksi nojaamista lähemmäs keskustelukumppania 

(Tu 2002, 295). On selvää, että edellä mainitut viestinnän intimiteettiä ja välittömyyttä rakentavat 

elementit on hyvin hankala havaita tietokonevälitteisestä kommunikaatiosta, etenkin asynkronisesta 

viestinnästä, jossa viestin lähettäjä ei saa välitöntä reaktiota viestin vastaanottajalta. Tästä syystä 

tietokonevälitteisessä viestinnässä sosiaalisen läsnäolon tunteen katsotaankin olevan vähäistä 

kasvokkain tapahtuvaan viestintään verrattuna. Sosiaalisen läsnäolon voimakkuudella on kuitenkin 

eroja asynkronisen viestinnän eri viestintätapojen välillä. Kuten Tu (2002) tutkimuksessaan osoittaa, 

sosiaalisen läsnäolon tunne on voimakkaampaa viestittäessä yhdeltä yhdelle (esimerkiksi 

sähköposti) kuin viestittäessä yhdeltä monelle (esimerkiksi sähköinen ilmoitustaulu).  

 

Asynkroninen, tietokonevälitteinen viestintä ei ole aika- tai paikkasidonnaista. Se mahdollistaa 

osallistumisen viestintään riippumatta henkilön maantieteellisestä sijainnista tai kellonajasta. 

Viestintään osallistuva voi kaikessa rauhassa lukea viestit missä haluaa ja käyttää niiden 

vastaamiseen tarvitsemansa ajan, ja sitten lähettää vastauksen takaisin vastaanottajille. Toisaalta ne, 

joilla on mahdollisuutta osallistua viestintään ahkerammin kuin toisilla, pystyvät vaikuttamaan 

enemmän keskustelun kulkuun ja yleiseen sävyyn. Joskus viestin lähettämisen tarve saattaa mennä 
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ohi, jos alkuperäinen viesti on sisältänyt jonkin aikaan rajatun informaation (esimerkiksi yhteisön 

keskustelufoorumilla oleva kysymys tapahtuman alkamisesta, päivämäärästä tms.) ja viestiin ei 

vastata tarpeeksi nopeasti.  

 

 

”... onhan se hyvä että voi kirjoittaa koska tahansa – toisaalta jos on kova 

hätä niin ei välttämättä saa vastausta siihen omaan kirjoittamaansa tekstiin 

niin nopeasti kuin  esimerkiksi puhelimessa puhuminen antaa välitöntä 

palautetta...” (VT5) 

 

 

Toisaalta Tu (2002) osoittaa tutkimuksellaan, että vaikka viestintä ei olekaan sidottu mihinkään 

tiettyyn paikkaan, on kulloisellakin viestintäpaikalla kuitenkin merkitystä yksityisyyden tunteen 

kannalta. Se, lähettääkö viestin julkisessa käytössä olevalta koneelta, aiheutti tutkimuksen mukaan 

vähemmän yksityisyyden tunnetta, kuin jos viesti lähetettäisiin sellaisesta paikasta, jossa 

yksityisyyden suojaan olisi kiinnitetty enemmän huomiota. Vaikka asynkronisen viestinnän voi 

ajatella olevan viestinnän eri osapuolille tasa-arvoista, koska viestintään voi osallistua mistä ja 

milloin vain, vaikuttaa viestintään kuitenkin viestintätilanne. Laajasti ajateltuna tämä saattaa 

aiheuttaa eriarvoisuutta viestinnän eri osapuolien kesken. Ne, joilla on resurssit käyttää tietokonetta 

esimerkiksi kotona, saavat keskittyä viestintätilanteeseen rauhassa ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä 

verrattuna niihin viestijöihin, jotka osallistuvat viestintään esimerkiksi kirjastojen yleisiltä koneilta.  

 

Toisaalta asynkroniseen viestintään liittyvä ajallinen ulottuvuus aiheuttaa myös sen, ettei viestin 

lähettäjä kykene havaitsemaan vastaanottajan välittömiä reaktioita, vaan viestin vastaus on rauhassa 

ajan kanssa harkittu. Rooksby (2002, 110) näkee tämän ajallisen viiveen viestinnässä toisaalta etuna, 

toisaalta haittana. Hänen mukaan se antaa mahdollisuuden kiireisille ihmisille osallistua 

keskusteluun oman aikataulunsa mahdollistamista puitteista, mutta toisaalta viestin lähettäjä ei voi 

koskaan olla varma, saako vastaanottaja viestinsä välittömästi vaiko vasta pitkän ajallisen viiveen 

jälkeen.  
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4.3.3 Anonymiteetti 

 

Anonymiteetti voidaan liittää myös aiemmin esille tulleeseen sosiaalisten vihjeiden ja nonverbaalien 

viestien puuttumiseen tekstistä ja siitä johtuviin viestien tulkinnan vaikeuksiin. Tässä yhteydessä 

viittaan anonymiteetillä kuitenkin lähinnä siihen, miten viestinnän eri osapuolet kokevat 

viestintätilanteen, jos viestintä tapahtuu täysin anonyymisti tai nimimerkin avulla. Esimerkiksi:  

 

 

 

”On the internet nobody knows you’re a dog” 

 

 

Oheinen kommentti on peräisin Peter P. Steinerin piirtämästä sarjakuvasta (esitettiin alkujaan The 

New Yorker Magazine -lehdessä v. 1994), jossa kuvassa esiintyy kaksi koira istumassa tietokoneen 

ääressä vitsaillen keskenään, toisen koirista viestiessä anonyymisti internetissä jonkun kanssa. Tämä 

sarjakuva ottaa karrikoidusti kantaa tietokonevälitteisen viestinnän anonymiteettiin esittämällä 

tietokoneen käyttäjän jopa toisen lajin edustajaksi, kuin mitä viestinnän toinen osapuoli olettaa. 

(Holeton 1998, 111.) Se kuitenkin kertoo sen, mikä on hyvin tyypillistä tietokonevälitteisessä, 

kasvottomassa viestinnässä. Anonymiteetti mahdollistaa viestijälle erilaisten roolien omaksumisen ja 

useiden identiteettien luomisen vapauden. Sama henkilö voi kuulua samanaikaisesti moniin eri 

yhteisöihin ja esiintyä eri nimimerkeillä, eri ikäisenä, eri sukupuolen edustajana ja niin edelleen. 

Kasvottomuus antaa tilaisuuden olla joku toinen, esiintyä oman arkisen minänsä ulkopuolella.  

 

Douglas ja McCarty huomauttavat (2001, 400), ettei anonyymillä viestijällä ole painetta toimia 

normien mukaan tai vastata kenenkään odotuksiin, joita ehkä tunnistettavissa olevat viestin lähettäjät 
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kokevat. Spears ja Lea (1994) ovat havainneet, että anonymiteetti saattaa olla vapauttavaa, estoja 

vähentävää ja sen on todettu vähentävän myös yksilön vastuun tunnetta suhteessa muihin (Douglas 

ym. 2001, 400). Henkilökohtaisista asioista kertomiseen tarvittava luottamuksen aste saattaa 

muodostua vähemmällä viestien vaihdon määrällä kuin mitä toiseen tutustuminen vaatisi 

esimerkiksi kasvokkain käytävässä viestinnässä.  

 

Henkilökohtaisen informaation paljastamisen voi ajatella myös välittömän vuorovaikutuksen 

puuttumisen kautta. Viestin lähettäjä kokee siis helpoksi paljastaa henkilökohtaista informaatiota, 

koska vastaanottajan läsnäolo ei ole havaittavissa. Keskustelupalstalle viestin lähettänyt ei 

välttämättä ajattele niitä muita ”äänettömiä” verkossa liikkujia, jotka myös lukevat viestin, vaikka 

viesti olisi tarkoitettu henkilökohtaiseksi vastaukseksi johonkin aiempaan viestiin ja sen 

kirjoittajalle. (Tu 2002, 299.) 

 

Paitsi viestien lähettäjälle, anonymiteetti luo paljolti vapauksia mielikuvituksen käyttöön myös 

viestien vastaanottajalle. Viestien vastaanottaja luo omat käsityksensä viestin lähettäjästä niiden 

vihjeiden avulla, joita hän pystyy tekstipohjaisesta viestinnästä poimimaan, ja jotka mahdollisesti 

identifioivat lähettäjää jollain tapaa. Verrattuna kasvokkain tapahtuvaan viestintään, 

tietokonevälitteisessä viestinnässä siis viestin vastaanottajan on otettava riski siitä, kenen kanssa 

viestii. Kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä voi fyysisestä olemuksesta päätellä viestijän ikää, 

sukupuolen ja sosiaaliseen statukseen viittaavia tekijöitä. 

 

 

4.3.4 Viestinnän helppous 

 

Edellä mainittuja tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirteitä yhdistävä tekijä on viestinnän 

helppous. Tekstipohjaisen viestinnän tekee helpoksi se, että ilmaisutyyli on epämuodollista ja 

viestinnästä heijastuu puhekieli ja keskustelunomaisuus. Viestin kirjoittaminen ei siis edellytä 

kieliopillista tarkkuutta tai viestin rakenteen ei tarvitse noudattaa orjallisesti tiettyä kaavaa.  

 

Asynkroninen viestinnän ajasta ja paikasta riippumattomuus sallii viestinnän spontaaniuden. Yksilön 

on mahdollista milloin tahansa viestiä sen hetkisiä tuntemuksiaan ja kokemuksiaan muille yhteisön 

jäsenille jaettavaksi. Vaikka asynkroninen viestinnässä mahdollistuu viestien sisällön tarkempi 

harkinta (vrt. synkroninen viestintä), se mahdollistaa samalla myös välittömän viestinnän.  
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Välittömän vuorovaikutuksen puute ja kasvottomuus viestinnässä madaltaa kynnystä osallistua 

viestintään ja mahdollistaa sosiaalisten suhteiden luomisen myös sellaisille ihmisille, jotka 

jännittävät sosiaalisia tilanteita ja arastelevat kasvokkain tapahtuvaa välitöntä vuorovaikutusta 

muiden ihmisten kanssa. Tietokonevälitteisen viestinnän on sanottu olevan persoonatonta ja muista 

eristävää (esim. Herring 1996, 4), mutta toisaalta se antaa enemmän mahdollisuuksia viestintään 

uusien viestintäkäytäntöjen muodossa. Niillä ihmisillä, joilla fyysisessä maailmassa sosiaaliset 

kontaktit ovat rajoittuneet minimiin, saattaa olla verkossa hyvin laaja sosiaalisten suhteiden kirjo. 

 

 

4.4 Osaajat ja oppijat kohtaavat 

 

Ajateltaessa edellä käsiteltyjä tietokonevälitteistä viestintää määritteleviä ominaispiirteitä nousee 

niistä väistämättä haasteita yhteisöllisyydelle. Tällaisena haasteena voidaan nähdä esimerkiksi 

erilaisten viestintäkulttuurin kohtaaminen, kun viestinnän eri osapuolet tulevat hyvin erilaisista 

ympäristöistä ja lähtökohdista. Prensky (2000) tuo esille tähän samaan asiaan rinnastaen käsitteet 

”digital natives” ja ”digital immigrants”, jotka olen vapaasti kääntänyt digitaalisiksi osaajiksi 

(”native”) ja digitaalisiksi oppijoiksi (”immigrants”). Digitaaliset osaajat ovat videopelien, 

tietokoneiden ja internetin digitaalisen kielen natiivipuhujia. Niitä puolestaan, jotka eivät ole 

syntyneet digitaaliseen maailmaan, mutta ovat joutuneet myöhemmällä iällä omaksumaan uusia 

viestintäkäytäntöjä ja uutta teknologiaa osaksi arkipäiväänsä, kutsutaan digitaalisiksi oppijoiksi. 

Viestintäkulttuurien kohtaamisessa on kyse juuri natiivien ja immigranttien välisistä kohtaamisista. 

 

Kun erilaisista kulttuurisista lähtökohdista olevat ihmiset erilaisine taustoineen pyrkivät, tietoisesti 

tai tiedostamattaan, vuorovaikutuksellaan rakentamaan yhteisöllisyyttä digitaalisessa 

viestintäympäristössä, johtaa se väistämättä uudenlaiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen kuin mihin 

he ovat ehkä aikaisempien viestintäkokemuksiensa perusteella tottuneet. Viestintätilanteen tuttuus 

on eriasteista eri ihmisillä, yksilön oman mediahistorian mukaan. Jotta viestinnän välityksellä 

voidaan saavuttaa yhteisöllisyyden muodostumista, täytyy viestinnän eri osapuolien omaksua 

yhteiset normit, arvot ja toimintatavat. Nämä yhteiset pelisäännöt ovat sisäistyneet myös yhteiseen 

viestintäkulttuuriin. Yleensä normit ja toimintatavat ovat yhteisön kirjoittamattomia sääntöjä, jotka 

yhteisön uuden jäsenen saattaa olla hankalaakin omaksua vain keskustelua seuraamalla.  
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Robert Arpon (2005, 105) mukaan kasvokkain tapahtuva kommunikaatio perustuu yhä enemmän 

tarpeelle ja pyrkimykselle neuvotella yhteisistä tulkintakehyksistä, ja tämän neuvottelun perustana 

toimivat sosiaalisen järjestelmän koodit. Nämä koodit ja niille ominaiset viestintävälineet 

muodostavat sen ymmärryksen kehyksen, jonka varassa myös tietokonevälitteinen kommunikaatio 

on mahdollista. Keskusteluyhteisöissä tehtävät tulkinnat saavat näkyvyyden ryhmän sisäisessä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yksilöt määrittävät omien tulkintojensa kautta yhteisönsä rajoja ja 

sinne sopivaa keskustelua. (Emt.) Kaiken kaikkiaan tässä Arpon esittämässä tulkintakehysten 

asettamisessa on kyse nimenomaan yhteisön identiteetistä, sen määrittelystä ja siitä, kuinka jokainen 

yksilö osallistuu omalla henkilökohtaisella kontekstillaan yhteisön identiteetin syntymiseen. 

 

Joskus yhteisön foorumilla on esillä kirjallisena ”netiketti” tai FAQ (”frequently asked questions”), 

joissa on suuntaa antavia ohjeistuksia yhteisössä toimimisen nk. säännöistä. Uusi jäsen saattaa saada 

osakseen ”fleimausta” (”flame”) eli julkista, vihamielistä kommentointia kömpelöstä tavastaan 

viestiä tai hänet aloittelijaksi paljastavista kysymyksistä ja kommenteistaan. Fleimaus eli 

savustaminen on hyvin tyypillistä ilmaisua uutisryhmissä ja internetin keskustelufoorumeilla. Jos 

yhteisön viestintäkulttuuri on avointa, otetaan uudet jäsenet helpommin vastaan ja annetaan anteeksi 

pienet viestinnälliset kömmähdykset kommentoimatta niitä. Toisaalta jos yhteisön ilmapiiri on hyvin 

sisäänpäin lämpiävää, saattaa uuden kokelaan pienikin erhe aiheuttaa kommenttien vyöryn ja 

pahimmassa tapauksessa uuden jäsenen savustamisen pois yhteisön keskustelufoorumilta. Edellä 

kuvattujen seikkojen vuoksi olisikin tärkeää, että yhteisöön sisälle pyrkivä tutustuisi yhteisön 

toimintatapoihin rauhassa hetken aikaa ennen kuin alkaisi määrällisesti panostamaan 

kommunikaatioon yhteisön muiden jäsenten kesken. Yhteisön arvomaailma ja yhteiset pelisäännöt 

on yleensä suhteellisen vaivatonta tulkita yhteisön vuorovaikutuksesta, jos hetken aikaa keskittyy 

tarkkailemaan yhteisön viestintää. 

 

Mitra (1997, 59) huomioi tietokonevälitteiseen viestintään liittyvän myös viestintätapahtuman 

lyhytaikaisuuden. Hän mainitsee, että saavuttaakseen paikkansa yhteisössä yksilön tulee saavuttaa 

viestinnällään jatkuvuutta eli osallistua viestintään ahkerasti. Myös Watson (1997, 106-107) viittaa 

tähän samaan pohtimalla yhteisöllisyyden syntymisen lähtökohtia. Tietokonevälitteinen 

kommunikaatio teknologiana mahdollistaa yksilön pääsyn tiedon lähteille. On siis luonnollista 

olettaa, että tämä yhteisestä intressistä syntyvä vuorovaikutus omine ”pelisääntöineen” johtaisi 

yhteisöllisyyteen. Kuitenkaan vuorovaikutus ja siihen liittyvät normit eivät välttämättä vaikuta 

sitoutumisen asteeseen ja riippuvuuteen toisista ihmisistä, mikä en saattaa kasvokkain tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa edesauttaa yhteisöllisyyden muodostumista. Tietokonevälitteinen 
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kommunikaatio siis lisää vuorovaikutteisuutta, mutta voidaan kysyä, onko vuorovaikutus 

olemukseltaan sellaista, joka synnyttää yhteisöllisyyttä. Siihen vaikuttaa viestinnän säännöllisyys 

sekä se, kuinka vilpitöntä viestintä on. (Emt.)  

 

Yksi merkittävä tekijä yhteisöllisyyden muodostumisessa on myös se, millä tarkoitusperillä yhteisön 

jäsenet ovat yhteisöön liittyneet. Toiset hakevat yhteisöstä vain ja ainoastaan tietoa, toiset kaipaavat 

tukea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisilla pelkkä mielenkiinto yhteisöä sitovaa aihepiiriä 

kohtaan on tuonut heidän kyseisen yhteisön pariin. Nämä erilaiset intressit näkyvät varmasti myös 

viestintätavassa: sanavalinnoissa, kirjoitustyylissä ja niin edelleen. Juuri tämä yhteisöjen syntymisen 

tarkoitusperä on verrattavissa jo aiemmin käsiteltyyn Lehtosen määritelmiin symbolisista ja 

toiminnallisista yhteisöistä (ks. luku 3.1.2 Normit ja funktiot määrittelijöinä). 

 

Edellä oli jo ominaispiirteiden yhteydessä maininta sosiaalisen läsnäolon ilmenemisestä 

tekstipohjaisen viestinnän yhtenä elementtinä. Vaikka tietokonevälitteinen viestintä toisaalta luo 

sosiaalisia suhteita kytkien ihmisiä yhteen heidän maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta, se voi 

myös johtaa yksilön eristäytymiseen, jos viestinnässä ei koetakaan sosiaalisen läsnäolon tunnetta. 

Viestinnän tehokkuus saattaa olla hyvinkin suuri eli määrällisesti viestejä saattaa olla runsaasti, 

mutta viestien lähettäminen ei sinällään synnytä välttämättä vuorovaikutusta, vaan siihen vaikuttaa 

yhteisön viestintäkulttuurin omaksuminen ja viestijän oma mediahistoria.  

 

Viestinnän jatkuvuuteen ja sen merkitykseen voidaan kytkeä myös asynkronisen viestinnän 

ajallisesti joustava luonne. Tässä yhteydessä voikin kyseenalaistaa sen, kuinka pitkän aikaa viestin 

lähettäjän on syytä odottaa viestiinsä vastausta, vai onko tietyn ajan kuluttua syytä olettaa, ettei 

vastausta tule ja keskustelu on tyrehtynyt. Lähettäjähän ei voi tietää, milloin viesti on mennyt perille 

tai vastaanottaja sen lukenut. Vaikka asynkronisen viestinnän ajasta riippumattomuus tekee 

yhteisöjen viestinnästä joustavaa, asynkroninen viestintä on kuitenkin Rooksbyn (2002, 110) 

mukaan vuorovaikutteisen keskustelun ylläpitämisen kannalta enemmänkin kirjeenvaihto-tyyppistä. 

Synkronisessa viestinnässä korostuu hänen mielestään enemmänkin keskustelunomaisuus nopean 

vuoronvaihdon vuoksi. Hänen mukaansa ihmisen muistin rajallisuus ei kykene pitämään yllä viestin 

sisältämiä tunnetiloja, jos viestien vaihdon välillä on ajallisesti pitkiä taukoja. Rooksbyn 

kannanottoa kritisoiden ehkä tunnetila ei sellaisenaan säily mielessä pitkiä aikoja, mutta sen voi 

ajatella olevan tavallaan yksittäiselle ihmiselle myös mahdollisuus keskittyä tietyn hetken vain ja 

ainoastaan yhteisön toimintaan osallistumiseen. Näin ollen tunnetilan palauttaminen mieleen ja 

välittäminen jälleen uuteen viestiin saattaa siis tarjota yksilölle jopa aidomman tilanteen siirtyä 
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arkiaskareista toimimaan yhteisönsä ”tilaan”, kuin esimerkiksi satunnaisten kommenttien heittely 

silloin tällöin reaaliaikaisessa chat-keskustelussa. Viestinnän ajallinen viive vaatii siis yksilöltä 

kykyä siirtyä aika ajoin yhteisöönsä. Tämän voi ajatella tukevan yhteisöllisyyden voimistumista, 

koska siirtyminen viestinnällään yhteisön tilaan on harkittu teko ja vaatii asiaan paneutumista. 

Mielestäni viestinnän ajallisen viiveen vaikutukset ovat suhteessa yhteisöllisyyden rakentumiseen ja 

ylläpitämiseen sen jäsenten kautta. Se, kykeneekö yksilö ajallisesta viiveestä huolimatta palaamaan 

aika ajoin yhteisön toimintaan viestinnän avulla ja ylläpitämään viestiketjuissa olevia keskustelun 

eri sävyjä, vaikuttaa siihen, miten yhteisö kykenee rakentamaan yhteisöllisyyttä. Jos keskustelu 

tapahtuu harvakseltaan, aiemmat tunnetilat ja keskustelun sävyt  saattavat unohtua viestien välillä ja 

on vaikea luoda yhteisön kollektiivista historiaa ja yhteistä toimintaa. 

 

 

5. Luottamusta arvioimassa 

 

5.1 Luottamus suhteessa yhteisön viestintään 

 

Toisena haasteena tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirteistä yhteisölle nousee viestinnän 

luotettavuuteen ja luottamukseen liittyvät tekijät. Voiko anonyymi ja epämuodollinen tapa viestiä 

synnyttää jonkinlaista luottamusta viestijöiden välillä ja siten tukea yhteisöllisyyden rakentumista? 

Luottamus on merkittävä vaikuttaja kollektiivisessa päätöksenteossa ja yhteisön yhteisessä 

toiminnassa. Ilmonen (2001, 22) toteaa luottamuksen synnyttävän yhteistoimintaa, jonka myötä 

toimintojen koordinaatio ja kommunikaatio helpottuu. Nämä vahvistavat vastavuoroisuuden 

normeja, jonka seurauksena yhteisyyden tunne ja yhteinen identiteetti voimistuvat. Siitä vahvistuu 

keskinäinen luottamus, jonka intensiteetti riippuu siitä, kuinka pitkään vastavuoroista 

kommunikaatiota on ilmennyt ja kuinka paljon suljetumpi vastavuoroisuuden verkosto on. (Emt.) 

 

Ennen kun voi alkaa tarkemmin tarkastelemaan, mistä osatekijöistä luottamus koostuu 

tietokonevälitteisessä viestinnässä ja miten se viestinnästä ilmenee, on tärkeää tehdä katsaus siihen, 

miten luottamusta on määritelty ja mitä luottamus oikeastaan on. Luottamusta on tutkittu monen eri 

tieteenalan parissa, ja törmäsin tätä tutkimusta tehdessäni useisiin erilaisiin määritelmiin. Muun 

muassa taloustieteet ovat tutkineet luottamusta sosiaalisen pääoman yhteydessä. Luottamukselle 

löytyy Seligman mielestä monia rinnasteisia käsitteitä (Kovalainen & Österberg 2000, 77), mm: 
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luottamus (”trust in people”), luottavaisuus (”confidence in systems”), usko (”faith”) ja 

tuttavallisuus (”familiarity”). Tässä työssä keskityn nimenomaan ihmisten välille syntyvään 

luottamukseen, luottamuksen oikeastaan ollessa ennemminkin ihmisten välisen vuorovaikutuksen 

ominaispiirre eikä niinkään viestinnän osapuolta kuvaava ominaisuus.  

 

Luottamuksen käsitteestä tulee helposti mieleen vain myönteisiä mielikuvia. Esimerkiksi 

institutionaalinen taloustiede määrittelee luottamuksen osana kapitalistista talousjärjestelmää ja sen 

toimivuutta ja siinä luottamus rinnastuu totuuden kertomiseen ja lojaaliuteen. (Kovalainen & 

Österberg 2000, 75.) Seligman (2000) puolestaan pohjaa luottamuksen määrittelyä yleistetylle 

vaihdolle. Yleistetty vaihto tuottaa ehtoja toisen huomioonottamiselle ja vastavuoroisuudelle. 

Seligman mainitsee sen tuottavan sosiaalisen vuorovaikutuksen esisopimuksellisia elementtejä, jotka 

sitouttavat osallistumaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ylläpitämään sitä (emt.). Marcell Mauss 

(Seligman 2000, 45-46) on asettanut vastakkain suoran, välittömän sekä vastavuoroisen vaihdon ja 

vastavuoroisuuden, joka ei edellytä takaisinmaksua eikä vaihtoa. Vaihdon välineinä voivat toimia 

joko symboliset tai aineelliset hyödykkeet. Viimeisimmäksi mainitussa vastavuoroisuudessa 

vastaanottajalle annetaan symbolista luottoa ja hän hyötyy toisen osapuolen luottamuksesta siihen, 

että tämä tulee jossain vaiheessa saamaan vastiketta vaihdolle. Tässä tapauksessa vaihto saa ikään 

kuin symbolisen lahjan luonteen. Symbolinen luotto perustuu kehittyville odotuksille ja symbolisen 

luoton ehdot ovat luottamuksen perusta strukturoiden sosiaalista elämää. (Emt.) Ehkä se tutkielman 

johdanto-osassa (ks. luku 1.1 Viestintä yhteisöllisyyttä rakentamassa) kuvaamani 

omaelämänkerrallinen esimerkki digitaalisista yhteisöistä ja luottamuksesta pohjautui nimenomaan 

symboliselle luotolle. 20 €:n setelin lähettäjä osoitti teollaan symbolista luottoa minua kohtaan, ja 

hänelle Seligman määrittelemän vastavuoroisuuden perusteella jäi yhä vahvistuva mielikuva siitä, 

että olen luottamuksen arvoinen. 

 

Baierin (Kovalainen & Österberg 2000) mielestä luotamme tai olemme luottamatta johonkin 

henkilöön, koska olemme luottamussuhteessa riippuvaisia tästä toisesta jonkin meille tärkeän asian, 

henkilön ja seikan vuoksi. Hän painottaa, että luottamussuhteessa on aina mukana haavoittuvuus 

sekä riippuvuus. Tähän liittyy olennaisesti ajatus siitä, että luottamuksessa on otettava riskejä toisen 

osapuolen suhteen. Luottamuksen ilmapiirissä saattaa kuvioon mukaan tulla äkkiarvaamatta 

yllättäviäkin muuttujia, jos toinen osapuoli ei käyttäydykään hänelle asetettujen odotusten 

mukaisesti. Baier puolestaan näkee luottamuksen sisältävän lähtökohtaisesti myös negatiivisen 

merkityksen: luottamuksen ilmapiiriin mahtuu niin salajuonia kuin moraalittomia 

luottamussuhteitakin. (Emt.) 
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Luottamus voidaan jakaa kolmeen osaan: etuun tai uhkaan perustuvaan luottamukseen, 

kokemukseen perustuvaan luottamukseen ja samaistumiseen perustuvaan luottamukseen. Ensin 

osapuolien välille kehittyy etuun tai uhkaan perustuva luottamus. Osapuolet tekevät odotusten 

mukaisesti seuraamuksia peläten. Seuraavaksi luottamus kehittyy toistuvaan kokemukseen 

perustuvaksi, kun osapuolet alkavat tuntea toisensa tarpeeksi hyvin toistensa käyttäytymistä 

ennustaakseen. Tätä vaihetta määrittävät osapuolien yhteiset kokemukset, joiden pohjalta toisen 

mahdollinen epäluotettava käytös on tunnistettavissa. Kun osapuolet alkavat kunnioittaa ja 

ymmärtää toistensa toiveita, on kyse kolmannesta asteesta eli samaistumiseen perustuvasta 

luottamuksesta. (Kovalainen & Österberg 2000, 86.) Edellä kuvattu luottamuksen syntymisen 

kolmijakoisuus tulee todennettua digitaalisissa yhteisöissä vertaistukiryhmien parissa. Kun yhteisön 

alkuaikoina yhteisön viestintää säätelevät vain regulatiiviset normit (ks. luku 3.1.2 Normit ja funktiot 

määrittelijöinä), yhteisön viestintä pitää sisällään lähinnä itsen ja oman elämäntilanteen ja 

henkilökohtaisen historian esittelyä siinä määrin, kuin kukin tahtoo itsestään kertoa. Alkuun 

luottamuksen pyrkimyksenä on vain saavuttaa jalansijaa keskusteluissa ja tuoda omat näkemyksensä 

esille. Kun yhteisön keskustelu pikku hiljaa aktivoituu, muuttuu luottamus kokemukseen 

perustuvaksi, jolloin yhteisön jäsenten käsitykset toistensa luotettavuudesta/epäluotettavuudesta 

perustuvat siihen mielikuvaan, jonka he ovat onnistuneet yhteisöön luomaan, oli se sitten 

totuudenmukainen tai ei. Yksilön epäluotettavan käytöksen mittarina saattaa olla viestinnän 

epäloogisuus, jos hän ei ole kykeneväinen pitämään yllä sitä roolia, identiteettiä tai mielikuvaa 

itsestään, minkä on kyseiseen yhteisöön itselleen luonut. Netissä toimivissa vertaistukiryhmissä 

kolmas vaihe eli samaistumiseen perustuva luottamus on varmasti herkemmin syntyvää kuin muissa 

yhteisötyypeissä. Vertaistukiryhmissä viestinnän lähtökohtainen merkitys on se, että kaikki ovat 

kokeneet saman, joten samaistumiselle on perustaa jo heti alusta lähtien. 

 

Kotkavirran (2000, 58) mielestä luottamus voi puolestaan liittyä myös odotuksiin ja uskomuksiin 

toisen luottamuksenarvoisuudesta Tätä uskoa yhteisten normien noudattamiseen käsittelen 

tarkemmin luvussa 5.2 Näkökulmia luottamukseen. Tätä ennakoitavuutta Seligman (Kotkavirta 

2000, 58) kutsuu luottavaisuudeksi. Schneidermanin mukaan luottamus on yksilön asettamia 

positiivisia odotuksia toista yksilöä, organisaatiota, prosessia tai välinettä kohtaan, jotka perustuvat 

aiemmille kokemuksille sekä vastuullisen henkilön tai organisaation antamille totuudenmukaisille 

takuille tulevasta (Preece 2000, 192).  

 



 43 

Luottamusta voidaan monimerkityksellisesti tarkastella myös Kotkavirran (2000, 57) luonnehtimana 

optimistisena asenteena ja uskomuksena toisen hyväntahtoisuuteen ja siihen, että toinen 

myönteisellä tavalla vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kokee hänelle osoitetun luottamuksen 

myönteisenä. Luottamus on siis tunnepitoinen tapa nähdä toinen luottamuksen arvoisena. Tämä 

onkin varsin positiivinen luonnehdinta luottamuksesta, kun peilaa sitä siihen, miten Seligmanin 

(2000, 48) mukaan luottamusta tarvitaan silloin, kun toisesta ei ole paljon tietoa saatavilla – silloin 

kun ei voi olla luottavainen, kun käyttäytymistä ja seurauksia ei voi ennustaa. Seligmanin em. 

luottamuksen määritelmä vahvistaa sitä uskoani, että tietokonevälitteisessä viestinnässä 

luottamuksella täytyy olla jonkinlaista jalansijaa yksilöiden välisessä viestinnässä, sillä viestinnän 

osapuolista saattaa olla hyvinkin vähän taustatietoa saatavilla. Mielenkiintoista onkin, miten 

suhtautua toiseen osapuoleen optimistisen luottavaisesti, jos hänestä ei ole saatavilla juuri lainkaan 

informaatiota. Mistä luottamuksen pohja on ammennettava? Fukuyama (Preece 2000, 191) toteaa 

luottamuksen syntyvän vakiintuneesta, rehellisestä ja yhteistyökykyisestä yhteisöstä, joka perustuu 

jäseniensä yhteisesti jaettuihin normeihin. Vakiintuneisuus ja yhteistyökykyisyys kuitenkin viittaa 

siihen, että yhteisön on tarvinnut viestiä jo kauan ollakseen olemassa ja saavuttaakseen 

yhteisöllisyyden luonteen satunnaisesti kommunikoivasta keskusteluryhmästä. On siis varsin 

loogista ajatella, että luottamuksen kehittymiseen tarvitaan aikaa, eikä se ole satunnaisesti tai yhden 

eikä kahden kohtaamisen kokemuksella muodostettavissa. 

 

 

5.2 Näkökulmia luottamukseen 
 

Tietokonevälitteisen, tekstipohjaisen viestinnän luottamuksen syntymiseen liittyviä tekijöitä on 

tutkittu paljon sosiaalisten vihjeiden merkitysten kautta (esim. Zheng ym. 2002, Bos ym. 2002). 

Toisaalta saatavilla olevat sosiaaliset vihjeet (kuva itsestä tms.) saattavat lisätä luottamuksen 

syntymistä, mutta toisaalta ne saattavat olla myös harhaanjohtavia, esimerkiksi johonkin tiettyyn 

sosiaaliseen statukseen tai ammattiryhmään perinteisesti liitettävien mielikuvien kautta (emt.). 

Esimerkkinä voidaan ajatella tilannetta, jossa viestin lähettäjästä on olemassa valokuva, jossa 

hänellä on lääkärintakki päällään. Lääkärit ovat perinteisesti olleet arvostettu ammattiryhmä, joten 

viestin vastaanottajalle syntyy vaikutelma, että viestin täytyy olla sisällöllisesti luotettava, koska 

viestin lähettäjä kuuluu arvostettuun ammattiryhmään. Onko tuo kuvan muodostama määritelmä 

henkilön sosiaalisesta statuksesta niin voimakas, että sen perusteella syntyy luottamusta kyseistä 

henkilöä kohtaan, pelkästään hänen oletetun sosiaalisen statuksensa perusteella? Jos esimerkiksi 
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oletetun lääkärin taholta tulevaa viestintää tarkastelee sellaisena, että se todella on lääkärin sanomaa, 

voi viestin merkitys ja viestinnän tarkoitus johtaa vuorovaikutuksellista viestintäsuhdetta hyvinkin 

harhaan ja siitä voi seurata väärinkäsityksiä viestinnän osapuolien välille.  

 

Mielikuvilla on muutenkin suuri merkitys siinä, miten sosiaalisten vihjeiden tulkinta 

merkityksellistää viestintää. Ihmisillä on tietyt ennakko-oletukset esimerkiksi eri ammattiryhmien 

statusarvosta (vrt. lääkäri ja työtön levyseppähitsaaja), ulkonäöstä (vrt. pitkätukkainen 

luontoaktivisti maanpuolustushenkisessä harrastusyhteisössä) tai jopa iästä (”ei noin nuorella ole 

kokemusta tästä asiasta”) liittyen. Näiden mielikuvien kautta ihmisillä on mielessään yleensä selkeä 

käsitys siitä, millainen kyseiseen mielikuvaan liittyvän henkilön viestin joko pitäisi tai ei pitäisi olla. 

Viestintä ja viestin sisältö on vastaajasta joko hyväksyttävää tai ei, suhteutettuna siihen mielikuvaan, 

joka ennakko-oletusten perusteella on muodostunut hänelle.  

 

Tietokonevälitteisessä viestinnässä luottamusta herättäviä tekijöitä on siis nostettava esille jostain 

muualta kuin sosiaalisten vihjeiden kautta. Ridings ym. (2002) on tarkastellut luottamusta kahden 

eri ulottuvuuden kautta: ensinnäkin se voi olla olettamus toisen ihmisen pätevyydestä tai toisekseen 

viestin lähettäjän olettamus siitä, että vastaanottaja suhtautuu häneen positiivisesti ja hyvää 

tarkoittaen sekä käyttäytyy yleisesti hyväksyttävien sosiaalisten normien mukaisesti. Seikat, jotka 

näiden ulottuvuuksien syntymiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat, ovat yksilön oletus siitä, että 

hänen lähettämäänsä viestiin vastataan, toisten tuottama henkilökohtainen informaatio heistä 

itsestään (”…jos toinen paljastaa jotain henkilökohtaista, miksen minäkin…”) sekä yleinen 

suhtautuminen luottamukseen. Jos siis yleisestikin suhtautuu ihmisiin luottavaisesti, heijastuu se 

luottamuksena toisiin ihmisiin myös digitaalisissa yhteisöissä. Luottamuksen ulottuvuuksien 

tuotoksena syntyvät taas halu tuottaa ja vastaanottaa informaatiota. Toisaalta on mahdollista, että ne 

tekijät, jotka lisäävät luottamusta, vaikuttavat myös päinvastoin eli heikentävät luottamusta. 

Esimerkiksi, jos toisten tuottama henkilökohtainen informaatio lisää luottamusta, voi olettaa sen 

tiedon salaamisen puolestaan vähentävän luottamusta. (Ridings ym. 2002.) Lisäksi luottamusta 

varmasti vähentää se, jos ajan mittaa henkilökohtainen informaatio on osoittautunut vääräksi ja 

henkilö onkin joku muu, kuin mitä on väittänyt olevansa. 

 

Tämä edellä mainittu olettamus toisen ihmisen pätevyydestä voi rakentua paitsi edellä käsiteltyjen 

sosiaalisten vihjeiden kautta, myös esimerkiksi keskusteluaktiivisuuden kautta, johon sosiaalisen 

läsnäolon voimakkuus kannustaa. Jos kyseinen henkilö on aktiivisesti osallistunut asiantuntevalla 

panoksellaan keskusteluun, vaikuttaa se kyseisen henkilön ns. pätevöitymiseen ja saattaa johtaa 
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eräänlaisen asiantuntijan statuksen syntymiseen. Tämä asiantuntijuuden muodostuminen saattaa 

osittain myös hälventää niitä epäluuloja, joita tietokonevälitteisessä viestinnässä helposti tuntee 

toista osapuolta kohtaan. Jos yhteisön viestintäilmapiiri on avoin ja hyväksyvä, se antaa myös 

uusille jäsenille mahdollisuuden osallistua keskusteluun, eli uuden jäsenen viesteihin vastataan 

ilman savustusta. Tällöin vahvistetaan samalla yhteisössä sosiaalisen läsnäolon tunnetta ja 

yhteisöllisyyttä. Turkle (Preece 2000, 193) on todennut luottamuksen muodostuvan helpommin 

hyvin moderoiduissa yhteisöissä, esimerkkinä jälleen vertaistukiyhteisöt, joissa yhteisön jäsenten 

käyttäytyminen on selvästi määriteltympää ja valvotumpaa kuin esimerkiksi ei-moderoidussa 

peliyhteisössä, jossa roolien ottaminen ja valepersoonan ylläpitäminen saattavat olla merkittävä osa 

peliyhteisön kulttuuria, asiaan kuuluvaa ja yleisesti hyväksyttävissä olevaa. 

 

Fogg (2002) on tutkinut uskottavuutta merkittävyyden ja tulkinnan kautta. Uskottavuus syntyy 

huomiota herättävien elementtien ja niistä tehtyjen tulkintojen välityksellä. Tällä teorialla on tutkittu 

muun muassa internet-sivujen uskottavuutta ja luotettavuutta. Siihen, mihin tekijöihin yksilö 

huomionsa esimerkiksi internet-sivuilla kiinnittää, Foggin mielestä vaikuttaa käyttäjän 

osallistumisen aste, internet-sivujen sisältö, käyttäjän tehtävä (tiedon etsiminen sivuilta, 

vuorovaikutus toisten kanssa tms.), yksilön omat kokemukset sekä yksilölliset erot, jotka voivat 

liittyä muun muassa oppimiskykyyn ja oppineisuuden asteeseen. Huomiota herättävistä seikoista 

tehtävään tulkintaan puolestaan vaikuttavat käyttäjän omat oletukset ja kokemukset, kyseiseen 

asiaan liittyvät taidot ja tiedot, konteksti sekä käyttäjän tavoitteet kyseisen asian suhteen 

(informaation selvittäminen tms.). Tätä Foggin esittelemää mallia voi mielestäni soveltaen käyttää 

myös luotettavuutta herättävien tekijöiden tunnistamiseen yksilöiden välisessä viestinnässä. 

Huomiota kiinnittäviä, merkittäviä seikkoja viestissä on viestin sävy, kirjoitusasu ja niin edelleen. 

Ne kaikki synnyttävät viestin lukijassa tulkintoja siitä, minkälainen viestin lähettäjä on, minkälaiset 

tarkoitusperät hänellä on ja onko vuorovaikutuksessa tulkittavissa jotain luottamukseen (tai 

epäluottamukseen) viittaavia elementtejä.  

 

 

5.3 Luottamuksen riskit ja mahdollisuudet 

 

Kuten jo aiemmin todettu, myös yhteisön kollektiivinen päätöksenteko ja kyky ylipäätään 

kollektiiviseen toimintaan, edellyttää luottamusta eri osapuolilta. Koska digitaalisen yhteisön 

asynkroninen viestintä muodostuu joukosta risteäviä kytköksiä kahden ihmisen välisistä viesteistä, 
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eikä yhteisön jäsenten yhtäaikaisesta osallistumisesta keskusteluun, vaikuttaa luottamus mielestäni 

olennaisesti yhteisön identiteetin rakentumiseen ja ylläpitämiseen. Tämä on verrattavissa klassiseen 

Brownin kehittelemään ”vangin ongelmaan” (Eskola 1982/1992, 97), joka usein liitetään 

peliteorioihin, mutta on myös filosofiassa tunnettu dilemma yksilön rationaalisuuden ja yhteisen 

hyvän välillä. Vangin ongelmassa on kyse kahden vangin (X ja Y) keskinäisestä sopimuksesta siitä, 

että kumpikaan ei tunnusta yhdessä tehtyä rikosta. Heille tarjotaan mahdollisuutta (a) kolmen 

vuoden vankeusrangaistukseen, jos he molemmat tunnustavat rikoksen. Jos kumpikaan ei tunnusta 

(b), saavat molemmat yhden vuoden vankeusrangaistuksen. Mutta jos vain toinen, esimerkiksi X 

tunnustaa (c), niin hän vapautuu ja Y saa kymmenen vuoden tuomion (tai päinvastoin). Tässä 

tilanteessa on useita vaihtoehtoja, mutta idea on se, että toisen teoista riippumatta olisi itse parempi 

tunnustaa, koska pahimmassa tapauksessa odottaa kymmenen vuoden tuomio. Toisaalta 

vaakakupissa houkuttaa sekin ajatus, että jos molemmat pysyvät hiljaa, he selviävät yhdellä 

vuodella. Kysymys kuuluukin, miten olisi rationaalista toimia tässä tilanteessa? Kuinka suuri 

merkitys on yhteisellä edulla vai pitäisikö toimia itsekkäästi?  

 

Vastaavaa vangin ongelman esittelemää ajatuskulkua soveltaen voidaan tarkastella myös kahden 

yksilön välistä asynkronista viestintää yhteisöllisyyden näkökulmasta. Viestintätilanteessa yksilö 

viestintäteollaan mahdollisesti rakentaa yhteisöllisyyttä luottamalla toiseen ja siihen, että tämä on 

luottamuksen arvoinen – uskomalla toisen hyväntahtoisuuteen, siihen, että tämä vastaa viestiin ja 

ottaa siihen kantaa. Yksilö voi viestinnällään toisaalta myös heikentää yhteisöllisyyttä 

tavoittelemalla vain omia intressejään valehtelemalla identiteetistään, muodostamalla 

viestintähistoriallaan epäloogista kuvaa itsestään, käyttäytymällä viestintätilanteissa epäystävällisesti 

tms. Se, minkälaiset tarkoitusperät ohjaavat yhteisön yksittäisen jäsenen viestintää, omat vaiko 

yhteiset intressit, vaikuttaa myös siihen, kuinka yhteisöllisyyttä pääsee syntymään yhteisöissä.  

 

Yhteisö saattaa koostua sellaisista yksilöistä, joiden verkkoon luomat identiteetit ovat mahdollisesti 

tarkoituksellisestikin harhaanjohtavia verrattuna heidän oikeaan persoonaansa ja fyysiseen 

ulkomuotoonsa. Se, miten yksilöt pystyvät toimimaan näiden edustamiensa identiteettien 

mukaisesti, vaikuttaa myös siihen, millainen yhteisön kollektiivisesta identiteetistä muodostuu ja 

kykeneekö täysin anonyymisti/nimimerkeillä keskenään viestivä yhteisö kollektiiviseen 

päätöksentekoon. Mielestäni luottamus anonyymiin kommunikaatioon pohjautuu pitkälti myös 

siihen, kuinka johdonmukaisesti ja loogisesti viestinnän eri osapuolet kykenevät säilyttämään oman 

tapansa viestiä. Viestinnän osapuolesta luodaan hänen lähettämiensä viestien perusteella tietty 

mielikuva, ja jos viestit jollain tapaa rikkovat olemassa olevaa mielikuvaa, saattaa näin 
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kyseenalaistua myös kyseisen henkilön luotettavuus muiden silmissä. Preece (2000, 193) painottaa 

viestinnässä ennakoitavuutta ja toistettavuutta luottamuksen syntymisessä. Jos ihmiset yhteisössä 

eivät käyttäydykään siten kuin oletamme, heikentää se luottamusta yhteisön sisällä. Tästä 

näkökulmasta anonymiteetti ei siis olisi esteenä luottamuksen syntymiselle, mikäli viestintä on 

nimettömyydestä huolimatta loogista ja viestinnässä on jatkuvuutta. 

 

Miten olisi mahdollista tukea luottamuksen syntyä digitaalisissa yhteisöissä? Schneiderman (Preece 

2000, 193) esittää kolmesta osatekijästä koostuvan mallin luottamuksen tuottamiseksi. Ensinnäkin 

olisi tärkeää tehdä selväksi konteksti, missä yhteisön neuvottelut ja vuorovaikutus käydään. Tämä 

voi tapahtua esimerkiksi valokuvien tai osallistumista osoittavan todistusaineiston avulla. Toiseksi 

tulisi tehdä totuudenmukaisia ja selviä sitoumuksia yhteisöön, esimerkiksi takaamalla yhteisön 

yksityisyydensuoja ja turvallisuus. Kolmanneksi tulisi tunnistaa se tosiseikka, että luottamus 

edellyttää aina riskinottoa. Golemanin mukaan luottamuksen syntymiseksi yhteisön jäseniä tulisi 

kannustaa vastuulliseen ja uskottavaan toimintaan tiedostaen, että luottamuksen syntymistä 

arvostetaan yhteisössä (Preece 2000, 193-194).  

 

Yhteisön luottamuksellista ilmapiiriä voidaan konkreettisesti tukea teknisten ratkaisujen avulla. 

Tästä yhtenä esimerkkinä on YahooGroups!, joka tarjoaa www-selaimella käytettäviä 

keskustelualueita tuhansille erilaisille digitaalisille yhteisöille ympäri maailman tilan toimia ja olla 

olemassa. Liittyminen johonkin tiettyyn yhteisöön tai keskusteluryhmään vaatii rekisteröitymisen, 

kullakin yhteisöllä on vapaasti valittavissa olevat moderaattorinsa. Yhteisön sivuille on mahdollista 

luoda valokuva-albumeita yhteisön jäsenten omista kuvista, luoda erilaisia taulukoita esimerkiksi 

yhteisöön kuuluvien jäsenten henkilö- ja kontaktitiedoista sekä laatia erilaisia äänestyksiä ja 

kyselyitä vapaasti valittavien aihepiirien ympärille. Monipuoliset toiminnot ja mahdollisuudet 

aktivoivat yhteisön jäseniä tuottamaan yhteisöön ja sen toimintaan sisältöä. Moderaattorit valvovat 

”sheriffeinä” yleistä järjestystä ja jäsenyyksiä. Tämä takaa sen, että ulkopuoliset eivät pääse 

kurkkimaan yhteisöön sisälle, vaan jokainen siellä toimiva on sinne erikseen hakenut ja hyväksytty. 

Suljettu yhteisö antaa luottamuksellisen ilmapiirin mahdollistamisen myötä jäsentensä toimia 

yhteisössä rauhassa ja tuoda esille omaa identiteettiään.  
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6. Teoreettisen lähestymisen yhteenveto 

 

Se, miten tässä työssä sijoitan luottamuksen roolin suhteessa tietokonevälitteiseen viestintään ja siitä 

edelleen yhteisöllisyyden ja yksilön viestintäkulttuurin ja identiteetin muovaajana, voidaan myös 

havainnollistaa oheisen kuvion (KUVIO 2) avulla: 

 

 
KUVIO 2. Tietokonevälitteinen viestintä, sen ominaispiirteet ja haasteet yhteisöllisyydelle. 

 

VIESTINTÄTEKNOLOGINEN KEHITYS 
JA UUSI MEDIA 

Yksilön  
viestintä- 
kulttuuri 

Yksilön  
identiteetti 

DIGITAALINEN YHTEISÖ 
JA  

YHTEISÖN ASYNKRONINEN 
VIESTINTÄ 

tekstuaalisuus viestintätilanne anonymiteetti helppous 

Erilaisten 
viestintäkäytäntöjen 

kohtaaminen 

Viestinnän  
luotettavuus 
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Laajempana yhteiskunnallisena kontekstina tässä työssä on viestintäteknologinen kehitys ja uusi 

media. Ne ovat vaikuttaneet uudentyyppisen viestintäkulttuurin syntymiseen ja muovaavat yksilön 

minuutta suhteessa muihin. Uudenlaisen viestintäkulttuurin ja joustavan identiteetin omaksuminen 

antavat tiettyjä valmiuksia toimia osana digitaalisia yhteisöjä. Tietokonevälitteinen, asynkroninen 

viestintä sisältää kuitenkin ominaispiirteitä, jotka ovat tunnistettavissa digitaalisten yhteisöjen 

vuorovaikutuksessa: tekstuaalinen viestintätapa, viestintätilanteen joustavuus, anonymiteetti sekä 

viestinnän helppous, hyvine ja huonoine puolineen. Näistä johdannaisena erilaisten 

viestintäkäytäntöjen kohtaaminen sekä viestinnän luotettavuuteen ja uskottavuuteen liittyvät tekijät 

vaikuttavat sekä yhteisöön sinänsä että yksilöön hänen viestintäkulttuuriaan ja identiteettiään 

muokkaavina tekijöinä. Ymmärrän siis tämän prosessin itse itseensä vaikuttavana jatkumona, jossa 

asynkronisesta viestinnästä esiin nostetuilla ominaispiirteillä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden 

muodostumisessa ja yhteisön viestintään vaikuttavina tekijöinä. Empiirisen aineiston avulla, 

laadullisen sisällönanalyysin tarjoamin työkaluin, pyrin tuomaan esille niitä seikkoja, jotka 

tutkimukseen vastanneiden erityyppisiin yhteisöihin kuuluvien ihmisten mielestä koostavat 

luottamusta. Lisäksi tuon heidän äänensä kautta esille, mikä vaikutus heidän mielestään 

luottamuksella on yhteisöille ja yhteisöllisyydelle. 

 

 

7. Pelkistäminen, ryhmittely ja käsitteellistäminen  

 

Ennen varsinaisen aineiston analyysia tulee laadullisessa sisällönanalyysissä määrittää aineiston 

analyysiyksikkö. Se voi olla yksittäinen sana, lause tai asiakokonaisuus (Tuomi & Sajavaara 2002, 

112). Analyysiyksiköksi tässä työssä nousi tutkimusasetelmaa määrittävä sekä haastatteluistakin 

esiin nouseva teema ”luottamuksen syntyminen”.  

 

Aineiston analyysi muodostuu Milesin ja Hubermanin mukaan (Tuomi & Sajavaara 2002, 110) 

kolmivaiheisesta prosessista: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli 

ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston redusoinnissa aineisto 

kirjoitetaan auki, karsitaan epäolennainen pois ja pilkotaan osiin käyttämällä apuna 

tutkimustehtävälle ominaisten ilmausten koodaamista tai litterointia. Aineiston klusteroinnissa eli 

ryhmittelyssä koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi etsien käsitteitä, jotka kuvaavat 

samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia.  
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Klusteroinnin jälkeen aineisto abstrahoidaan, jolloin erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto 

yhdistelemällä eri luokkia, ja sen perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahointia 

jatketaan niin kauan kuin aineisto sen mahdollistaa. Abstrahoinnissa tutkija muodostaa yleiskäsitystä 

tutkittavasta aiheesta luokitusten ja käsitteiden avulla. Tässä vaiheessa empiirinen aineisto peilataan 

aiemmin esitettyyn teoreettiseen taustaan ja lopputuloksissa esitetään empiirisen aineiston pohjalta 

muodostetut käsitteet ja aineistoa kuvaavat teemat. Tuloksissa on kuvattava myös luokittelujen 

pohjalta muodostetut käsitteet ja kategoriat sisältöineen. (Tuomi & Sajavaara 2002, 109-113.) 

 

Tutkimusaineisto koostui sähköpostitse tehdyistä teemahaastatteluista, joihin sain 28 vastausta. 

Saatuani vastaukset ryhmittelin ne analyysin helpottamiseksi oheisen jaon mukaan (TAULUKKO 

2). Merkitsin kunkin sähköpostista printatun vastauksen sille sopivalla omalla 

yhteisötyypintunnuksella sekä juoksevalla numeroinnilla. 

 

 

TAULUKKO 2. Vastausten ryhmittely yhteisötyypin mukaan ja yksittäisiin vastauksiin  

merkityt lyhenteet ja numerointitapa. 

 

yhteisötyypin 

tunnus 

 

yhteisö- 

tyyppi  

vastausten 

lkm  

yksittäisen 

vastauksen 

lyhenne 

VT vertaistukiryhmä 7 VT1, VT2, 

jne. 

H harrastusintressiin 

perustuva yhteisö 

5 H1, H2, jne 

K elämänkatsomuksellinen 

keskusteluyhteisö 

9 K1, K2, jne 

A asiantuntijat 7 A1, A2, jne 

 

 

Aineiston analyysin aloitin lukemalla läpi sähköpostitse saamani vastaukset ja kirjoittamalla 

jokaisen vastauksen auki. Näin sain paremman tuntuman siihen, minkälaisista vastauksista 

aineistoni ylipäätään koostuu ja oliko aineistosta havaittavissa ensilukemalta jotain 

tulkinnanvaraisuuksia, joita olisi pitänyt pohtia tarkemmin ennen aineiston varsinaista analyysia. 

Aineisto osoittautui melko helppotajuiseksi. Vastaajat olivat siinä määrin ymmärtäneet kysymykset 

ja sisäistäneet aihepiirin, että he olivat lähtökohtaisesti vastanneet oikeaan aiheeseen. Yksikään 
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vastaus ei ollut sellainen, joka olisi ollut täysin aihepiirin ulkopuolinen tai osoittanut kysymykset 

väärin ymmärretyiksi. Kaikki vastaukset olivat sellaisenaan käyttökelpoisia tutkimusaineistoksi.  

 

Vastausten aukikirjoittamisen jälkeen oli tärkeä määrittää heti aluksi ne tutkimusaineiston kantavat 

teemat, joiden varassa aineistoa lähdin tarkastelemaan. Sijoitin haastattelukysymykset aihepiirien 

mukaiseesti kolmen laajemman teeman alle, jotka ovat listattuna ohessa. Teeman alla on listattu  

teema-alueeseen sopivat haastattelukysymysten aihepiirit: 

 

 

1. LUOTTAMUKSEN SYNTY JA ILMENEMINEN 

a. luottamuksen ilmeneminen ja sitä lisäävät tekijät 

b. viestinnän aktiivisuuden, viestien sävyn ja sisällöllisen asiantuntevuuden 

merkitys 

c. oheisinformaation merkitys. 

 

2. ANONYYMI LUOTTAMUS 

a. nimimerkkien synty/mielikuvat nimimerkeistä 

b. anonyymiyden vaikutus luottamukseen. 

 

3. LUOTTAMUS YHTEISÖISSÄ JA TIETOKONEVÄLITTEINEN VIESTINTÄ 

a. luottamuksen merkitys yhteisöissä 

b. tietokonevälitteinen viestintä viestintätapana. 

 

 

Näiden teemojen ja aihepiirien alle aloin kerätä pelkistettyjä ilmauksia aineistosta. Luin aineistoa 

huolellisesti läpi ja alleviivasin eri värein eri aihepiireihin kuuluvia sellaisia luonnollisia ilmauksia, 

jotka nousivat merkitsevästi aineistosta esiin. Kirjoitin nämä vastaajien omat, luonnolliset ilmaukset 

sekä niistä tehdyt pelkistetyt ilmaukset vierekkäin taulukoihin, kukin aihepiiri omaksi taulukokseen 

(ks. liite 2). Joukossa oli paljon päällekkäisyyksiä, mutta niiden karsiminen tapahtui seuraavassa 

vaiheessa eli aineiston ryhmittelyssä, klusteroinnissa.  

 

Tuomen ja Sajavaaran (2002, 113) esimerkkiä seuraten aineiston redusoinnin jälkeen siirryin 

ryhmittelemään pelkistetyt, samankaltaiset ilmaukset yhteisten alaluokkien alle. Tämän toteutin 

poimimalla samantyyppisiä pelkistettyjä ilmauksia uuteen taulukkoon (ks. liite 3) allekkain, jonka 
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jälkeen muodostin samankaltaisille ilmauksille niistä alaluokan, joka toimi yhtenäisenä nimittäjänä 

kyseisessä alaluokassa oleville pelkistetyille ilmauksille. Tämä alaluokkien nimeäminen 

pelkistetyistä ilmauksista osoittautuikin melko hankalaksi niiden vastausten osalta, joissa kysyttävä 

asia oli ymmärretty hieman eri näkökulmasta kuin mitä tutkimusasetelmassa. Vastattiin hieman 

aiheen vierestä. Oli mielenkiintoista havaita, että erityisesti asiantuntijaryhmän osalta pelkistettyjen 

ilmausten yhdistäminen alaluokiksi tuntui todella monimutkaiselta. Heidän vastauksistaan näkyi 

kyky ajatella asioita suurina, toisiinsa vaikuttavina kokonaisuuksina. Tällaisten monimutkaisten 

ajatteluketjujen tiivistäminen vastauksista pelkistetyiksi ilmauksiksi ja edelleen niiden yhdistäminen 

alaluokiksi oli tutkijan näkökulmasta varsin haasteellista. 

 

Kun pelkistetyistä ilmauksista muodostetut alaluokat olivat selvillä, oli vuorossa aineiston 

abstrahointi eli käsitteellistäminen. Tässä edelleen noudatin samaa systemaattista toimintatapaa 

kuten edellä. Listasin aineistosta muodostetut alaluokat taulukkoon ja niistä samankaltaisia luokkia 

yhdistelemällä sain edelleen määriteltyä yläluokat (ks. liite 4). Otin sen jälkeen tarkasteluun 

yläluokat, joista sain muodostettua kategorioittain pääluokat. Pääluokkia yhteen sitovaksi 

nimittäjäksi määrittelin jälleen mahdollisuuksien mukaan kategorioittain yhdistäviä luokkia. 

Esittelen luokitusten tuloksia seuraavassa kappaleessa, jossa käyn teemoittain läpi aineiston 

analyysin.  

 

 

8. Luottamus digitaalisten yhteisöjen keskusteluiss a 

 

8.1 Luottamuksen synty ja ilmeneminen 

 

Analysoin haastatteluaineistosta luottamuksen syntyä ja ilmenemistä sellaisten 

haastattelukysymysten aihepiirien kautta, joissa käsiteltiin oheiset asiat: luottamuksen ilmeneminen 

ja lisäävät tekijät, viestinnän aktiivisuus, viestien sävy ja sisällöllisen asiantuntevuus sekä 

oheisinformaation merkitys. 
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8.1.1 Luottamuksen ilmeneminen ja sitä lisäävät tekijät 

 

Kysyttäessä, missä asioissa luottamus vastaajien mielestä ilmenee ja mistä asioista se syntyy, 

vastauksissa painottui yhteisöä rakentavat ainesosat. Yhteisö koettiin turvalliseksi 

avautumisväyläksi omista henkilökohtaisista asioista. Avoimia yhteisöjä pidettiin arvaamattomina ja 

usealla pelkona tuntui olevan se, että hänelle tutut ihmiset ovatkin lukemassa hänen kirjoittamiaan 

viestejä. Tieto tunnistamattomuudesta oli tärkeää – moni ilmoitti, ettei halua esimerkiksi kertoa 

parisuhteensa ongelmista omalla nimellä. Tässä korostui yksityisyyden säilyvyys 

vuorovaikutuksessa: 

 

 

”...kerrotaan toisille henkilökohtaisista asioita elämästään. Sellaisia 

joita ei välttämättä kertoisi lähimmillekään. Tuttu nettiyhteisö 

turvallinen paikka avautua..” (VT3) 

 

 

Luottamus ilmeni tunteena siitä, että yhteisöön voi turvautua tiukan paikan tullen. Erityisesti suljettu 

yhteisö loi tiiviyttä ja monet vastaajista kokivat yhteisön tukiverkkona, joka on osoittautunut 

tarpeelliseksi silloin, kun itse on kaivannut vertaistukea tai nevoja vaikeaan tilanteeseen. Tärkeää 

myös oli se, että oli ”osa porukkaa”. Tämä vahvisti vastaajien mielestä yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

 

Luottamuksesta kertoi myös viestinnän vastavuoroisuus ja se, että toisen käytös oli ennakoitavissa. 

Vastauksissa mainittiin, että ne, jotka kirjoittavat ja vastaavat toisilleen, luottavat jossain määrin 

toisiinsa. Pitkän ajan vuorovaikutuksen tuloksena toisesta osapuolesta on muodostunut jo tietty 

mielikuva, jonka pohjalta toisen käytös oli ennakoitavissa. Luottamus perustui monella näiden 

ennakko-oletusten varaan. Yksi mielenkiintoinen esiin tullut käsite tässä yhteydessä oli ”sosiaalinen 

peli”, jossa luottamus ja toisen tukeminen perustui eräänlaiselle lojaaliudelle. Sosiaalinen peli oli osa 

viestinnän vastavuoroisuutta, joka perustui kokemuksiin viestinnästä toisen osapuolen kanssa: 

 

 

”... minua hiukan pännii keskustelutaululla näkyvä sosiaalinen peli, 

jossa tuetaan sitä, jolta joskus on saanut tukea.. ehkä joskus olen 

jättänyt ”mukavan” kirjoittajan argumentin heikkouden 
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paljastamatta, mutta pääsääntöisesti kohtelen toisia puheenvuoroja 

kirjoittajasta riippumatta...” (K7) 

 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemuksellinen vastavuoroisuus muodostivat yhteisöstä ja 

viestinnästä vakiintunutta. Vakiintuneisuuden ohella yhteenkuuluvuuden tunteen ja kokemuksellisen 

vastavuoroisuuden kautta luotiin yhteisön kollektiivista historiaa. Vastavuoroisuus ja kollektiivinen 

historia teki vuorovaikutuksesta turvallista. 

 

Vastausten perusteella yhteisön identiteetin vahvistuminen ja turvallinen vuorovaikutus ovat siis 

nähtävissä yhteisöä rakentavina ainesosina (ks. KUVIO 3).  

 

 

 
KUVIO 3. Luottamuksen ilmeneminen yhteisön viestinnässä: luottamus ilmenee yhteisöä rakentavista 

ainesosista. 

 

 

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään omasta mielestään luottamusta selvästi lisääviä tekijöitä. 

Näiden vastausten pohjalta tuli esille viestintäkulttuurien yhdenmukaisuus. Selkeä itseilmaisu ja 

oikeinkirjoituksen hallitseminen muodostivat yhdessä kirjoittamisen hallinnan. Vastauksista kävi 

ilmi, että kirjoitusvirheet yleensä viittasivat vastaajien mielestä kouluttamattomuuteen ja 

oikeakielisyyden hallitseminen herätti kunnioitusta. Viestin ymmärrettävyys vaikutti heidän 

mielestään selvästi viestin perillemenoon ja ilmaisukyvyllä oli suuri vaikutus siihen, millaisia 

mielikuvia toisesta muodostettiin. Näiden tekijöiden kautta korostuu oman kirjoittamisensa hallinta.  

 

 
turvallinen 

vuorovaikutus 
 

 
yhteisön identiteetin 

vahvistuminen 
 

 
yhteisöä rakentavat 

ainesosat 
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Toisten arvostaminen, aitous ja tieto toisen henkilöllisyydestä tuntui edesauttavan kohteliasta 

viestintää. ”Feikkauksen” eli epäaitouden mainittiin vähentävän luottamusta, ja oli tärkeä tietää kuka 

viestejä lukee: 

 

 

”... jos joku myöntää että esim aviomies lukee palstaa niin luottamus 

vähenee heti. Sitä miettii kenelle muulle se luetuttaa viestejä...” (VT2) 

 

 

Kun kirjoittamisen hallinnassa ja kohteliaassa viestinnässä korostui viestintätaitojen merkitys, niin 

yhtälailla vaikutusta tuntui olevan turvallisuudella sekä tunnettavuudella. Yhteisöllisyys ja valvonta 

toivat viestintään vastaajien mielestä puolestaan turvallisuutta. Yhteenkuuluvaisuuden tunteen 

mainittiin ohjaavan viestinnän sävyjä ja luottamuksen syntymisen edellytyksenä pidettiin suljettua 

yhteisöä. Tunnettavuus muodostui pidempiaikaisella viestinnällä, viestinnän yhdenmukaisuudella 

sekä kasvokkaisten tapaamisten tuomilla kokemuksilla. Turvallisuus ja tunnettavuus loivat 

viestintätilanteisiin ennakoitavuutta. 

 

Tilanteiden ennakoitavuus sekä myös edellä mainittu viestintätaitojen korostunut merkitys 

edesauttoivat viestintäkulttuurien yhdenmukaisuutta (ks. KUVIO 4). 

 

 

 
KUVIO 4. Luottamusta lisäävät tekijät viestinnässä: viestintäkulttuurinen yhdenmukaisuus. 
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8.1.2 Viestinnän aktiivisuus, viestien sävy sekä asiantuntevuus 

 

Viestinnän aktiivisuuden merkityksestä luottamuksen syntymisessä vastauksista johdettu analyysi toi 

tulokseksi aiheeseen paneutuneisuus. Viestinnän loogisuuden ja johdonmukaisen viestinnän nähtiin 

edistävän luottamuksen syntyä. Monessa vastauksessa tuli ilmi, että aktiivisen kirjoittelijan on 

vaikea ylläpitää mahdollisesti valheellista rooliaan ja johdonmukainen viestintä edellyttää 

rehellisyyttä. Aktiivisuuden nähtiin nopeuttavan tutustumista, mutta toisaalta aktiivisuuden taustalla 

saattaa olla addiktoituminen internetiin. Viestiminen riippuvuudesta saattoi merkitä sosiaalisen 

elämän rajoittuneisuutta. Tällöin on mahdollista, ettei kiinnostus viestinnässä toista osapuolta 

kohtaan ole aitoa, jos viestinnän perimmäinen tarkoitus on vain saada itsekästä tyydytystä 

verkkoriippuvuudelle: 

 

 

”... aktiivisuus on suuri tekijä, roolin ylläpitäminen sitä vaikeampaa 

mitä isommaksi viestimäärä kasvaa...” (H4) 

 

 

Johdonmukaisuuden säilyttäminen viestinnässä ja kiinnostuksen aitouden osoittaminen ovat siis 

osatekijöinä aiheeseen paneutuneisuudessa (ks. KUVIO 5). 

 

 

 
KUVIO 5. Viestinnän aktiivisuuden merkitys luottamuksen syntymiseen: aiheeseen paneutuneisuus. 
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Viestien sävyssä yhteiseksi yhdistäväksi luokaksi nousi viestin lähestyttävyys. Viestintätaidot sekä 

asiallisuus olivat vastausten mukaan merkkinä kyvystä ottaa toiset huomioon:  

 

 

”... myöskin humoristinen ja neutraali sävy (ei toisia pilkkaava) luovat 

luottamusta eniten, rasistiset, hyökkäävät ja henk.kohtaisuuksiin menevät 

vievät pohjaa luottamukselta...” (H3) 

 

 

Viestin sävyn mainittiin kertovan tunneälystä ja sosiaalisista taidoista. Esimerkiksi sarkasmin ja 

ironian käyttö saattoi muutaman vastaajan mielestä johtaa helposti väärinymmärryksiin: 

 

 

”... sarkasmi on vaikea keskustelusävy tulkita, aiheutuu yleensä pahimmat 

väärinkäsitykset ja luottamuksen katoamiset...” (A2) 

 

 

”... usein joutuu jättämään ironisia juttuja pois tekstistään ettei vaikuta siltä 

että se on se yksi ja ainoa mielipide asiaan...” (VT6) 

 

 

Eleiden sisällyttäminen viestintään, tavalla tai toisella, sekä omakohtainen kerronta olivat monen 

mielestä osoitus kyvystä tunnetilojen kuvaamiseen sekä vertaistuen antamiseen. Hymiöillä on 

mahdollista selkeyttää viestistä tehtävää tulkintaa ja fyysisestä maailmasta on onnistuttu siirtämään 

jotain eleitä myös kirjoitettuun viestintään: 

 

 

”... ensinnäkin haluan heti huomauttaa, ettei tästä viestinnästä puutu ilmeet ja 

eleet, on vain itsestään kiinni miten ne ilmaisee. *hymy* esim näin. Itse 

käytän hymiöitä vähän, mutta en enemmän noita ** merkkien sisällä olevia 

toimintaa ilmaisevia sanontoja...” (H4) 
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”... samoin käden vieminen lippaan, sotilaallisesta käytöksestä siirtynyt 

foorumiin merkitsemään jonkun asian alleviivausta, esim. kunnioitusta...” 

(H2) 

 

 

Toisten huomioon ottamisella ja tunnetilojen kuvauksella tapahtuu viestinnässä siis 

inhimillistymistä. Tunnetilojen kuvaus sekä vertaistuki voidaan puolestaan nähdä samaistumisen 

mahdollisuutena. Viestin inhimillistyminen sekä viestintään samaistuminen kuvaavat viestinnän 

lähestyttävyyttä (ks. KUVIO 6). 

 

 

 
KUVIO 6. Viestin sävyn merkitys luottamuksen syntymiseen: lähestyttävyys. 

 

 

Asiantuntevuuden toteamista viestinnästä ja sen merkitystä luottamuksen syntyyn kysyttäessä 

vastauksia yhdistäväksi luokaksi muodostui itse arvioitava oikeellisuus. Vastaajien mielestä 

asiantuntevuus voitiin nähdä esimerkiksi julkista kuvaa muovaavana tekijänä, jolloin sen merkitys 

oli henkilön statusarvon lisääminen:  

 

”... viestien sisällön osoittama asiantuntemus on hyvin tärkeä tekijä 

osallistujan julkisen kuvan muodostumisessa. Pelkkää aktiivisuutta ja 

tuotteliaisuutta ei arvosteta, helposti leimautuu pelleksi, jos joka ketjuun 

jotain puolivillaista...” (A4) 

 

 

”... besser-wisserit eivät ruoki luottamusta...” (VT3) 
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Toisena merkittävänä tekijänä asiantuntevuudessa oli oman erityisosaamisen todentaminen, koska 

erityisalan asiantunteville kommenteilla nähtiin painoarvoa Erityisosaamisen todentaminen 

kuitenkin nähtiin hankalaksi, koska se edellytti perusteltuja näkemyksiä asiantuntevuudesta. Siihen 

kytkeytyi olennaisesti huijaamisen mahdollisuus. Edellä mainittujen tekijöiden kautta statusarvon 

lisääminen ja huijauksen mahdollisuus saattovati olla merkkinä pätemisen tarpeesta. Viesteistä tehty 

tulkinta, yhdessä näkemysten perustelemisen tarpeen kanssa, edellytti vastausten perusteella viestin 

vastaanottajalta melkoista lähdekriittisyyttä perustaa luottamuksensa viesteissä esiin tulevaan 

mahdolliseen asiantuntijuuteen. Tällöin asiantuntevuuden oikeellisuus jää viestin vastaanottajan 

itsensä arvioitavaksi (ks. KUVIO 7). 

 

 

 
KUVIO 7. Asiantuntevuuden merkitys luottamuksen syntymiseen: itse arvioitava oikeellisuus. 
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esittämisessä vastaajille tuli mieleen epäaitouden mahdollisuudet ja henkilön todentamisen 

vaikeudet. Esimerkiksi väärien kuvien käyttö vääristi syntyneitä mielikuvia, mutta toisaalta kuvien 
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käytön nähtiin tietyllä tasolla vahvistavan henkilön väitettyä oikeellisuutta etenkin keskustelun 

syvetessä. Näiden pohjalta tärkeäksi nousivat mahdolliset vakuudet esitetystä identiteetistä: 

 

 

”... mutta eniten lisäinformaatiosta on hyötyä varmaan silloin, kun 

keskustelun aihe luotaa syvemmälle jollain alalla. Kyllä lääkärin kirjoittama 

lausunto on kirvesmiehen lausuntoa luotettavampi...” (A3) 

 

 

Oheinen vastaus on erinomainen merkki asian kontekstisidonnaisuudesta. Jos tässä tapauksessa kyse 

on terveystilaa koskevasta asiasta, lääkärillä on varmasti pätevämpää näkemystä asiasta kuin 

kirvesmiehellä. Jos en asia liittyisi remonttiin, niin kirvesmiehen lausunto saisi enemmän 

uskottavuutta. Toisaalta asiaa voi ajatella myös laajemmassa kontekstissa: jos kyseessä oleva asia 

liittyisi esimerkiksi johonkin yhteiskuntapoliittiseen kannanottoon, olisiko korkeakoulutetun 

lääkärin kommentti asiaan jossain määrin validimpi kuin kirvesmiehen? 

 

Oheisinformaation koettiin tekevän kirjoitetun perusteella syntyneet mielikuvat näkyviksi. Sen 

todettiin tukevan kokonaiskuvan muodostusta, ja monille oli tärkeä saada keskustelukumppani 

jollain tapaa ”näkyväksi”. Oheisinformaation nähtiin myös auttavan viestin asettamisessa sen 

kirjoittajan kontekstiin. Kuitenkin viestinnän itsensä merkitys tuotiin useassa vastauksessa 

korostetusti esille. Erään mielestä se auttoi henkilön arvottamisessa, erään toisen mielestä 

nimimerkin taakse kätkeytyvällä henkilöllä ei ollut mitään merkitystä: 

 

 

”... oheisinfolla ei väliä, nimimerkit keskustelee nimimerkkien kanssa...” 

(K1) 

 

 

Oheisinformaation nähtiin myös lisäävän ”tarttumapintaa” viestintään. Tätä kuvasti se, että 

oheisinformaation nähtiin kuvastavan vastuuta ja siten edesauttavan luottamuksen vastavuoroisuutta. 

Joissakin vastauksissa sen todettiin edistävän samaistumista. Oheisinformaation roolin siis voidaan 

näiden perusteella sanoa olevan lisäinformaation antaminen viestinnän osapuolille, mutta se edelleen 

vaatii lisävakuuksia viestijän identiteetistä, jotta sen todenperäisyys voitaisiin varmistaa. Tällöin sen 

merkitys on siis oletetun mielikuvan todentaminen (ks. KUVIO 8).  
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KUVIO 8. Oheisinformaation merkitys luottamuksen syntymiseen: oletetun mielikuvan todentaminen. 

 

 

8.2 Anonyymi luottamus 

 

 

”eihän tässä mitään sen vakavampaa, kunhan kirjoitellaan nettiin” (K6) 

 

 

Anonymiteetin merkitystä luottamuksen syntyyn tarkastelin sellaisten haastattelukysymysten kautta, 

jotka koskivat nimimerkkejä ja niistä syntyviä mielikuvia sekä yleisesti luottamusta suhteessa 

anonymiteettiin.  

 

Nimimerkeistä syntyvistä mielikuvista kysyttäessä vastaajat toivat esille nimimerkkien merkityksen 

roolin muodostajana. Tässä merkityksessä se nähtiin joko tarkoituksellisen suojamuurin rakentajana, 

mahdollisena viestimenä omasta roolista tai vapauden ja vastuun hakemisena:  

 

 

”... ihmiset liukuvat helpommin ”rooleihin”, joissa on joko paljon tai 

vähän henkilön omaa julki-itseä... niiden takana esiintyen rohkeasti 

tuodaan esille fantasioita ja toiveita, ja sekä toteutetaan patoutunutta 

ilkeyttä. Nimimerkin käyttäminen ei kuitenkaan estä luottamuksen 
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syntymistä, pikemminkin kyse on tekstuaalisesta lahjakkuudesta ja 

motivaatiosta vastata keskustelukumppanin esittämiin 

argumentteihin...” (A5) 

 

 

Roolien muodostuksen lisäksi nimimerkillä useiden mielestä oli viittauksia tosielämään. Numerot 

saatettiin tulkita joko syntymävuoden ilmentäjinä tai ne saattoivat joidenkin mielestä viitata 

esimerkiksi lasten lukumäärään. Nimimerkkien poliittisten viittausten kautta henkilö saattoi tuoda 

esille omaa poliittista suuntaustaan:  

 

 

”... SS-viittaukset tuo heti mieleen onko se aatteen mies...” (H2) 

 

 

Toiset tulkitsivat nimimerkit puolestaan sisäisen mielentilan kuvaajina. Roolien sekä 

tosielämäviittausten pohjalta luodut nimimerkit antavat henkilölle mahdollisuuden itsensä uudelleen 

määrittelyyn:  

 

 

”... nimimerkit syntyvät jostain sisemmästä mielentilasta, harva kai ulkoista 

maailmaa miettii miettiessään nimimerkkiä itselleen...” (VT5) 

 

 

Nimimerkkien nähtiin myös täsmentyvän ajan kanssa. Tutustuminen henkilöön itseensä saattoi 

joidenkin vastaajien mielestä vähentää nimimerkin arvoa sanana:  

 

 

”... nimimerkki sinänsä menettää sanana arvonsa, kun oppii tuntemaan 

henkilön tyylin kirjoittaa, asenteet ja mielipiteet...” (K8) 

 

 

Nimimerkeistä syntyi monen mielestä myös monenlaisia tulkintoja, jotka muodostuivat omien 

mielikuvien kautta. Nimimerkin vakavasti otettavuus ja suhtautuminen nimimerkkiin riippui 

joidenkin mielestä syntyneistä mielikuvista. Mielikuvien vuoksi saattoi nimimerkkeihin liittyä myös 
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väärän päättelyn mahdollisuus. Nimimerkki saattoi olla valittu hetken mielijohteessa tai siitä luotu 

ennakkokäsitys olla virheellinen. Tällöin yhdistäväksi tekijäksi nimimerkkien tulkintoihin ja 

täsmentymisiin muodostui tulkinnan aika- ja kontekstisidonnaisuus. Jos nimimerkin avulla 

mahdollistuu edellä esitetty itsensä uudelleen määrittely, jonka tulkintaa määrittää aika-. ja 

kontekstisidonnaisuus, puhutaan tällöin laajemmin huomioiden digitaalisen identiteetin 

rakentumisesta. 

 

Anonyymiyden merkitystä kysyttäessä vastauksista kävi ilmi viestintätaitojen merkitys minäkuvan 

määrittelyssä. Luottamuksen muodostuminen anonyymissä viestinnässä nähtiin aikasidonnaisena, 

jolloin luottamuksen muodostuminen vaatii aikaa ja työstämistä. Vakiintuneissa ryhmissä 

luottamusta koettiin syntyvän helpommin, joskin nimettömyys nähtiin toisaalta myös luottamusta 

heikentävänä. Yhteiset kokemukset toivat anonyymiin viestintää lisäarvoa ja toisaalta myös oma 

kokemus nettikeskusteluissa: 

 

 

”... uskon näkeväni hyvin nimimerkin taakse, koska oon kokenut 

nettikeskustelija ja näen onko joku mitä sanoo olevansa vaiko ”trollaa”...” (H5) 

 

 

Myös viestin sisällöllä oli vastaajille merkitystä. Itse asiassa eräs vastaajista näki 

nimimerkkikirjoittamisen olevan rehellisempää kuin nimillä kirjoittaminen: tällöin viestin paino on 

enemmän argumenteissa kuin viestintää osallistuvissa henkilöissä.  

 

Edellä mainittuja osatekijöitä sitoi siis kokemuksen ja viestintätaitojen merkitys. Anonyymiys 

kuitenkin mahdollisti vastaajien mielestä myös roolien ottamisen sekä ylipäätään osallistumisen. 

Kasvottomana viestiminen toi uskallusta lisää ja nimettömyys koettiin suojamuurina. Toisaalta sen 

nähtiin myös helpottavan provosointia. Nimimerkkipersoonan mainittiin olevan riippumaton 

statukseen kohdistuvista odotuksista:  

 

 

”... nimimerkkipersoona voi vapaasti olla ristiriidassa sen kanssa mitä 

henkilöltä aseman tai ammattiryhmän puolesta odotetaan...” (A3) 
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Anonyymi viestintä koettiin osallistumista mahdollistavana, koska vieraille puhuminen nähtiin 

helpoksi, ja anonyymiyden nähtiin madaltavan osallistumiskynnystä. Viestintä koettiin siten 

helpoksi ja sen nähtiin helpottavan tutustumista. Anonyymiys toimi myös julkisen esiintymisen 

suojana erään vastaajan mielestä. Tämä roolien ottaminen ja osallistumisen mahdollisuus on 

nähtävissä siis riippumattomana todellisesta minästä: 

 

 

”... anonymiteetti suojavaate suojattomassa julkisessa esiintymisessä...” 

(A4) 

 

 

”... nimettömän voi käsitellä sellaisiakin asioita, joiden julkituominen toisi 

kirjoittajalleen vaikeuksia...” (H4) 

 

 

Toisaalta anonyymiys nähtiin luottamuksen kannalta myös vähempiarvoisena kuin omalla nimellä 

tapahtuva viestintä. Nimimerkin käyttö koettiin pelkuruutena, nimen käyttö vastaavasti takeena 

laadusta. Nimellä oli vastaajien mielestä luottamusta ja viestintää ylipäätään vahvistava merkitys:  

 

 

”... yhteisön syntyyn tarvitaan ”me-henkeä” jolloin täytyy tietää ketä 

yhteisöön kuuluu...” (VT2) 

 

 

Toisaalta skeptisyys anonyymiyttä kohtaan oli nähtävissä myös osana yleistä epäluuloa ja 

varauksellista suhtautumista internetiä kohtaan: 

 

 

”... luottamus netissä on kaiken kaikkiaan arveluttavaa...” (K9) 

 

 

Näissä tämän tyyppisissä vastauksissa korostui todellisen maailman ja todellisen minän arvostus. 

Viestintään liittyvien yhteisten kokemusten jakaminen, riippumattomuus todellisesta minästä ja 
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todellisen minän arvostuksen painotus merkitsee viestintätaitojen merkitystä minäkuvan 

määrittelemisessä anonyymissa keskustelussa.  

 

Nimimerkkien käytön myötä mahdollistuvan digitaalisen identiteetin muodostaminen ja edellä 

kuvattu viestintätaitojen merkitys minäkuvan muodostamisessa ovat näin ollen osatekijöitä 

digitaalisen minuuden rakentumiselle (ks. KUVIO 9). 

 

 

 
KUVIO 9. Nimimerkkien ja anonyymin viestinnän merkitys luottamuksen syntymiselle koostuu 

digitaalisen minuuden rakentumisen osatekijöistä. 

 

 

8.3 Luottamus yhteisöissä ja tietokonevälitteinen viestintä 

 

Tähän viimeiseen analyysikategoriaan sijoitin haastattelukysymykset, joilla kartoitin yleisellä tasolla 

vastaajien mielipiteitä luottamuksen merkityksestä ja tarpeellisuudesta yhteisöissä sekä vastaajien 

näkemyksiä tietokonevälitteisestä viestinnästä. Kysyttäessä luottamuksen yhteyttä yhteisöön ja 

yhteisöllisyyteen, kävi vastauksista ilmi luottamuksen monipuolistavan keskusteluita, 

yhteisöllistävän ryhmää sekä tuovan keskusteluihin syvällisyyttä. Osa näki esimerkiksi jopa 

väittelyiden myötä syntyvän kunnioitusta toista osapuolta kohtaan, eli syvällisten ja antoisien 

keskusteluiden perustana ei vastaajien mielestä läheskään aina ole näkemysten yhdenmukaisuus:  
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”...  konfliktitilanteessahan veri punnitaan. Jos jonkun kanssa on kunnolla 

ottanut yhteen ja osoittautunut, että kirjoittaja osaa perääntyä, neuvotella, 

pyytää anteeksi tai omaksua uuden asenteen, niin sellaiseen kirjoittajaan 

jatkossa ”luottaa” ainakin siinä mielessä, että on valmis suurempaan 

vääntöön seuraavassa asiassa uskoen, että opponenttikin on aidosti 

ymmärrystä etsimässä...” (A6) 

 

”... yleensä ihmiset luottavat herkemmin silloin, kun argumentit ovat 

ristiriidassa henkilön omien argumenttien kanssa, eli kun ihmiset riitelevät 

verkossa, he luottavat riitelijän aidosti olevan sitä mieltä mitä mieltä esittää 

olevansa. ... Riitelystä on kehittynyt/kehittymässä eräänlaista peliä, jolla on 

viihdearvoa...” (A2) 

 

 

Ilman luottamusta kirjoittaminen koettiin pinnalliseksi ja luottamuksen koettiin tekevän ”lössistä 

yhteisön”. Yhteenkuuluvuus edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, jolloin moderoinnin merkitys tuli 

korostetusti esille. Tämä keskusteluiden syvällisyys ja ryhmän yhteisöllistyminen tiivistävät 

yhteisöä.  

 

Toisaalta yhteisöllisyyden perustana nähtiin myös muita tekijöitä kuin vain luottamus. Luottamus ei 

kaikille ollut oleellista yhteisöllisyyden muodostumisessa, ja jotkut kyseenalaistivat sen 

tarpeellisuuden. Ja joillekin luottamuksen määritteleminen tuotti hankaluuksia: 

 

 

”... ainahan se auttaa ihmiselossa, mutta pitää muistaa internet-yhteisönkin 

olevan media...” (A7) 

 

 

”... luulisin, ettei valtaosa nettifoorumin käyttäjistä nosta luottamusta 

ensimmäiseksi asiaksi nettikommunikoinnissaan. Eihän tässä sentään 

käytettyä autoa nettikaverilta olla ostamassa...” (H5) 
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”... en ymmärrä minkälaista luottamusta tarkoitat. Luottamusta siihen, että 

henkilö on se joka sanoo olevansa? Luottamusta siihen, että henkilön 

ilmaisema tieto on totta? Siihen, että henkilö ei väärinkäytä asemaansa?...” 

(K5) 

 

 

”... varsinaista luottamusta ei tarvita nettiyhteisöllisyydessä. Nimimerkkien 

on pysyttävä ns. itsensä näköisinä, ettei mielipiteet ja olemus koko ajan 

vaihdu...” (H2) 

 

 

Yhteisöllisyyden perustana saattoi olla muun muassa keskustelijoiden tuttuus ja siitä muodostunut 

ennakoitavuus. Nimimerkkien pysyvyys ja keskustelijasta tehdyt tulkinnat riippuivat siitä, kuinka 

tuttu keskustelija oli. Yhteisöllisyyden perustana saattoi siis olla monet lähtökohdat. 

Yhteisöllisyyden tiivistymisen vaikutuksen sekä yhteisöllisyyden moninaisten lähtökohtien kautta 

luottamuksen voi sanoa vastausten perusteella olevan lähinnä yhteisöissä ominaispiirre (ks. KUVIO 

10). 

 

 

 
KUVIO 10. Luottamuksen merkitys yhteisöissä: luottamus yhteisöjen ominaispiirteenä.  
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Tietokonevälitteistä viestintää puolestaan käsiteltäessä valtaosa mainitsi sen aika- ja 

paikkariippumattomaksi sekä huomioi siinä olevan ajallisen harkinnan mahdollisuuden. Tekstiin 

saatettiin palata myöhemmin ennen sen lähettämistä sekä tarkistaa sisältöä ja oikeinkirjoitusta. 

Ajallisen viiveen nähtiin myös tuovan harkintaa ja perusteltuja kommentteja. Viestiin käytettävä 

aika loi viesteille painoarvoa. Tietokonevälitteinen viestintä koettiin helppona tapana viestiä missä ja 

milloin vain. Harkinnan mahdollisuus antoi osallistujalle itselleen mahdollisuuden päättää, milloin 

osallistuminen alkaa ja milloin sen päättää. Näiltä osin tietokonevälitteinen viestintä vastausten 

perusteella antaa käyttäjälleen pitkän reagointiajan sekä tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia 

tehden osallistumisesta joustavaa. 

 

Tietokonevälitteisen viestinnän nähtiin myös luovan mahdollisuuksia, sillä se koettiin 

sosiaalistavana sekä tasa-arvoistavana. Samankaltaisten löytäminen oli helppoa ja ihmiset saivat sen 

myötä ”jonnekin kuuluvuuden tunnetta”. Sen avulla monet kokivat sosiaalisten suhteiden 

lisääntyvän, ja se samalla toimi mahdollisuutena jakaa muiden kanssa elämäntilanteita:  

 

 

”... siinä suhteessa hauska sosiaalisen kanssakäymisen muoto että siinä 

sosiaalinen piiri kasvaa äkkiä huikeaan kokoon...” (A4) 

 

”... koska itselläni on lievä kuulovika, sekä muutenkin hivenen aristelen 

ihmisjoukkoja ja sosiaalista kanssakäymistä, niin anonyymit nettikeskustelut 

ovat itselleni mielenkiintoinen kanava vertailla mielipiteitä muitten ihmisten 

kanssa...” (K4) 

 

 

Osa vastaajista koki tietokonevälitteisen viestinnän rinnakkaisena muulle viestinnälle ja mainitsi sen 

olevan apuväline tavoitteiden saavuttamisessa, kuten uudenlaisten asioiden omaksumisessa. 

 

Vastaajien mielestä asiallinen viestintä auttoi mielipiteiden ilmaisussa, vastasi viestinnän tarpeeseen, 

toi mukanansa tarjolle uusia mielipiteitä ja ajatusmalleja sekä toimi yksinkertaisesti tiedon 

hankkimisen apuvälineenä. Eli monissa vastauksissa se oli viestintätapana täydentävä:  
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”... viestintä ja kirjoittelu foorumeilla ei koskaan tule korvaamaan fyysistä 

kontaktia ihmisten välillä omalta kohdaltani...” (H4) 

 

 
”... netissä on helpompi esittää esim. harrastus- ja välinekysymyksiä: ”Mun 

pyssyllä ei osu lumisateessa maalitauluun, onks muilla samanlaisia 

kokemuksia?” Vastauksia saisi puhelimitse kauppiailta ja 

maahantuojiltakin, mutta netissä on illuusio siitä, että alan 

aktiiviharrastajilta saa puolueettomampaa tietoa...” (H1) 

 

 

”... nettiyhteisöille on elintärkeää, että siellä voi vaihtaa mielipiteitä ja 

kokemuksia suht koht samanlaisten alan harrastajien tai asiantuntijoiden 

kanssa. Ns. katugalluppi –mielipidettä ei tarvita. Erityisesti tämä korostuu 

tämän foorumin tekniikka- ja tietosivuilla. Veikkaisin, että kyseessä on 

miehinen piirre: kommunikointi itseään osaavampien harrastajien kanssa 

koetaan hyödylliseksi ja opettavaiseksi. ”Enhän mä täällä netissä huvikseni 

surffaa, mä etsi tietoa ja vihjeitä”....” (H3) 

 

 

Toisaalta se voitiin nähdä eristävänä ja sen voitiin nähdä sisältävän väärinymmärrysten riskejä, 

koska se vastaajien mukaan saattoi tukea itsekkyyttä ja sen myötä syntyi löyhiä suhteita. 

Kasvokkaisessa viestinnässä tärkeinä pidettyjen eleiden ilmaisu koettiin tietokonevälitteisessä 

viestinnässä haasteelliseksi, joskin niiden ilmaisua pystyttiin muutaman vastauksen mukaan yhä 

enemmän nykyään sisällyttämään tietokonevälitteiseen viestintään. Näiden eleiden puuttuminen 

monen mielestä kuitenkin aiheutti paljon väärinkäsityksiä: 

 

 

”... kosketus on monissa viestintätilanteissa tärkeä elementti, kättelystä 

suudelmaan asti. Kosketuksen virtualisoiminen on hyvä vauhdissa *näytän 

esimerkkiä paiskaamalla kättä* ja kehitys jatkaa kulkuaan. Tekstuaalitaidot 

korostuvat verkkokeskustelun nykymuodossa, mutta päätelaitteiden 

kehittyessä jossain vaiheessa paremmin tukemaan verkkokeskustelua ilman 
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näppäimistöä eli puhuttavan tekstinsyötön avulla, asia todennäköisesti 

hieman tasavertaistuu...” (A2) 

 

 

Lisäksi ilmaisutavan tiiviys toi tulkintana vastaajien mielestä hankaluuksia. Tietokonevälitteinen 

viestintä on ilmaisutavaltaan postikorttimaista, lyhyttä ja ytimekästä. Näiltä edellä mainittujen 

seikkojen osalta viestintä voidaan nähdä varsin haasteellisena. Koska tietokonevälitteinen 

viestintätapa on muuta viestintää täydentävää ja luonteeltaan haasteellista, on sen omaksumisen 

tapahduttava tiedostetusti.  

 

Tietokonevälitteisessä viestinnässä sen ollessa osallistumistavaltaan joustavaa sekä viestintätavan 

omaksumisen ollessa tiedostettua on tietokonevälitteinen viestintä siten nähtävissä harkittuna 

osallistumismuotona, koska osallistumistapa, aika- ja paikka ovat itse määriteltävissä (ks. KUVIO 

11). 

 

 

 
KUVIO 11. Tietokonevälitteinen viestintä viestintätapana: harkittu osallistumismuoto.  

 

 

8.4 Yhteenveto tuloksista 

 

Edellä kuvatussa tutkimusaineiston analyysissä käytettiin laadullisen sisällönanalyysin tarjoamia 

työkaluja kerätyn tutkimusaineiston tarkasteluun. Tutkimuksen analyysissa tarkastelin aineistoa 

seuraavien teemojen kautta: luottamuksen syntymiseen ja ilmenemiseen liittyvät tekijät, 

anonymiteetin vaikutus luottamuksen syntymiseen sekä luottamuksen merkitys yhteisöjen 

 
tiedostettu 

omaksuminen 
 

 
osallistumisen 

joustavuus 
 

 
harkittu  

osallistumismuoto 
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viestinnässä. Lisäksi analysoin vastaajien näkemyksiä tietokonevälitteisestä viestinnästä 

viestintätapana. Seuraavassa yhteenvedon omaisesti aineiston analyysista saadut tulokset. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden vastausten perusteella luottamus ilmeni heidän käsitystensä 

mukaan turvallisena vuorovaikutuksena ja yhteisön identiteetin vahvistumisena. Luottamusta 

lisääviksi tekijöiksi täsmentyi tilanteiden ennakoitavuus sekä viestintätaitojen merkitys. Viestinnän 

aktiivisuuden osalta luottamus puolestaan ilmeni aiheeseen paneutuneisuutena, joka oli nähtävissä 

viestinnän johdonmukaisuuden säilymisenä sekä aitona kiinnostuksena viestinnän 

vuorovaikutustilanteeseen. Viestin sävyn merkitystä luottamuksen syntymisessä kuvasi viestin 

lähestyttävyyden luonne. Lähestyttävyys muodostui viestin inhimillistymisestä sekä viestiin 

samaistumisen mahdollisuudesta. Käsiteltäessä asiantuntijuuden merkitystä luottamuksessa 

vastausten perusteella jäi viestin lukijoiden itsensä varaan arvioida asiantuntijuuden oikeellisuus, 

sillä asiantuntijuuden koettiin muodostuvan pätemisen tarpeen ja viestintään osallistuvilta vaaditun 

lähdekriittisyyden kautta. Oheisinformaation merkitys vastausten perusteella oli vuorovaikutteisesta 

viestinnästä syntyneen oletetun mielikuvan todentaminen. Oheisinformaation merkitys 

luottamuksen syntymiseen oli toimia vakuutena viestijän identiteetistä sekä lisäinformaation 

antamisena viestinnän osapuolesta. 

 

Anonyymissä ja nimimerkeillä käytävässä viestinnässä luottamuksen mahdollinen muodostus 

tapahtui digitaalisen minuuden rakentumisen eri osatekijöiden välityksellä. Tätä määritteleviksi 

tekijöiksi vastauksista kävi ilmi digitaalisen identiteetin muodostuminen sekä viestintätaitojen 

merkitys minäkuvan määrittelyssä.  

 

Luottamuksen rooli ja merkitys tämän aineiston pohjalta nousi yhteisöjä luonnehtivaksi 

ominaispiirteeksi. Luottamuksella nähtiin olevan yhteisöjä tiivistävä vaikutus. Yhteisöllisyys tosin 

nähtiin syntyväksi monista eri lähtökohdista, ei ainoastaan luottamuksen kautta. Tietokonevälitteistä 

viestintää kuvasi tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta harkitun osallistumismuodon luonne. 

Sitä määritteli viestintätavan tiedostettu omaksuminen sekä osallistumisen joustavuus. 

 

Tämän tulosten yhteenvedon kautta on luontevaa siirtyä lopuksi tarkastelemaan tuloksia suhteessa 

tutkimuskysymysten asetteluun ja tutkimuksessa läpikäytyyn teoreettiseen viitekehykseen. 

Loppupohdintaosuudessa käsittelen tutkimustuloksia tietokonevälitteistä viestintää määrittelevien 

ominaispiirteiden kautta sekä tutkimustuloksia suhteessa yhteisöihin ja yhteisöllisyyden 

rakentumiseen. 
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9. ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” 

 

9.1 Paskaliisteristä ennakoitavuuteen 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kantavina elementteinä olivat yhteisöjen ja 

yksilöidentiteetin määrittelyn moninaiset muodot, tietokonevälitteistä viestintää määrittelevät 

ominaispiirteet sekä niiden merkitys yhteisöllisyydelle kuten myös luottamuksen ilmeneminen. 

Pyrin tässä tutkimuksen pohdintaosassa vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin 

tarkastelemalla tutkimustuloksia suhteessa alkuosassa määriteltyyn teoreettiseen viitekehykseen. 

Päätelmät ovat omasta kontekstistani käsin tehtyä tarkastelua tämän tutkimuksen teoreettisen osan 

ja empiirisen aineiston suhteesta. Näistä päätelmistä ei voi tehdä mitään yleistyksiä sen suhteen, 

mikä rooli luottamuksella on digitaalisten yhteisöjen viestinnässä. Tämä tutkimus tarjoaa yhden 

tulkinnan asiaan, tuoden esille niiden ihmisten näkemykset asiasta, jotka tähän tutkimukseen 

osallistuivat. 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä halusin määritellä, mitkä tekijät tietokonevälitteisessä, 

asynkronisessa viestinnässä synnyttävät luottamusta viestinnän osapuolien välille. Aineiston 

analyysia aloittaessani kävi jo varsin nopeasti ilmi, että vastaajat olivat ymmärtäneet luottamuksen 

käsitteen varsin laaja-alaisesti ja kukin eri tavoin. Kysymyksenasettelun keinoin olisi ollut aiheellista 

täsmentää haastatelluille sitä perusajatusta, mitä luottamuksella tässä tutkimuksessa tarkoitan, ja 

näin ollen selventää enemmän, mihin kontekstiin sen tässä työssä asetan. Eli tutkimuksen 

lähtökohtainen näkökulma luottamuksesta kahden yksilön välisen vuorovaikutussuhteen 

luonteenpiirteenä ei siis ollut kaikille vastaajille selvä. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, miksi olisikaan 

ollut, koska luottamusta voi ajatella niin monen eri osa-alueen kautta: luottamus toista ihmistä 

kohtaan, luottamus viestin sisältöön ja niin edelleen. Vaihtoehtoisesti olisin voinut antaa vastaajille 

itselleen vapauden määrittää sen, mitä he luottamuksella ymmärtävät tämän tutkimuksenasettelun 

rajoissa, ja sen pohjalta analysoida aineisto pelkästään aineistolähtöisesti. Koska nyt aineiston 

analyysia määritti teoriajohdannainen käsittelytapa, luottamus-käsitteen monialainen tulkinta 

aiheutti ehkä sen, etten saanut aivan täsmällisiä vastauksia juuri niistä asioista, joita kysymyksillä 

olisin halunnut tavoitella. Toisaalta tämä on tulkittavissa myös aineistoa rikastavana seikkana. 

 

Monille vastaajista tietokonevälitteinen viestintä vaikutti olevan melko luonteva keino osallistua 

yhteisön viestintään. On kuitenkin syytä huomioida, että tietty perusosaaminen täytyy jo olla 
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olemassa, jotta on ylipäätään lähtenyt hakemaan yhteisöllistä toimintaa digitaalisista yhteisöistä. 

Empiirisestä aineistosta selvästi nousi esille viestintätaitojen ja itsensä ilmaisun merkitys. 

 

Sekä teoreettisen että empiirisen aineiston perusteella luottamusta on nähtävissä syntyvän 

pitkäjänteisellä viestinnällä ja sillä, että on ajan myötä oppinut tuntemaan viestinnän toisen 

osapuolen. Jäin kuitenkin pohtimaan, miten tietokonevälitteisestä viestinnästä on tunnistettavissa 

sellaisia ”käyttäytymisen piirteitä”, joita Kovalainen ja Österberg (ks. luku 5.1 Luottamus suhteessa 

yhteisön viestintään) luonnehtivat luottamuksen syntymisen kolmijaossa. Heidän mukaansa 

kokemukseen perustuvassa luottamuksessa luottamus pohjautuu yhteisesti jaetulle kokemukselle, 

joiden pohjalta toisen mahdollinen epäluotettava käytös on tunnistettavissa. Jos tarkastelee 

luottamuksen syntyä viestinnässä Kovalaisen ja Österbergin mallin mukaisesti, luottamuksen 

ensimmäinen aste saavutetaan digitaalisen yhteisön viestinnässä hyvin alkuvaiheessa yhteisön 

jäsenyyttä. Tällöin tavoitellaan muihin tutustumista ja yritetään osallistua aktiivisesti viestintään, 

uhkana ollessa se, ettei saa luotua kontakteja muihin yhteisön jäseniin.  

 

Luottamuksen toisen asteen, eli kokemuksellisen luottamuksen saavuttaminen edellyttää jo toisten 

tuntemista ja tätä kautta muodostunutta ennakoitavuutta toisen käytöksestä. Tutkimusaineistossa 

painottui useassa kohtaa ennakoitavuuden ja sitä kautta syntyneen luottamuksen merkitys. Tämä 

kuitenkin tuli esille vain ja ainoastaan siitä näkökulmasta, että on totuttu odottamaan toiselta 

osapuolelta tietynlaista kohteliasta käytöstä, toisin sanoen kyseessä oli uskomus toisen 

hyväntahtoisuudesta. Mistä sitten ovat tekstipohjaisessa viestinnässä havaittavissa ne seikat, jotka 

murtavat tämän uskottavuuden? Jos asiaa ajattelee kasvokkaisen viestintätapahtuman kautta, niin 

näitä uskottavuutta murentavia käyttäytymisen piirteitä voisivat nimenomaan olla eleet, ilmeet, 

yllättävä käyttäytyminen ja niin edelleen. Tietokonevälitteisessä viestinnässä näiden nonverbaalien 

viestien puute on selvästi viestin ymmärrystä hankaloittava tekijä, mutta niitä pystytään yhä 

enemmän ja enemmän tuomaan nykyisin viestinnässä esille. Nämä kuitenkin ovat yleensä joko 

viestin sisältöä korostavia teon sanoja, positiivisia tunnetiloja ilmaisevia hymiöitä tai vastaavia. Eli 

nonverbaalien ilmauksien sisällyttäminen viestintään pyrkii vahvistamaan viestin merkitystä yleensä 

positiivisella tai neutraalilla tavalla. Harva haluaa sähköpostiviestiinsä sisällyttää aidosti mitään 

vuorovaikutussuhteen luottamuksellisuutta mahdollisesti heikentävää, kuten *hakkaan täällä päätäni 

seinään, koska en voi sietää sinua*. Tähän samaiseen viittasi myös Preecen (2000) huomio 

tunnetilojen kuvausten puuttumisesta tekstuaalisesta viestinnästä. Pitkäjänteisen viestinnän ja 

vuorovaikutuksen tuloksena syntyneen ennakoitavuuden ilmapiirin ohella nämä nonverbaalit eleet 

päinvastoin tukevat luottamuksen syntyä ja ennemmin vahvistavat kuin heikentävät sitä.  
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Jo teoriaosuudessa (ks. luku 4.3.1 Tekstuaalisuus) kritisoin Ricouerin (Rooksby 2002, 74) 

näkemyksiä liittyen hänen ajatuskulkuunsa dialogin puuttumisesta kirjoitetussa viestinnässä. Hän 

kuvailee viestin etääntyvän kirjoittajastaan neljällä tavalla: fyysisen läsnäolon puuttumisella, 

kirjoittajan alkuperäisten aikomusten katoamisella, alkuperäisen vastaanottajayleisön tekemien 

tulkintojen puuttumisella sekä jaetun sosiaalisen kontekstin korvautumisella tekstin metaforisella 

todellisuudella. Itse asiassa tulkintani mukaan mikään seikka empiirisessä aineistossa ei puoltanut 

Ricouerin teoriaa etääntymisestä. Vastauksista ei käynyt missään muotoa ilmi, että vastaajat olisivat 

kokeneet fyysisen läsnäolon puuttumisen ongelmana. Päinvastoin, positiivisena seikkana pidettiin 

sitä, että kukin sai itse määritellä osallistumisensa alkamis- ja päättymisajankohdan. Osallistuminen 

oli näin ollen joustavaa, eikä kasvokkaista kontaktia tai fyysistä läsnäoloa varsinaisesti edes 

kaivattu, koska kukin vastaajista tiedosti tietokonevälitteisen viestinnän luonteen. Joidenkin mielestä 

kasvokkaiset kontaktit kylläkin lisäsivät luottamusta ja yhteisön tiivistymistä, mutta kasvokkaiset 

kontaktit eivät olleet luottamuksen syntymisessä itseisarvo sinäns: ne täydensivät jo olemassa olevaa 

ja kehittyvää luottamusta. Toki fyysisten eleiden ja ilmeiden puute usean mielestä aiheutti helposti 

väärinkäsityksiä, mutta senkin suhteen on keksitty erilaisia keinoja ilmaista itseään.  

 

Toisekseen Ricouerin väite kirjoittajan alkuperäisten aikomusten katoamisesta tekstuaalisuuden 

myötä riippuu myös siitä, minkälaisella sävyllä ja tyylillä viestinsä kirjoittaa. Koska kirjoittajan 

aikomukset on laadittu hänen omasta kontekstistaan käsin, on mahdotonta edes kuvitella niitä 

tulkittavan täsmälleen samanlaisina vastaanottajan kontekstista käsin – oli sitten kyse puhutusta tai 

kirjoitetusta viestinnästä. Tulkintaa määrittää aina konteksti. Kolmanneksi Ricouer toi esille 

alkuperäisen vastaanottajayleisön tekemien tulkintojen puuttumisen. Tällä hän ilmeisesti viittaa 

välittömiin tulkintoihin, koska tulkinnat sinänsä eivät voi puuttua viestinnästä, jos viestintä on 

vastavuoroista. Viestin vastaanottaja tekee viestistä tulkintansa ja tästä tulkinnasta käsin laatii 

mahdollisen vastauksen viestiin tai on vastaamatta siihen. Neljäntenä etääntymisen tekijänä Ricouer 

mainitsee jaetun sosiaalisen kontekstin korvautumisen viestin sisällön metaforisella todellisuudella. 

Tämä lienee kuitenkin tietokonevälitteisen viestinnän peruslähtökohta, joten en ymmärrä sen 

ongelmallisuutta mahdollisen dialogisuuden puuttumisen suhteen. On vaikea yrittää edes kuvitella 

jaettua yhteistä sosiaalista kontaktia, joka toimii ikään kuin suljettuna ulkopuoliselta todellisuudelta 

ja jonne mikään ulkoinen tekijä ei pääse vaikuttamaan. Tietokonevälitteisen viestinnän luonne 

nimenomaan korostaa useiden sosiaalisten todellisuuksien risteämistä, mahdollistaen roolien 

ottamisen ja ylläpitämisen, osallistumisen joustavuuden sekä erilaisten viestintäkäytäntöjen 

kohtaamisen.  
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Oheisinformaation osalta puolestaan aineiston analyysi toi esille oheisinformaation olevan oletetun 

mielikuvan todentamista. Se ei siis ole nähtävissä henkilön todellisen identiteetin varmentajana, 

vaikka näitäkin näkemyksiä tuli tutkimuksessa esille. Oheisinformaation esittämisellä on useita 

tarkoitusperiä. Sillä voidaan joko täydentää sitä roolia, jonka itselleen on yhteisössä ottanut, antaa 

totuudenmukaista lisätietoa itsestä, luoda kokonaiskuvaa, edistää samaistumista ja niin edelleen. 

Monet näkivät kuitenkin oheisinformaation roolin suhteellisen merkityksettömänä luottamuksen 

syntymisen kannalta, koska sen alkuperää ja todenmukaisuutta on mahdoton todistaa. 

 

Tekstuaalista viestintää on mahdollista tarkastella viestin sävyn, viestinnän aktiivisuuden sekä 

sisällöllisen asiantuntijuuden kautta. Viestin sävyllä on tärkeä merkitys luottamuksen syntymisessä. 

Kohtelias ja toisia huomioiva viestintä rakentaa positiivista viestintäilmapiiriä ja edesauttaa 

avoimuuden ja luottamuksellisuuden syntyä. Viestinnän inhimillistymisen ja siihen samaistumisen 

kautta viestinnästä tulee helposti lähestyttävää, mikä edesauttaa luottamuksen vahvistumista:  

 

 

”... ihmisen tunnistaminen toisessa... kutsun sitä paskaliisteriksi. Kun toisen 

paskanjauhannan seasta löytyy inhimillinen kosketuspinta niin siitä syntyy 

luottamus...” (A5) 

 

 

Viestinnän aktiivisuudessa painoarvoa on viestin sisällöllisillä seikoilla. Viestinnän aktiivisuuden 

osuus luottamuksen syntymisessä on kahtalainen: toisaalta aktiivinen viestijä tekee itseään ja 

ajatuksiaan tunnetuksi, ja luottamusta saattaa syntyä tuttuuden ja ennakoitavuuden kautta. Toisaalta 

taas sanonnat ”vähemmän on enemmän” tai ”laatu korvaa määrän” pätevät myös viestien 

kirjoittamisessa. Jos osallistuu yhteisön toimintaan aktiivisilla kirjoituksillaan, saattaa sen 

olennainen sanoma hukkua vähemmän merkityksellisen kommentoinnin alle. Turhan aktiivinen 

viestijä koetaan tyhjänpuhujaksi, joka pahimmillaan leimataan addiktoituneeksi virtuaaliseen 

elämäänsä. Toisaalta harvakseltaan viestivän on hankala luoda viestintäänsä sosiaalisen läsnäolon 

tuntua. Vaikkei viestinnästä tunnuta kaipaavan sitä fyysistä läsnäoloa, on sosiaalisen läsnäolon 

merkitys kuitenkin tärkeää sekä yksittäisille viestijöille että yhteisölle kokonaisuutena. Näillä 

perustein asiaa tarkastellessa on mahdotonta sanoa, mikä sitten olisin viestinnän aktiivisuudessa se 

ideaali määrä osallistumista, jotta vuorovaikutuksen kautta tekisi itseään tutuksi ja antaisi 
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myönteisen kuvan, mutta toisaalta osaisi säilyttää viestintänsä merkityksellisenä. Luottamuksen 

syntymisen kannalta tällä on suuri osuus. 

 

Asiantuntevuuden merkitystä on vaikea määritellä luottamuksen syventäjänä. Asiantuntijuuden 

todentaminen oikeaksi jää lukijan omalle vastuulle, joten viestiin sisällytettyjen asiantuntevien 

kommenttien tai oheisinformaation, esimerkiksi kuvan, avulla luotu mielikuva viestin kirjoittajan 

asiantuntevuudesta ei sellaisenaan toimi luottamuksellisuuden perustana.  

 

Viestintätilanteen ja viestinnän helppouden kautta tarkasteltuna luottamuksen syntymistä 

tekstuaalisessa viestinnässä ohjaa pitkälti jälleen viestintäkäytäntöjen kohtaaminen. Olennaista 

tuntuu olevan, kuinka hyvin viestintään osallistuvat ovat omaksuneet tietokonevälitteistä viestintää 

luonnehtivan spontaaniuden, ytimekkään viestintätavan. Osallistuminen on mahdollista missä ja 

milloin vain, mutta asettaako se odotuksia vastapuolelle siitä, että viestiin pitäisi tulla vastaus 

hyvinkin pian? Kuten viestinnän aktiivisuuteen, myös viestintätilanteeseen liittyy sosiaalista 

läsnäoloa määrittävät tekijät. Viestintätilannetta ohjaa tilanteen yksityisyyden aste eli se, ollaanko 

yleisellä päätteellä vaiko kotona kaikessa rauhassa. Aineistosta sosiaalisen läsnäolon merkitys 

korostui monissa vastauksissa, joissa painotettiin sitä, kuinka tärkeää on tuntea itsensä 

kuunnelluksi. Toinen siis huomioi vastauksissaan alkuperäiset kommentit, vastaa niihin, ottaa 

kantaa tai vaikka edes kysyy, mitä kuuluu. Koska viestintään on helppo osallistua, vaatii sosiaalisen 

läsnäolon luominen aiheeseen paneutumista ja keskittymistä. Äkkiä ilmoille heitetty kysymys tai 

vastaus ei välttämättä edesauta sosiaalisen läsnäolon tunteen syntymistä tai yhteisöllisyyden 

rakentumista kuin viestinnän aktiivisuuden kautta. Tässäkin tapauksessa  olennaisena tekijänä on, 

minkälaisesta yhteisöstä on kysymys, ja onko sosiaalisella läsnäololla niin merkitystä. Tästä hyvänä 

esimerkkinä eräässä vastauksessa esiintynyt kommentti:  

 

 

”... on erittäin helppoa ja nopeaa heittää avunpyyntö –kysymys ikäänkuin 

ilmaan suurelle saman alan harrastajajoukolle, ja poimia sieltä omaa 

näkemystä parhaiten tukevat vastaukset...” 

 

 

Tämän tyyppisessä yhteisöllisyydessä ei ole tarkoitustakaan rakentaa saman sisältöistä 

luottamuksellisuuteen perustuvaa vastavuoroista viestintää kuin esimerkiksi vertaistukiryhmä-

tyyppisessä yhteisössä. Näissä jaettuihin harrasteintresseihin perustuvissa yhteisöissä 
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viestintätilanteessa painottuvat nimenomaan osallistumisen helppoutta määrittävät tekijät ja 

mahdollinen luottamus muodostuu muiden osatekijöiden kautta (mahdollisesti osittain 

asiantuntevien kommenttien pohjalta), kun  vertaistukiryhmissä viestintätilannetta säätelevän 

sosiaalisen läsnäolon merkitys on paljon voimakkaampi. Viestintätilannetta ja viestinnän 

helppouteen liittyvät luottamusta määrittävät tekijät ovat vahvasti sidoksissa siihen, minkälaisesta 

yhteisöstä on kyse. Toisaalta viestintätilannetta ja siihen liittyvää viestinnän helppoutta saattaa 

ohjata luottamuksen syvenemiseen liittyvä sosiaalisen läsnäolon tunne, toisaalta pelkästään 

osallistumisen helppous ja mutkattomuus, ilman sen kummempia luottamusaspekteja. Näin ollen 

viestintätilanteeseen liittyvä luottamuksen syntyminen on suhteessa siihen, minkälainen yhteisö on 

kyseessä ja minkälaisin tarkoitusperin yhteisön toimintaan osallistutaan. 

 

Anonymiteetin osalta tulee hyvin olennaiseksi se näkökulma, mistä luottamusta tarkastellaan ja 

mitä luottamuksella ymmärretään. Aineistosta nousi esiin ymmärrys siitä, että anonyymissä 

viestinnässä korostuu viestintätaitojen merkitys ja että se on osa digitaalisen identiteetin luomista. 

Näiden digitaalisen minuuden rakentumisen osatekijöiden kautta anonymiteetin merkitys 

luottamuksen syntymisessä on kahtalainen. Viestintätilanteessa huomio saattaa kiinnittyä viestin 

lähettäjän tietoisesti rakennettua nettipersoonaa enemmän itse viestissä oleviin argumentteihin, 

jolloin luottamus saattaa rakentua näiden argumenttien pohjalta. Toisaalta argumenttien painoarvo 

saattaa olla vähäinen, mikäli niitä ei esitä omalla nimellä, ja siten osoita ikään kuin seisovansa 

sanojensa takana.  

 

Luottamuksen ei voi sanoa perustuvan henkilöiden varaan, vaan se voi pohjautua myös niihin 

odotuksiin ja mielikuviin, joita viestintään osallistuvat luovat toisistaan. Vaikka viestintä olisi 

anonyymiä tai nimimerkin suojissa käytävää, voi vuorovaikutussuhde pitää sisällään luottamusta 

toista osapuolta kohtaan. Anonyymisti tai nimimerkeillä voidaan käydä hyvin avointa keskustelua  

omista henkilökohtaisista asioista, mikä on helposti tulkittavissa luottamuksen osoitukseksi. Tosin 

luottamuksella ei välttämättä ole asian kanssa tekemistä, sillä anonyyminä tai nimimerkin suojissa 

kommentoiminen saattaa perustua hyvinkin itsekkääseen valintaan siitä, että haluaa avautua 

asioistaan, mutta ei halua tulla tunnistetuksi. Viestinnässä toinen osapuoli saattaa tulkita näiden 

luottamuksellisten asioiden kertomisen hyvinkin henkilökohtaiseksi luottamuksenosoitukseksi.  

 

Varsin yllättävää oli huomio, ettei luottamus anonyymissä viestinnässä aina perustu mielipiteiden 

yhdenmukaisuuteen. Toimiminen konfliktitilanteessa muodostaa näkemystä siitä, miten viestinnän 

toinen osapuoli osaa hallita vastaavanlaiset tilanteet jatkossa. Jos käyttäytyminen riitatilanteessa 
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osoittautuu korrektiksi, muodostuu tästä positiivinen kuva kyseisestä henkilöstä ja positiivisia 

odotuksia sekä ennakointia hänen käyttäytymisestään. 

 

Eli tietyissä tilanteissa luottamusta siis saattaa syntyä anonyymissä viestinnässä, mutta se edellyttää 

yhdenmukaisia odotuksia viestinnältä ja yhteneväisiä käsityksiä siitä, minkä takia viestintä 

suoritetaan nimimerkin suojin tai täysin anonyymisti. Jos edellä mainittuja päätelmiä suhteuttaa 

tutkielman teoreettista viitekehystä muodostaneeseen Schützin merkityksenannon ja –tulkinnan 

teoriaan, viestintäteon tarkoitus tulee viestin vastaanottajalle sitä selvemmin esille, mitä parempi 

ilmaisukyky viestin lähettäjällä on. Viestin vastaanottaja tekee tulkintansa viestistä ja viestintäteosta 

sen pohjalta, minkälainen konteksti viestintätilanteessa on ja minkälaisen yhteisen viestintähistorian 

viestin lähettäjä ja vastaanottaja jakavat. Jos kyseessä on kahden tutun ihmisen välinen viestintä, 

joiden viestintäkäytännöt ovat toisilleen entuudestaan tutut, voi viestin vastaanottaja tulkita 

viestintäteon tarkoituksen sen mielikuvan pohjalta, jonka hän on entuudestaan jo viestin lähettäjästä 

luonut. Esimerkiksi sarkastisesti kirjoitetut viestit tulevat tällöin oikein ymmärretyiksi. Tämä 

yhteinen jaettu ymmärrys ja yhteinen viestintäkieli tukee luottamuksen syntymistä viestinnän 

vuorovaikutussuhteessa. 

 

 

9.2 Luottamus yhteisön ominaisuutena 

 

Kuten jo edellisessä kappaleessa tuli ilmi, luottamus voi syntyä tietokonevälitteisessä viestinnässä 

useiden eri osatekijöiden kautta. Edellisessä kappaleessa tarkastelin siis tutkimustuloksien suhdetta 

teoreettiseen viitekehykseen ja tarkastelin tutkimustuloksia tietokonevälitteistä viestintää 

luonnehtivien ominaispiirteiden kautta. Esitin siinä oman näkemykseni mukaisia päätelmiä 

luottamuksen syntymisestä ja luottamukseen vaikuttavista tekijöistä. Jos kuitenkin haluaisi sanoa 

jotain yleispätevää ja yhteen nivottua päätelmää edellisistä tulkinnoistani, niin luottamuksen voisi 

luonnehtia olevan kontekstisidonnaista. Luottamuksen syntyminen riippuu siitä, ketkä viestintään 

osallistuvat, millaisin taustalähtökohdin ja -valmiuksin, millaisin odotuksin sekä tarkoitusperin. 

Yhtä kaikki, edellä mainittua yhdistää kuitenkin se, että luottamuksella täytyy olla jokin merkitys 

yhteisölle, koska siitä on voitu tehdä niin monia tulkintoja digitaalisiin yhteisöihin kuuluvien 

haastateltavien kautta. Seuraavaksi pyrin ottamaan kantaa toiseen asettamaani 

tutkimuskysymykseen, jolla halusin selvittää, miten luottamus koetaan suhteessa yhteisöllisyyteen 

ja yhteisöihin. 
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Viestintätilanteiden ennakoitavuus sekä viestintätaitojen merkitys tulivat varsin korostetusti esille 

sekä tutkimuksen teoreettisen osasta että myös empiirisestä aineistosta. Monen eri viestinnän 

osatekijän kautta tuli päädyttyä yhä uudelleen yksilöllisiin viestintätaitoihin, viestintäkäytäntöihin 

sekä viestintäkulttuurisiin kohtaamisiin. Viestintäkulttuurista yhdenmukaisuutta on tuskin koskaan 

mahdollista saavuttaa, on sitten kyse mistä viestinnän lajista tahansa. Kuitenkin viestintäkulttuurien 

onnistuneissa ”törmäyksissä” on mahdollisuus saavuttaa yhteisöllisyyden tunnetta, jos ”digitaaliset 

osaajat” kykenevät yhdessä ”digitaalisten oppijoiden” kanssa luomaan sellaista jaettua todellisuutta, 

jossa viestinnän eri osapuolien sosiaaliset kontekstit kohtaavat edes jossain määrin 

menestyksekkäästi ja rakentavat siten yhteisöllisyyden tunnetta.  

 

Heimoyhteiskuntaan ei ole paluuta, mutta tietoverkkojen tarjoama uuden tyyppinen ”toimintatila” 

antaa mahdollisuuden monenlaisen yhteisöllisyyden harjoittamiselle. Digitaalinen yhteisöllisyys ja 

digitaaliset yhteisöt jättävät yhä enemmän yksilölle itselleen vastuuta määritellä paikkansa ja 

kuuluvuutensa yhteisöihin. Nimenomaan yhteisten viestintäkäytäntöjen kautta yhteisö voi 

onnistuneesti luoda yhteistä identiteettiä kollektiivisen historian kautta. Kollektiivisen historian 

luominen edellyttää viestintää, vuorovaikutteisuutta ja yhteisten normien omaksumista. Tässä 

viittaan Pietilän (Lehtonen 1990, 32) määrityksiin yhteisöjen konstitutiivisista ja regulatiivisista 

normeista. Tämän tutkimuksen ja tutkimusaineiston valossa konstitutiivisina normeina voi nähdä ne 

yhteisön olemassaoloa määrittävät tekijät, jotka rajaavat sitä, kuka kuuluu yhteisöön ja kuka ei. 

Esimerkiksi harrastusintressiin perustuvassa yhteisössä yhteisön jäsenyyttä määrittää yhteinen 

kiinnostuksen aihe, vertaistukiyhteisössä  yhteisesti jaetut kokemukset, joiden käsittelyyn 

vertaistukea kaivattiin, keskusteluyhteisössä esimerkiksi yhteinen kiinnostus 

elämänkatsomuksellisiin asioihin ja niin edelleen. Regulatiivisista normeista puolestaan kertovat 

vastaajien näkemykset hyvätapaisesta viestinnästä ja siitä kuinka sitä edesautetaan yhteisöjen 

keskusteluissa, esimerkiksi moderoinnin ja netiketin noudattamisen sekä valvonnan avulla.  

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta luottamus ilmeni olevan vastaajien mielestä lähinnä yhteisöä 

määrittävä ominaispiirre, eikä sellaisenaan yhteisön muodostumisen edellytys. Yhteisöllisyys voi 

selvästikin pohjautua moniin eri tarpeisiin, ja siinä vaiheessa luottamuksella on merkityksensä 

yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentumiselle, kun kyse on enemmänkin Lehtosen (1990) 

luonnehtimasta symbolisesta yhteisöllisyydestä. Lehtonen tekee mielestäni varsin mustavalkoisen 

jaottelun symbolisen ja toiminnallisen yhteisyyden välille. Mielestäni näitä kahta ei aina voi erottaa, 

vaan vuorovaikutuksen seurauksena syntynyt toiminnallinen yhteisö saa tietyssä pisteessä 
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toimintaansa myös symbolisen yhteisyyden piirteitä, kun ryhmäidentiteettiä alkaa ohjata myös 

yhteenkuuluvaisuuden tunne. Kuten aiemmin jo totesin, voidaan näitä Lehtosen määrittelemää kahta 

yhteisötyyppiä havaita myös digitaalisista yhteisöistä, mutta on varsin hankala löytää esimerkkiä 

sellaisista yhteisöistä, jotka olisivat pelkästään joko toiminnallisia tai pelkästään symbolisen 

yhteisyyden lähtökohdista muodostuneita. Digitaalinen yhteisöllisyys edellyttää aina välineet 

viestimiseen ja yleensä yhteisöön liittymisen taustalla on jokin tietty tarkoitus, kuten halu vaihtaa 

ajatuksia samanhenkisten kanssa, osallistuminen nettipeliin tai muu vastaava toiminnallinen 

tarkoitus. Viestien vaihdon ja yhteisön toimintaa osallistumisen kautta yhteisöä alkavat määrittää 

myös symbolisen yhteisyyden osatekijät. 

 

Alkuperäiseen tutkimusongelmaan palaten voisi todeta, että mikäli luottamusta yhteisön jäsenten 

välillä on, se tiivistää yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Yhteisön syntyminen ei kuitenkaan edellytä 

luottamusta sen jäsenten välille. Yhteisötyypin mukaan määrittyvät ne tekijät, jotka yhteisössä 

kommunikoivat: perustuuko yhteisön toiminta pelkkien argumenttien vaihtamisen varaan vai 

toimivatko viestinnän osapuolet omilla nimillään ja avoimesti.  

 

 

9.3 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimuksen tarve 

 

Laadullisen tutkimuksen objektiivisuuden ongelmaa tarkastellessa tulee Tuomen ja Sajavaaran 

(2002, 133) mukaan erottaa havaintojen luotettavuus ja toisaalta niiden puolueettomuus. 

Havaintojen luotettavuus lienee niiltä osin selvä, että havainnot perustuvat sähköpostitse kerättyyn 

aineistoon ja ovat sieltä edelleenkin todennettavissa. Mitä taas havaintojen ja niistä tehtyjen 

päätelmien puolueettomuuteen tulee, en voi hyvällä omallatunnolla allekirjoittaa väittämää 

puolueettomuudesta. Kuten jo johtopäätöksiä tehdessäni totesin, johtopäätökset ovat teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimusaineiston suhde tulkittuna siitä kontekstista, josta minä tutkijan roolissa 

sitä käsittelen. Tehdyt havainnot ja päätelmät nivoutuvat ollenaisesti omaan maailmankuvaani sekä 

tapaani ymmärtää asiat. Olen silti antanut päätelmissä vastaajien oman äänen kuulua, ja olen tehnyt 

tulkinnat sellaisista lähtökohdista, joita vastaajat ovat vastauksillaan tutkimukselle asettaneet. Tässä 

tuleekin esille juuri laadullisen tutkimuksen ydin, pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, eikä 

siitä voi johtaa absoluuttisia totuuksia täysin irrallaan tutkijan arvomaailmasta. Mutta kuten Tuomi 

ja Sajavaara (emt.) toteavatkin, tutkija on tutkimusasetelmansa luoja ja tulkitsija. 
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Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös tutkimuksen validiteettiin 

(tutkimuksessa on tutkittu mitä on luvattu) ja reliabiliteettiin (tutkimustulosten toistettavuus) 

(Tuomi & Sajavaara 2002, 133). Tämän tutkimuksen validiteetti tuli esille päätelmien yhteydessä, 

jossa vastasin tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. Tuomi ja Sajavaara (emt.) edelleen 

huomioivat tutkimustulosten reliabiliteetin olevan hankalampaa todeta laadullisissa tutkimuksissa, 

joissa tutkittava ilmiö rakentuu useista sosiaalisista todellisuuksista ja todellisuuden konstruktioista. 

Tässä tutkielmassa olen kuitenkin vastannut varsin monimuotoiseen ja haasteelliseen 

tutkimusasetelmaan, tiedostaen sekä kohdaten ne ongelmakohdat, jotka tutkimuksen tekoa ja jo 

lähtökohtia siivittivät.  

 

Tuomen ja Sajavaaran (2002, 141-142) mukaan triangulaatiota on pidetty tutkimuksen yhtenä 

validiteetin arvioinnin keinona, jolloin tutkittavaa ilmiötä joko tarkastellaan useasta näkökulmasta, 

usean eri teorian avulla, tai aineisto kerätään usealta eri tiedonantajaryhmältä. Tässä työssä toteutuu 

triangulaatio niin teorian kuin aineistonkin osalta. Teoriassa on huomioita useita eri näkökulmia ja 

lähestymistapoja aiheeseen ja aineisto on tietoisesti kerätty usean tyyppisestä eri yhteisöstä, joissa 

yhteisöllisyyden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia. Näin ollen myös vastauksien kautta heijastui 

tutkimuksen aihepiiri useasta eri näkökulmasta. Näiden arviointikeinojen pohjalta voi sanoa 

tutkimuksen olevan validi. 

 

Vaikka yhteisöjä, viestintää ja luottamusta on kutakin tahoillaan tutkittu useiden eri tieteenalojen 

piireissä, mielestäni kuitenkin luottamuksen syntyminen yhteisöjen viestinnässä on sellainen 

aihealue, joka luo useita mielenkiintoista ja tarpeellisia tutkimusasetelmia. Nämä auttaisivat 

ymmärtämään paremmin verkossa toimivien yhteisöjen toimintadynamiikkaa ja antaisivat myös 

selvennystä siihen, millä eri tavoin ihmiset yhä enemmän saavat yhteisöllisyyden kaipuulleen 

vastinetta verkkoyhteisöistä.  

 

Toinen luottamuksen käsitteestä ja luottamuksen olemuksesta herännyt pohdinnan aihe on 

luottamuksen vastavuoroisuus ja sen merkitys yhteisöllisyydelle. Viestinnän vuorovaikutussuhteen 

sisältämä luottamus ei välttämättä ole vastavuoroista, joten mielenkiintoista olisi saada näkemyksiä 

siihen, mikä vaikutus tällä on viestintään ja edelleen yhteisöllisyyteen. Muuttaako se jollain tapaa 

toisen osapuolen suhtautumista, jos toisen viestintä perustuu luottamukselliseen suhteeseen, mutta 

kuitenkin tiedostaen, ettei tämä luottamussuhde välttämättä ole vastavuoroista? 
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       LIITE 1 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

1.a) Onko anonyymillä viestinnällä ja nimimerkkien käytöllä mielestäsi vaikutusta 
nettikeskusteluissa tapahtuvaan luottamuksen syntymiseen?  

   b) Kuinka nimettömyys mielestäsi vaikuttaa (esim. kasvottoman viestinnän edut/haitat, 
nimimerkeistä mahdollisesti syntyvät mielikuvat)? 

   c) Miten luottamus ilmenee nettiyhteisöissä (mainitse käytännön esimerkkejä)? 

  

2.) Mikä merkitys keskustelijoista saatavilla olevalla oheisinformaatiolla on mahdollisen 
luottamuksen syntymiseen (esim. kuva, henkilötiedot)? 

  

3.) Vaikuttaako viestinnän aktiivisuus, viestien sävy ja niiden sisällöllinen asiantuntevuus 
mahdollisen luottamuksen syntymiseen? Millä tavoin? 

  

4.) Tuleeko mieleesi muita mahdollisia tekijöitä, jotka  

   a) edesauttavat luottamuksen syntymistä keskusteluissa tai 

   b) vähentävät sitä? 

  

5.a) Kuinka merkittävänä pidät luottamuksen syntymistä yhteisöjen keskusteluissa?  

   b) Minkälaisissa tilanteissa se on osoittautunut tarpeelliseksi? 

   c) Milloin tunnet että voit luottaa yhteisön muihin jäseniin? 

  

6.) Mitä mieltä olet tietokonevälitteisestä viestinnästä yleensä viestintätapana?  

(Esim. eleiden ja ilmeiden puuttumisen merkitys, kirjallisen viestinnän helppous/vaikeus, ajasta ja 
paikasta riippumattomuus tai jokin muu tekijä?) 

  

7.) Muita ajatuksia tai kommentteja? 
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ESIMERKKI REDUSOINNISTA    LIITE 2 
 
 
OHEISINFORMAATION MERKITYS LUOTTAMUKSELLE  
 
 

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 

oheisinformaatiolla ei merkitystä, nimimerkit 
keskustelevat nimimerkkien kanssa 

VAIN NIMIMERKIT KOMMUNIKOIVAT 

aidoksi uskottava omakuva luo aitoutta 
kirjoittamiseenkin, pääosin luottamus muodostuu 

kirjoittamisesta pidemmällä aikajänteellä 

TUKEE VIESTEISTÄ SYNTYVÄÄ MIELIKUVAA 

informaation antaminen itsestään ilmentää kirjoittajan 
rohkeutta seistä sanojensa takana ja vastata sisällöstä 

OHEISINFORMAATIO KUVASTAA VASTUUTA 

auttaa kokonaiskuvan muodostamisessa, varsinaisen 
luottamuksen syntyyn ei vaikuta ollenkaan, välittömästi 

LUO KOKONAISKUVAA 

valokuvasta kiva katsoa vastaako kuva sitä mielikuvaa 
mikä on syntynyt 

VALOKUVAN JA LUODUN MIELIKUVAN 
VASTAAVUUS 

oheisinformaatio riippuu nettiyhteisöstä KONTEKSTISIDONNAISTA 

ei pidä kuvista, koska jokainen kuitenkin etsii itsestään 
sen edullisimman kuvan. Ikätiedot kiinnostava mikäli 

niihin voi luottaa. 

AITOUDEN KYSEENALAISTAMINEN 

kuvilla ja oikealla nimellä on suuri merkitys luottamuksen 
syntyyn. Antavat vahvistusta ihmisen oikeellisuudesta 

VAHVISTAVAT OIKEELLISUUTTA 

on iso luottamuksen osoitus laittaa oma kuva ja nimitiedot 
esille, joten sellaiselle voi itseäänkin paljastaa enemmän 

EDESAUTTAVAT LUOTTAMUKSEN 
VASTAVUOROISUUTTA 

tosin moni käyttää vääriä valokuvia VÄÄRIN KUVIEN KÄYTTÖ VÄÄRISTÄÄ  

samoin keskustelukumppani halutaan nähdä joten 
omakuvat ovat sen takia tärkeitä 

TÄRKEÄ NÄHDÄ KESKUSTELUKUMPPANI 

itse vältän kuvien laittamista koska en halua olla 
tunnistettavissa netissä 

KUVISTA TUNNISTAMISEN VAARA 

auttaa arvottamaan hlön mielipiteet mutta luottamus 
syntyy kyllä muista asioista 

AUTTAA HENKILÖN ARVOTTAMISESSA 

oheisinformaatio olennaista, itse hankitun ja 
keskusteluissa saadun informaation suhde 

KAHTA ERI KAUTTA SAADUN INFORMAATION 
SUHDE 

sarkastisesti esitetty oheisinformaatio opitaan 
tunnistamaan ja silläkin luottamusta vahvistava merkitys, 
kun tietää keskustelijan tietoisesti käyttävän sarkasmia ja 
muunneltua totuutta, suhtaudutaan huumorilla ja sillä on 

viihdearvoa 

TOISTUVAN SARKASMIN JA VIIHDEARVON 
KAUTTA LUOTTAMUSTA 

kuva täydentää muodostettua henkilökuvaa, toisaalta 
kertoo henkilön iästä ja siten vaikuttaa mielipiteeseen 

AUTTAA ASETTAMAAN VIESTINNÄN SEN 
KIRJOITTAJAN KONTEKSTIIN 

eniten hyötyä kun keskustelu syvenee jollain alalla TODENTAA ASIANTUNTIJUUTTA 

ihminen voi luottaa kirjoittajiin vasta kun syntyy 
tunnistaminen ja samaistuminen 

EDISTÄÄ SAMAISTUMISTA 

suurempi merkitys oheisinfolla on yhteisöhengen ja 
henkkohtaisen kiintymyksen luomisessa 

LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ 
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ESIMERKKI KLUSTEROINNISTA    LIITE 3 
 
 
OHEISINFORMAATION MERKITYS LUOTTAMUKSELLE  
 
 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 
  

AITOUDEN KYSEENALAISTAMINEN  
VÄÄRIEN KUVIEN KÄYTTÖ VÄÄRISTÄÄ EPÄAITOUDEN MAHDOLL ISUUS 

  
  

TUKEE VIESTEISTÄ SYNTYVÄÄ MIELIKUVAA  
LUO KOKONAISKUVAA TEKEE MIELIKUVAT NÄKYVIKSI 

VALOKUVAN JA LUODUN MIELIKUVAN 
VASTAAVUUS 

 

TÄRKEÄ NÄHDÄ KESKUSTELUKUMPPANI  
AUTTAA ASETTAMAAN VIESTINNÄN SEN 

KIRJOITTAJAN KONTEKSTIIN 
 

  
TODENTAA ASIANTUNTIJUUTTA HENKILÖN TODENTAMINEN 
VAHVISTAVAT OIKEELLISUUTTA  

  
  
  

AUTTAA HENKILÖN ARVOTTAMISESSA VIESTINNÄN KOROSTUNUT MERKITYS 
VAIN NIMIMERKIT KOMMUNIKOIVAT  

  
  
  

OHEISINFORMAATIO KUVASTAA VASTUUTA  
EDESAUTTAVAT LUOTTAMUKSEN 

VASTAVUOROISUUTTA 
TARTTUMAPINNAN LISÄÄMINEN 

EDISTÄÄ SAMAISTUMISTA  
LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ  

  
KONTEKSTISIDONNAISTA  
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ESIMERKKI ABSTRAHOINNISTA    LIITE4 
 
OHEISINFORMAATION MERKITYS LUOTTAMUKSELLE  
 
 
 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA = yhdistävä luokka 
   

epäaitouden mahdollisuus   
henkilön todentaminen vakuudet identiteetistä  

  oletetun todentaminen 
tekee mielikuvat näkyviksi   

viestinnän korostunut merkitys lisäinformaation antaminen  
tarttumapinnan lisääminen   

   
   
   
   

 
 

 


