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Abstract
Computer hobbyists as a new, technology-based subculture constitute a challenging and nuanced
educational research area. The goals of this particular research are the following: a) to describe
computer hobbyist in general, b) to examine the self-image of computer enthusiasts and its
connection to Hacker's Ethic (Himanen 2001), c) to analyze the interconnection between computing
as a hobby and school success of computer enthusiasts, and d) to explore possible differences among
identity groups of computers enthusiasts in general level and/or in school success.

Information society, youth culture, and social psychological self-theories make up the theoretical
framework for the research problem. The main theoretical starting points for this research arise from
Manuel Castell's theory of informational society. Furthermore, juvenile-subculture analysis made by
Heiskanen & Mitchell, as well as Mead and other sociopsychological interpretations of origin and
development of self are important elements of the theoretical frame. Hackers Ethic will build
synthesis for triangulation of views.

This research can be described as an multimethodical combination of quantitative and qualitative
research. A sample of 274 participants emerged from 4500 computer enthusiasts during a four-day
Assembly 2002 -computer party in Helsinki. Data collection was performed by using questionnaire,
interviews and observation. Statistical information was analyzed with SPSS-software, and interview
transcripts were subjected to content analysis. Also included in the data were observation diaries of
main personal remarks made by researcher.

Findings evidence that the typical computer enthusiast in the study was a 19-year old male who
had been involved in computing more than 10 years. Among the hobbyists, males spend weekly circa
33 hours with computers, and females about 25 hours. Five self-image models of computer
enthusiasts were discovered. In seven values included to Hacker's Ethic, passion and activity comes
true in high level among computer devotees.

With regard to computer hobbyists in school, a positive correlation between activeness in
computing and school success was discovered. Those who spend more than 40 hours weekly with
computers get significally (p < 0.01) better grades in english language (second language) and
computing, compared to others. Almost significally (p < 0.05) better results among hobbyists were
achieved in mean value of all school subjects, in mathematics and in shop and significally (p < 0.001)
weaker results in sports. Results derived from this sample may be generalized in select populations
only.

Results do open some new and interesting views in computing as a hobby, as well as in the
development of an information society, youth culture and research of self-image. Results are
meaningful in theoretical practice, as well as in practical implementations and offer implications
regarding student individuality, the self-knowledge of computer devotees, general leisure activities
of young adults and parenting.
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Tiivistelmä
Teknologian käyttöön perustuvana alakulttuurina tietokoneharrastajat muodostavat haastavan ja
monivivahteisen kasvatustieteellisen tutkimusalueen. Tämän tutkimuksen tehtävänä on a) kuvailla
tietokoneharrastajaa yleisellä tasolla, b) tarkastella tietokoneharrastajan minäkuvaa ja sen yhteyttä
Himasen (2001) laatimaan hakkerietiikkaan, c) analysoida tietokoneharrastuksen ja
koulumenestyksen välistä yhteyttä, sekä d) tutkia eroavatko tietokoneharrastajien identiteettiryhmät
toisistaan yleisten ominaisuuksien ja/tai koulumenestyksen suhteen.

Teoreettisessa viitekehyksessä tutkimusongelmia tarkastellaan informaatioyhteiskunnan,
nuorisokulttuurin sekä sosiaalipsykologisten minäteorioiden näkökulmista. Tutkimuksen keskeisiä
teoreettisia lähtökohtia ovat Manuel Castellsin teoria informaatioyhteiskunnasta sekä hänen
näkemyksensä 'identiteetin' käsitteestä, Heiskasen ja Mitchellin analyysi nuorten alakulttuureista
sekä Meadin ja muiden sosiaalipsykologien tulkinta minän synnystä ja kehityksestä. Synteesi eri
tarkastelukulmille muodostuu Himasen laatimasta hakkerietiikasta.

Käsillä olevan tutkimuksen tutkimusstrategia on monimenetelmällinen kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen tutkimusstrategian yhdistelmä. Noin 4500 tietokoneharrastajan perusjoukosta kerättiin
otos (N = 274) neljä vuorokautta kestäneen Assembly 2002 -tapahtuman aikana Helsingissä.
Tiedonhankintamenetelmiä olivat kyselylomake, haastattelut sekä observointi. Tilastoaineisto
analysoitiin SPSS-ohjelmistolla ja litteroidut haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.
Observointipäiväkirjaan kirjattiin tutkijan keskeiset omakohtaiset havainnot.

Tulosten perusteella tyypillinen tietokoneharrastaja on noin 19-vuotias poika, joka on harrastanut
tietokoneita yli 10 vuoden ajan. Tietokoneen parissa pojat viettivät viikoittain noin 33 tuntia ja tytöt
25 tuntia. Tutkimuksessa voitiin erottaa pääkomponenttianalyysin avulla viisi tietokoneharrastajia
kuvaavaa minäkuvamallia. Hakkerietiikan seitsemästä arvosta intohimo ja aktiivisuus toteutuvat
tietokoneharrastajien keskuudessa erittäin hyvin. 

Tietokoneharrastajat menestyvät yleensä koulussa hyvin. Harrastusaktiivisuus on yhteydessä
koulumenestykseen siten, että yli 40 t viikossa tietotekniikkaa harrastavien koulumenestys englannin
kielessä sekä tietotekniikassa oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) parempi kuin vähemmän
harrastavien. Tilastollisesti melkein merkitsevästi (p < 0,05) parempia tuloksia he saavuttivat
kaikkien aineiden sekä lukuaineiden keskiarvoissa, matematiikassa sekä teknisessä / tekstiilityössä.
Tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) heikompia he olivat liikunnassa. Otoksen tuottamat
tulokset ovat yleistettävissä ainoastaan valikoituneeseen populaatioon.

Tutkimustulokset avaavat mielenkiintoisia uusia näkökulmia tietokoneharrastukseen,
informaatioyhteiskunnan ja nuorisokulttuurin kehittymiseen sekä minäkuvatutkimukseen.
Tutkimustuloksilla voidaan nähdä olevan niin teoreettista merkitystä kuin käytännön implikaatioita
opettajan oppilaantuntemuksen, oppilaiden yksilöllisyyden huomioinnin, tietokoneharrastajan
itsetuntemuksen sekä harrastustoiminnan ja kotikasvatuksen kehittämisen kannalta.

Asiasanat: harrastukset, nuorisokulttuuri, opintomenestys, tietokone





Pysähdy oi hetki,  
sillä Sinä olet niin kaunis  

(Goethe) 





 Alkusanat 

Olen kiitollinen kaikille niille ihmisille, jotka ovat tukeneet tutkimustyötäni. Vanhempieni 
Mailan ja Sulon kannustus sekä vaimoni Ullan pyyteetön mukautuminen vapaa-ajan 
menetykseen olivat ensiarvoisen tärkeitä. Poikiani Niklasta ja Kimiä kiitän mukavista ja 
usein varsin terävistä huomioista, jotka auttoivat ymmärtämään nuorison mielenlaatua. 
Samalla pahoittelen sitä, että tutkimuksen tekeminen verotti muutoinkin liian vähäisiä 
yhdessäolon hetkiämme. 

Tutkimusyhteisön jäsenet ovat olleet suosiollisia tutkimustani kohtaan. Erityiset kii-
tokset haluan lausua oppi-isälleni professori Martti Jussilalle, jonka kannustamana taan-
noin tutkimustyöni aloitin. Hengenravinnon lomassa muinaiset lounashetket ja marja-
reissu ovat jääneet erityisesti mieleen. Tohtori Esko Kalaojaa haluan kiittää akateemiselle 
uralle ohjautumisesta. Professori Jaakko Luukkosta kiitän väitöskirjani ohjaamisesta. 
Saamani ohjaus oli asiantuntevaa, ja hänen tekemänsä muutosehdotukset otin kiitollisena 
vastaan. Erikseen henkilöitä mainitsematta myös kaikki professori Luukkosen tutkimus-
ryhmän jäsenet ansaitsevat kiitokset työtä koskevista huomioista. Professori Jouko 
Karille ja tohtori Jyrki Pulkkiselle kiitos tarkoista työtä koskevista huomioista. Paljon 
kiitoksia kannustuksesta myös professori Leena Syrjälälle sekä professori Tapio Keran-
nolle. Dosentti Kristiina Kumpulaista haluan kiittää monista mielenkiintoisista ideoista ja 
näkökulmista, joita hän keskusteluissamme toi esiin. Professoreita Jorma Enkenberg sekä 
Jari Lavonen kiitän työn esitarkastuksesta, esittämänne huomiot olivat ansiokkaita sekä 
myös rohkaisevia. Dosentti Tuomo Jämsälle kuuluu lämmin kiitos kielentarkastuksesta. 
KM Anna-Mari Raatikaiselle kiitos avusta havaintoaineiston teknisessä käsittelyssä. 

Parhaat kiitokseni esitän myös niille lukuisille tietotekniikan harrastajille, jotka suos-
tuivat valottamaan sisintään tutkijalle. Ilman teitä tämä tutkimus ei olisi voinut valmistua. 
Kiitos myös Assembly-tapahtuman järjestäjille, ennen kaikkea Pekka Aakolle ja Jussi 
Laakkoselle, joiden tukemana datan kerääminen mahdollistui. 

I am grateful to all my foreign colleagues for their support. This research was especial-
ly inspired by Dr. Laurie Dias and Dr. Mike Dias (Atlanta, USA), Dr. Dean Korosec 
(Maribor, Slovenia), Dr. Thomas McManus (Saginaw, USA) and Dr. Jay Thompson 
(Muncie, USA). 

Oulussa marraskuun 3. päivänä 2004 Kari Kumpulainen 





 Luettelo taulukoista 

Taulukko 1. Eräiden tietoyhteiskuntien vertailu ........................................................... 33 
Taulukko 2. Roolin ottaminen ja roolissa toimiminen .................................................. 54 
Taulukko 3. Kotitietokoneen käyttömahdollisuus Suomessa vuonna 2002 .................. 64 
Taulukko 4. Tietokoneen yleisimmät käyttötavat sukupuolen ja iän mukaan ............... 65 
Taulukko 5. Tietokoneharrastajien identiteettiryhmät tässä tutkimuksessa . ................. 93 
Taulukko 6. Minäkuvamittarin kuvausattribuuttiparit ja niitä määrittävät osiot . .......... 98 
Taulukko 7. Tutkimuksen muuttujat teoreettisessa ja operationaalisessa muodossa ... 103 
Taulukko 8. Tietokoneharrastajat oppilaitoksittain jaoteltuna. .................................... 109 
Taulukko 9. Vanhempien ammattijakautuma Tilastokeskuksen luokittelua  

mukaillen ................................................................................................ 111 
Taulukko 10. Bittinikkarin lähipiirin tietokoneharrastuneisuus . ................................... 112 
Taulukko 11. Keskeiset tietotekniikkaharrastuksen opinlähteet  

prosenttilukuina........................................................................................ 115 
Taulukko 12. Eräitä bittinikkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja  

asenteita .................................................................................................. 116 
Taulukko 13. Ikäjakauma ja identiteettiryhmä (ristiintaulukko). ................................... 122 
Taulukko 14. a) Ikä, harrastuksen kesto sekä viikkotyöskentely sukupuolen  

mukaan (keskiarvot) ................................................................................ 124 
Taulukko 14. b) Ikä, harrastuksen kesto sekä viikkotyöskentely sukupuolen  

mukaan (t-testi) ....................................................................................... 124 
Taulukko 15. Minäkuvamittauksen keskiarvot ja keskihajonnat .................................. 128 
Taulukko 16. Kaiserin ja Bartlettin testi ....................................................................... 129 
Taulukko 17. Kommunaliteetit sekä rotatoitu komponenttimatriisi .............................. 129 
Taulukko 18. Suhtautuminen tietokoneohjelmien kopiointiin ...................................... 134 



Taulukko 19. Tietokoneharrastajien välinen kommunikaatio ....................................... 136 
Taulukko 20. Luovuuden mittaamisessa käytetyt attribuutit ......................................... 137 
Taulukko 21. Tietokoneharrastajien luovuus heidän oman arvionsa mukaan ............... 137 
Taulukko 22. Hakkerietiikan toteutuminen tietokoneharrastajien kohdalla .................. 138 
Taulukko 23. Keskimääräisen tietokoneharrastajan koulumenestys eräissä  

oppiaineissa ............................................................................................. 140 
Taulukko 24. Kouluarvosanojen keskiarvot harrastusaktiivisuuden suhteen ................. 141 
Taulukko 25. Kouluarvosanojen erojen merkitsevyys harrastusaktiivisuuden  

suhteen  (t-testi) ....................................................................................... 142 
Taulukko 26. Identiteettiryhmien erot koulumenestyksessä (keskiarvot) ...................... 144 
Taulukko 27. Identiteettiryhmien erot koulumenestyksessä (ANOVA) ......................... 146 
Taulukko 28. Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä (keskiarvot) ..................... 147 
Taulukko 29. Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä ( t-testi) ........................... 148 
 



 Luettelo kuvioista 

Kuvio 1. Tutkimuksen lähtökohdat .................................................................................18 
Kuvio 2. Ongelmapelaamisen kehittyminen Murtoa ja Niemelää mukaillen ..................67 
Kuvio 3. Hakkerietiikka ..................................................................................................73 
Kuvio 4. Teoreettisten käsitteiden muovautuminen tässä tutkimuksessa ........................74 
Kuvio 5. Tutkimusstrategia ..............................................................................................87 
Kuvio 6. Tämän tutkimuksen keskeiset teoreettiset näkökulmat .....................................88 
Kuvio 7. Päivittäinen tietokonetyöskentelyn vuorokausirytmi ...................................... 110 
Kuvio 8. Keskeiset tietotekniikkaharrastuksen opinlähteet ........................................... 115 
 





 Sisällys 

Abstract 
Tiivistelmä 
Alkusanat 
Luettelo taulukoista 
Luettelo kuvioista 
Sisällys 
1 Johdanto.........................................................................................................................17 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus ..............................................................................17 
1.2 Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet...................................................................19 

2 Informaatioyhteiskunta, kulttuuri ja minä .....................................................................22 
2.1 Informaatioyhteiskunta ...........................................................................................23 

2.1.1 Informaatioyhteiskunnan tunnusmerkkejä.......................................................23 
2.1.2 Castells ja verkostoyhteiskunta........................................................................26 
2.1.3 Suomi tietoyhteiskuntana ................................................................................32 
2.1.4 Kriittisiä näkökohtia ........................................................................................35 

2.2 Nuorisokulttuurin näkökulma.................................................................................36 
2.2.1 Nuorisokulttuurin kehittyminen.......................................................................37 
2.2.2 Alakulttuurit.....................................................................................................40 
2.2.3 Kyberajan nuoriso ...........................................................................................43 
2.2.4 Huomioita nuorten hyvinvoinnista ..................................................................45 

2.3 Minäkuva................................................................................................................47 
2.3.1 Sosiaalipsykologiset minäteoriat .....................................................................51 
2.3.2 Sosiaalipsykologian viimeaikainen näkemys minäteorioista...........................56 

3 Tietokoneharrastus ja hakkerietiikka .............................................................................58 
3.1 Harrastuksen käsitteestä .........................................................................................58 
3.2 Harrastusmotivaatio................................................................................................59 

3.2.1 Motivaation käsitteestä ....................................................................................59 
3.2.2 Madsenin motivaatioteoria ..............................................................................62 

3.3 Tietokoneet harrastuksena ......................................................................................63 
3.4 Riippuvuudesta .......................................................................................................66 
3.5 Hakkerietiikka ........................................................................................................69 



4 Teoreettisten käsitteiden muovautuminen......................................................................74 
5 Aikaisempia tutkimustuloksia........................................................................................77 
6 Tutkimusstrategia ja tutkimuksen ongelmat ..................................................................86 

6.1 Tutkimusstrategia....................................................................................................86 
6.2 Tutkimusongelmat ..................................................................................................89 

7 Tutkimusasetelma ..........................................................................................................92 
7.1 Koehenkilöt ............................................................................................................92 
7.2 Aineiston koonti ja suoritetut mittaukset ................................................................94 

7.2.1 Kyselylomake ..................................................................................................95 
7.2.2 Haastattelu .....................................................................................................100 
7.2.3 Osallistuva havainnointi ................................................................................101 
7.2.4 Tiivistelmä käytetyistä tutkimusmenetelmistä...............................................102 

7.3 Aineiston analysointi ja käytetyt tilastomenetelmät .............................................104 
7.4 Tutkimuksen luotettavuus.....................................................................................104 

8 Tulokset .......................................................................................................................108 
8.1 Tietokoneharrastajaa yleisesti kuvaavat seikat .....................................................108 

8.1.1 Tyypillinen tietokoneharrastaja......................................................................108 
8.1.2 Eräitä bittinikkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja asenteita ... 114 
8.1.3 Yleisiä identiteettiryhmien välisiä eroja ........................................................120 
8.1.4 Yleisiä sukupuolten välisiä eroja ...................................................................124 

8.2 Tietokoneharrastajan minäkuva ............................................................................127 
8.2.1 Minäkuvamallit..............................................................................................127 
8.2.2 Hakkerietiikan operationalisoituminen..........................................................132 

8.3 Tietokoneharrastus ja koulumenestys ...................................................................139 
8.3.1 Harrastuksen yhteys eräisiin oppiaineisiin ....................................................139 
8.3.2 Harrastusaktiivisuuden yhteys koulumenestykseen.......................................141 
8.3.3 Identiteettiryhmien eroavuudet koulumenestyksessä ....................................143 
8.3.4 Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä ...............................................147 

9 Pohdinta.......................................................................................................................149 
Lähteet 
Liitteet 



1 Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Margaret Mead (1970) on verrannut teknologiakulttuurin vaikutuksessa eläviä ihmisiä 
uudisraivaajiin. Uudisraivaajat kulkivat aikoinaan pitkän tien, jonka päämäärä oli heille 
tuntematon. Löydettyään kiinnostavan ja muutoin sopivan paikan he asettuivat paikoil-
leen ja aloittivat pellonraivaamisen. Kuitenkin he tiesivät koko ajan olevansa tulokkaita 
uudessa maassa: heidän juurensa olivat kaukana siellä jossain. Vasta toinen sukupolvi, 
joka syntyi uudessa maassa, tunsi olevansa syntymästään saakka kotona. Heille elinym-
päristö tuli tutuksi jo varhain, ja siihen suhtauduttiin luontevasti. Vanhempien tarinat 
jostakin kaukaisesta maasta saattoivat kuulostaa jännittäviltä, mutta samalla hieman 
etäisiltä ― katse oli suunnattuna eteenpäin, oma tulevaisuus oli edessä. 

Tekniikan nopean kehityksen myötä lukuisat perheet ja yhteisöt ovat kokeneet saman-
kaltaisen prosessin. Uusi tekniikkaa edellyttää käyttäjiltään tiedollisia ja taidollisia 
valmiuksia, joita kodista ja koulusta ei välttämättä ole voitu tarjota. Kotiin hankitun 
tietokoneen pääasiallinen käyttäjäkunta on ollut perheen nuoriso, ja myös työyhteisöissä 
on nuoren sukupolven teknologista osaamista usein ihaillen seurattu. 

Teknologian murroskautta elettäessä on tärkeää tiedostaa, että todella elämme muutok-
sen aikaa. Tämän uuden ’Villin Lännen’ säännöt saattavat poiketa totutuista, ja säännöt 
voivat myös helposti muuttua. Murroksessa elävien tehtävänä on selviytyä muutoksesta 
kunnialla. Samalla heidän tulee pohjustaa maaperä tulevia sukupolvia varten mahdolli-
simman hedelmälliseksi.  

Tilastokeskuksen (URL 14) mukaan nuoret käyttävät tietokoneita runsaasti: Vuonna 
1999 noin 40 % peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista ilmoitti 
käyttävänsä tietokonetta päivittäin. Niinpä ei ole ihme, että uudisraivaajahengen viitoit-
tamina on syntynyt nuorten omia teknologiaan liittyviä alakulttuureja. Usein harras-
tukseen liittyvän hengenheimolaisuuden merkeissä alkaneet ystävyyssuhteet ovat joh-
taneet yhteisiin kokoontumisiin. Merkille pantavaa on sosiaalisen yhteydenpidon muutos 
perinteiseen ihmisten väliseen kommunikaatioon verrattuna. Tietokoneita harrastavien 
nuorten omaan aktiivisuuteen pohjautuen on syntynyt lukuisia globaaleja tietoverkkoihin 
perustuvia keskustelufoorumeja, FTP-tiedostonjakelukanavia, verkkopelejä jne. Tieto-
koneharrastajien keskinäinen kommunikointi ei pohjaudu kuitenkaan pelkästään uuden 
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teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin, vaan perinteisellä kasvokkain tapahtuvalla 
yksilöiden välisellä kohtaamisella on silläkin sijansa. Esimerkkeinä tällaisesta ovat ne 
lukuisat tietokonepartyt ja -LANit, joita tätä nykyä järjestetään lähes kaikkialla maail-
massa. 

LANeilla tietokoneharrastajat kokoontuvat yhteen pelaamaan, koodaamaan demo-
ohjelmia, surffaamaan netissä, kilpailemaan keskenään ja itsensä kanssa ― tai muuten 
vain tapaamaan toisia samanhenkisiä harrastajia. Ajankäyttö näissä tilaisuuksissa on 
varsin tehokasta: tavallisesti tietokoneiden äärellä vietetään 24 t vuorokaudessa, usein 
monta vuorokautta peräkkäin. 

Sosiaalisen toiminnan muotona tällainen asetelma on mielenkiintoinen, sillä perin-
teisesti tietokoneharrastajat on mielletty yksinäisiksi erakoiksi, jotka ovat yhteydessä 
ulkomaailmaan ainoastaan tietoverkkojen välityksellä. Toisaalta kirjoittajan oma-
kohtaisiin kokemuksiin pohjautuen sosiaalinen kanssakäyminen partyillä ei välttämättä 
ole vilkasta; ulkopuolisen ensivaikutelma on, että bittinikkarit siellä tuijottavat lumoutu-
neina kuvaruutua eivätkä juuri keskustele edes vieressä istujan kanssa… Mikä sitten saa 
tietokoneharrastajat kerääntymään yhteen? Vai pettääkö aikuisen ulkopuolisena saama 
hetkellinen vaikutelma? Millaisia nämä informaatioyhteiskunnan varhaistuotteet, bit-
tinikkarit, todella ovat yksilöinä? 

Kuvio 1. Tutkimuksen lähtökohdat. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja tulkita tietotekniikkaa aktiivisesti harras-
tavien nuorten elämänpiiriin liittyvää problematiikkaa ― heidän käsitystä itsestään 
yksilöinä sekä harrastukseen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksessa peilataan yksilön 
ja nuorisokulttuurin näkökulmaa globaaliin informaatioyhteiskuntaan (kuvio 1). 

Tutkijaa aihe innoitti kovin, onhan taustalla omakohtainen yli 20-vuotta kestänyt ak-
tiivinen tietokoneharrastus sekä pitkä työura tietotekniikan didaktiikan lehtorina Oulun 
yliopistossa. Nämä kaksi seikkaa yhdessä ovat tarjonneet todellisen näköalapaikan 
bittinikkareiden maailmaan. Kuvaruudun houkutteleva, taianomainen lumo; ajantajun 
katoaminen tietokoneen äärellä; kiihkeä riemun tunne kun koodi toimii; jännityksen 
täyteinen odotus laitteistopäivityksen jälkeen… vähemmästäkin voi huumaantua ja tulla 
onnelliseksi ☺ Siis ehdottomasti tutkimisen arvoinen ilmiö! 
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1.2  Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Monet tämän tutkimuksen käsitteistä määritellään tarkemmin tutkimuksen tekstissä tai 
niiden merkitys selviää asiayhteydestä. Tässä luvussa esiteltävät käsitteet on valittu 
kahden kriteerin perusteella: 

1. Käsitteet, joiden semanttinen sisältö on verraten uusi ja vakiintumaton. 
2. Käsitteet, joiden esiymmärtäminen helpottaa lukijaa myöhemmän tekstin omaksumi-

sessa. 

Käsiteluettelo ei pyri olemaan kattava, ja tutkija on selvillä siitä, että sama käsite voidaan 
määritellä jossakin toisessa teoksessa tästä poikkeavalla tavalla. Ellei toisin mainita, 
käsite on tutkijan määrittelemä.  

Bi t t in ikkari . Bittinikkarilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ketä tahansa tietokone-
harrastajaa, mukaan lukien yleisharrastajat, pelaajat ja hakkerit (ks. luku 7.1 Koehenki-
löt). 

Hakker i . Tietotekniikan huippuosaaja, joka on aidosti kiinnostunut alasta ja kehittää 
sitä samoin ajattelevien kanssa, ajattelematta ensisijassa rahaa tai laskematta työtunteja 
(Castells & Himanen 2001, 6, Saari 1988, 43-44). 

Immersi iv isyys . Mukana olemisen tuntu ― ts. missä määrin ihmisen kaikki aistit ja 
havaintojärjestelmä on alistettu virtuaaliympäristöön. Jos ihmisen kaikki viisi aistia olisi 
kytketty tietokoneisiin ja medioihin eikä hän saisi lainkaan suoria ärsykkeitä, olisi im-
mersiivisyys täydellinen. (Varis 1995, 85-86.) 

Informaat io . Arkipuheessa informaatio ja tieto viittaavat lähes samaan asiaan. Tässä 
tutkimuksessa informaatio-käsite nähdään yläkäsitteeksi sanalle tieto. Informaatio viittaa 
tekniseen tulkintaan, jossa informaatio tarkoittaa siirrettävissä olevaa muotoa tai järjes-
tystä ― siis esimerkiksi satunnaislukua, siansaksaa, merkityksetöntä viivaa tai tärkeää 
uutista. Ks. myös Tieto. 

Informaat ioyhteiskunta. Yhteiskunta, jonka tekninen infrastruktuuri on siinä 
määrin kehittynyt, että valtaosa informaation siirtämisestä, tallentamisesta ja käsittelystä 
tapahtuu tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen avulla. 

Informational ismi. Manuel Castellsin lanseeraama käsite, joka liittyy kapitalismin 
laajenemiseen ja uudistumiseen. Informationaalisessa eli tietoperustaisessa yhteis-
kunnassa (informational society) tiedon tuottamisen ydinprosessit, taloudellinen tuotta-
vuus, poliittinen ja sosiaalinen valta sekä tiedonvälitys ovat syvästi yhteydessä globaalei-
hin hyvinvointi-, valta- ja symboliverkostoihin. Castellsin mukaan kaikki merkittävät 
yhteiskunnat ovat jo informationaalisia yhteiskuntia. (Castells 2001, 19-21.) 

Krakker i . Tietokoneharrastaja, joka saa tyydytystä murtautumalla tietoteknisiin jär-
jestelmiin. Krakkeri aiheuttaa sekä eettistä että aineellista vahinkoa muille tietokoneen 
käyttäjille. Termiä ’hakkeri’ käytetään usein virheellisesti tarkoittamaan krakkeria, mutta 
sanojen samankaltaisuudesta huolimatta kyse on aivan eri ilmiöstä. (Pfaffenberger 2001, 
94, Saari 1988, 44-45.) 

Kyberavaruus. Tila, joka muodostuu toisiinsa kytketyistä virtuaalitodellisuus-
käyttöliittymillä varustetuista tietokoneista. Tavallaan se on eräänlainen kolmiulotteinen 
tietoverkko. Kolmiulotteisen grafiikan vaatiman matematiikan vuoksi sitä kutsutaan 
joskus myös matriisiksi tai malliksi (matrix), jossa verkon tiedot visualisoidaan kolmi-
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ulotteisina. Väljästi tulkittuna esimerkiksi Internet-verkko voi muodostaa kyberavaruutta 
muistuttavan tilan. (Ks. Hakala & Salonen 1996, 14, Raitanen 1996, 2.) 

LAN. Local Area Network ― paikallisverkko. Myös yleisnimitys (”lani”) harrastus-
tapahtumalle, jossa tietotekniikan harrastajat kokoontuvat yhteen pelaamaan, surffaamaan 
Internetissä, laatimaan ohjelmakoodia jne. LANeilla tietokoneet liitetään toisiinsa ja 
mahdollisesti myös ulkoisiin verkkoihin paikallisverkon välityksellä. Demoparty ja scene 
-termejä käytetään samassa merkityksessä. 

Larppaaminen . LARP = Live Action Role Playing. Verkkopohjaisten reaaliaikaisten 
roolipelien pelaamista. 

Nört t i . Nörtti-sanaa käytti tiettävästi ensimäistä kertaa Dr Seuss (oikealta nimeltään 
Theodor Seuss Geisel) lastenkirjassaan ’If I Ran the Zoo’ (1950). Siinä se viittaa pieneen, 
laihaan, vihaiseen humanoidin kaltaiseen olentoon, jonka nimi on Nerd. Sana on kirjoitet-
tu nerd-muodon ohella myös muodoissa nurd ja gnurd. Sanan kehittyminen nykyiseen 
merkitykseensä on hämärän peitossa, mutta näyttää siltä että 1960-luvulla sanaa käytet-
tiin merkityksessä ‘ärsyttävä, sopeutumaton yksilö’, ilman konnotaatiota älykkyyteen.  

The New Hacker’s Dictionary (URL 16) antaa nykyiselle nerd-termille kaksi määritte-
lyä: 1. Yleiskielen slangissa nörtti tarkoittaa ketä tahansa, jonka älykkyysosamäärä on 
keskimääräistä korkeampi ja jonka sosiaaliset taidot (smalltalk, ordinary social rituals) 
ovat vähäiset. 2. Ammattislangissa nörttiä käytetään (tarkoituksellisen ironisesti edelli-
seen määrittelyyn viitaten) ylistävässä merkityksessä tarkoittamaan henkilöä, joka tietää 
mikä on todella tärkeää ja kiinnostavaa eikä välitä triviaalin omaisesta jaarittelusta ja 
statuksen määrittelyistä.  

Kansan parissa liikkuu myös etymologinen uskomus, että nerd pohjautuu sanaan 
drunk – lopusta alkuun kirjoitettuna ja u-kirjaimella. The New Hacker’s Dictionary pitää 
tätä tulkintaa kuitenkin virheellisenä. 

MOT-verkkosanakirja (URL 17) kääntää englanninkielen sanan nerd suomeksi arki-
kielen halveksivaan merkitykseen ‘nynny, nörtti, typerys, nuija’. Nörtti puolestaan 
kääntyy englannin kieleen sanana dork (käytössä erityisesti Amerikassa ― halveksivassa 
merkityksessä) sekä nerd tai techie. Nykyisin käytetään usein myös termiä geek, erityi-
sesti haluttaessa painottaa harrastajan positiivista, ilmoista ja harmitonta olemusta. 

Mudaaminen. MUD = Multi-User Domain. Tietoverkossa toimivien roolipelien pe-
laamista. 

Oppimisympäris tö . Paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on 
edistää oppimista (Matikainen & Manninen 2000, 10). 

Paradigma . Käsitteellinen malli, joka ohjaa toimintaa. Paradigma (esim. tekno-
loginen paradigma) on toisiin nähden hallitseva, jos sen kyky koota varallisuutta ja valtaa 
ylittää muut muodot – esim. informationalismi vs industrialismi (Castells 2001, 138-139). 

Solmu . Solmu (node) eli noodi tarkoittaa verkon rakenneosaa, verkon solmukohtaa. 
Se on yleisnimi niistä elementeistä, jotka verkko yhdistää. Teknisessä mielessä verkko 
siis koostuu solmuista ja niiden välisistä relaatioista. (URL 6). Amerikan kansallinen 
standardointiliitto määrittelee solmun seuraavasti: “A grouping of one or more network 
elements (at one or more sites) which provides network related functions, and is adminis-
tered as a single entity. A single site may contain more than one network node.“ (URL 7.) 

Tieto . Sellaista semanttista, pragmaattista ja sosiaalista informaatiota, joka kertoo 
jotain maailmasta, kutsutaan tiedoksi. Tieto voi olla olemassa myös ilman viestintää ― 
esim. kuvitteellinen maankuoren alla piilevä avaruusolion muumio on tiedon ilmentymä, 



 21
vaikka tieto ei välttämättä olekaan kenenkään hallussa. Niiniluodon mukaan (1996, 57) 
tiedon klassinen määritelmä on seuraava: Tieto on (i) hyvin perusteltu (ii) tosi (iii) usko-
mus. Määritelmä erottaa tiedon luulosta, erehdyksestä ja arvauksesta. Hän tiivistää 
määritelmän vielä (ibid. 48-60) seuraavasti: Tieto on väitelauseiden sisältämää semanttis-
ta informaatiota, joka täyttää perusteluehdon ja totuusehdon. Tiedoksi voimme kutsua 
niitä väitteitä, joille meillä on toistaiseksi paras perustelu ― siitä huolimatta, että saa-
tamme epäillä niiden totuutta ja olla oikeassa tässä epäilyssä. Ajan mukana ― uuden 
evidenssin sekä uusien käsitteiden ja teorioiden myötä ― tieto paranee lähestymällä 
totuutta, tulemalla yhä totuudenkaltaisemmaksi. Ks. myös Informaatio. 

Tietoperusta inen. Ks. informationalismi. 
Tietoyhteiskunta. Englannin kielen käsite Information Society käännetään yleisesti 

’tietoyhteiskunnaksi’, mikä tekee teknisestä asiasta tietosisältöjen ja sivistykseen liittyvän 
asian. Usein olisi täsmällisempää käyttää käsitteitä osaamisyhteiskunta tai tietämys-
yhteiskunta. Tietoyhteiskunnassa tiedon, tietämyksen ja osaamisen merkitys on hyvin 
suuri. Voidaan käyttää rinnakkain informaatioyhteiskunta-käsitteen kanssa, mutta paino-
tusero on tällöin toinen. (URL 1.) Castells & Himanen (2001, 19) määrittelevät yhteis-
kunnan tietoyhteiskunnaksi, jos se on vahva informaatioteknologiassa (infrastruktuuri, 
tuotanto ja osaaminen). 

Verkkopohjainen oppimisympäris tö . Oppimisen ja opettamisen avuksi koh-
dennettu hypertekstiin ja -mediaan perustuva vuorovaikutuskanavien ja erilaisten tieto-
kantojen muodostama kokonaisuus (ks. Matikainen & Manninen 2000, 10).  

Verkostopohjainen oppimisympäristö . Käsite jota käytetään verkkopohjaisesta 
oppimisympäristöstä silloin, kun halutaan korostaa verkossa tapahtuvan kollaboratiivisen 
työskentelyn sosiaalista luonnetta. 

Virtuaal i todel l isuus. Virtuaalisuuden peruskäsitteitä ovat immersiivisyys, läsnä-
olo ja etäläsnäolo. Läsnäolo ja etäläsnäolo (telepresence) viittaavat voimakkaaseen, 
aistihavaintoihin perustuvaan kuvitelmaan siitä, että ihminen olisi läsnä virtuaalisessa 
todellisuudessa. Etäläsnäolo tarkoittaa tunnetta olla läsnä jossakin fyysisesti kaukaisessa 
paikassa. (Varis 1995, 85.) 

Tämän tutkimuksen seuraavissa osissa tutkimusaluetta pyritään lähestymään holis-
tisesti. Luvussa kaksi perehdytään informaatioyhteiskunnan, kulttuurin ja minä-käsitteen 
taustateorioihin. Luvun tavoitteena on muodostaa sekä tutkijalle että lukijalle laaja pers-
pektiivi tutkittavaan ilmiöön ja auttaa hahmottamaan tietokoneharrastajien ja heitä 
ympäröivän yhteiskunnan välistä suhdetta. 

 



2 Informaatioyhteiskunta, kulttuuri ja minä 

Elämme yhteiskunnassa, jossa informaatio (information, knowledge) ja sen käsittely 
teknisin laittein ja ohjelmistoin muodostaa merkittävän osan päivittäisestä elämästämme 
― niin vapaa-aikana kuin työpaikoilla. Millä tahansa mittarilla mitattuna informaation 
määrä ja kattavuus on lisääntynyt dramaattisesti. Informaationvälitys ― viestintä ― 
perinteisin keinoin on osin syrjäytynyt tai ainakin muuttanut muotoaan. 

Tapio Varis (1995, 12) jakaa olemassa olevat viestintäkulttuurit kolmeen ryhmään: 

1. Lukevan kul t tuur in  maat . Tähän ryhmään kuuluvissa maissa luku- ja kirjoitus-
taito ovat hyvin arvostettuja ja nämä taidot ovat keskeisessä asemassa kulttuurin kehit-
tymisessä. Variksen mukaan tällaisia maita ovat esimerkiksi Suomi, Saksa ja Islanti. 

2. Puhekult tuur in  alueet . Maita joissa arvostetaan erityisesti äänessä olemisen taitoa 
ja puheen retoriikkaa ― esimerkiksi Italia, Espanja, Ranska sekä Etelä-Amerikan 
maat. 

3. Audiovisuaal isen el i  mediakul t tuurin  maat . Tämä kulttuuri on luonteeltaan 
elektroninen, ja sähköinen media on hyvin keskeisessä asemassa kulttuurin välitty-
misessä. Esimerkkimaa on Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, josta uudet mediat ovat 
levinneet kaikkialle maailmaan. Radio- ja televisioasemien sekä päivälehtien määrä 
Pohjois-Amerikassa on Variksen mukaan suuri. 

On selvää, että mikään yksittäinen maa ei edusta puhtaasti yhtä ainoaa viestintäkulttuuria 
― kulttuurit sekoittuvat keskenään. Variksen mukaan on nähtävissä, että mediakulttuuri 
valtaa kaiken aikaa alaa muilta kulttuureilta. On arvioitu (ibid. 13), että elektroninen 
viestintä kaksinkertaistuu vuodessa ja lisääntyy nykyisestä tuhatkertaiseksi vuoteen 2075 
mennessä. Pelkästään televisiovastaanottimien määrä ylitti miljardin rajan vuonna 1992, 
ja televisioiden määrän arvioidaan lisääntyvän noin 8 % vuodessa. Keskivertoamerikka-
lainen aikuinen viettää noin 6,3 tuntia päivässä jonkin viestintävälineen parissa. Päivän 
aikana hän kohtaa keskimäärin 1600 mainosviestiä, joista hän reagoi (ei välttämättä 
myönteisesti) noin 12:een. Teknologiavälineiden osuus maailmankaupasta oli 54 % jo 
vuonna 1976 ja vuonna 1996 peräti 72 % (ibid. 108). Tälle kaikelle kontrastina voi 
todeta, että keskivertoamerikkalaiset kommunikoivat kasvokkain saman perheen jäsenten 
kanssa ainoastaan noin 14 minuuttia päivässä. (Castells 1997, 361-363.) 

Myös McManus & Kumpulainen (2003, 51) ennustavat, että mediakulttuuri leviää 
voimakkaasti. He toteavat USA:n olevan merkittävä mediakulttuuria levittävä voima, 
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koska useat merkittävät mediakulttuurin ilmentymät – esimerkiksi viihde-elektroniikka, 
satelliittijärjestelmät, pelit ja muut tietokoneohjelmistot, elokuvat, musiikki – ovat lähtöi-
sin Pohjois-Amerikasta. Tällaisten tuotteiden Euroopan markkinoista 77 % on peräisin 
USA:sta. 

Tella (1994, 46) puolestaan tarkastelee viestinnän eri muotoja. Hän toteaa, että sitä 
mukaa kuin tietokonevälitteinen, ihmisten välinen viestintä (computer-mediated human 
communication) on yleistynyt mm. globaalin verkostumisen myötä, on ollut havaittavissa 
myös perinteisten viestintämuotojen monipuolistumista. Hän erottaa kolme osittain 
erilaisia viestintäkanavia vastaavaa viestintämuotoa. Dialoginen vies t in tä  tarkoittaa 
interpersoonallista kommunikaatiota, jossa viestintäkanavana voivat toimia myös erilaiset 
tekniset välineet. Tällainen viestintä on kuitenkin usein muodoltaan lähiviestintää, face-
to-face-kontaktia ilman teknisiä apuvälineitä. 

Monologinen vies t in tä tarkoittaa joukkoviestimien tavallisesti yksisuuntaista 
(yhdeltä monelle) viestintää, johon voi liittyä viivästetty yleisöpalaute. Tekniikan kehi-
tyksen myötä monologiseen viestintään on liitetty myös reaaliaikaisia palautemuotoja – 
esimerkiksi sähköisiä palautejärjestelmiä. Monologisuudesta johtuen vastaanottajat eivät 
kuitenkaan yleensä voi suuresti vaikuttaa joukkoviestimien lähetykseen – heidän roolinsa 
rajoittuu tavallisesti reaktioon lähetyksestä. 

Viestinnän kolmas muoto – te le loginen vies t in tä – kuvaa uuden tekniikan erilai-
sia sovelluksia ja palveluja, joiden avulla käyttäjä saavuttaa enemmän valtaa ja vapautta 
päättää mistä, milloin ja miten viestitään. Tällaiset selektiiviset interaktiiviset telekom-
munikaatiomuodot kehittyvät nopeasti. Käyttäjien kannalta voidaan ajatella telelogisten 
viestimien olevan emansipatorisia – vapauttavia. Kyseessä voi olla jopa kaksoisemansi-
paatio: käyttäjä vapautuu sekä ajan että paikan rajoituksista, mutta samalla myös lähivies-
tinnän asettamista rajoituksista. 

Ester & Vinken (2003, 667-675) katsovat, että Internet muodostaa perinteisen viestin-
nän ja uuden teknologian sulautumisena metamedian, jossa käyttäjät ovat sekä kuluttajia 
että tuottajia. Internet ei mahdollista ainoastaan osallistumista, vaan myös verkon mani-
puloinnin. Internetissä yksittäisten käyttäjien muodostama verkosto kykenee myös 
arvottamaan verkon eri osia haluamallaan tavalla – yksittäisen anonyymi-harrastajan 
mielipide ja näkyvyys saattaa olla vaikutusarvoltaan suurempi kuin globaalin yrityksen 
tai vaikkapa kokonaisen kansakunnan. Kyseessä näyttäisi olevan 2000-luvun ilmentymä 
yhteisöstä, yhteiskunnallisen sitoutumisen muodosta, ihmisten välisestä yhdentymisestä 
sekä identiteetistä. 

2.1  Informaatioyhteiskunta 

2.1.1  Informaatioyhteiskunnan tunnusmerkkejä 

Maailmanlaajuisesti on käynnissä siirtymä vanhasta taloudesta uuteen talouteen eli 
vanhoista kansallisista teollisista talouksista uuteen globaaliin, informationaaliseen ja 
verkottuneeseen talouteen (Castells & Himanen 2001, 21). Hoikkala & Roos (2000, 10) 
tarkastelevat 2000-luvun yhteiskunnallisia muutoksia ja toteavat mm., että ”Internet, 
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langaton kommunikaatio, tiedon hankinnan ja yhteydenpidon sekä verkko-ostamisen 
uskomaton helppous rakentavat kaikki prosessia, jossa informaatioteknologiset sovelluk-
set räjäyttävät paitsi julkisuuden, myös työ- ja arkielämän sekä totutut elämisen sosiaali-
set puitteet ja yhteisörakenteet. Enää ei kannata puhua kapeassa mielessä tietoyhteiskun-
nasta, vaan kokonaisesta mediamaailmasta, jonka kehityskulussa ihmisen ja koneen rajat 
häviävät.”  

Brittiläinen sosiologian professori Frank Webster on puolestaan tutkinut informaa-
t ioyhteiskunnan käsitettä. Teoksessa "Theories of Information Society" (1997, 6-23) 
hän esittää viisi näkökulmaa, joiden avulla informaatioyhteiskunta voidaan määritellä. 
Nämä näkökulmat ovat 

A. teknologinen, 
B. taloudellinen, 
C. ammattirakenteellinen, 
D. spatiaalinen sekä  
E. kulttuurinen näkökulma. 

A.  Teknologinen määr i te lmä. Tämä on tavanomaisin tapa tarkastella informaatio-
yhteiskuntaa. Informaation käsittelyyn, tallentamiseen ja siirtämiseen liittyvät teknologi-
set innovaatiot ovat kehittyneet siinä määrin, että informaatioteknologia on käytössä 
käytännöllisesti katsoen kaikilla yhteiskunnassa. Päällimmäiset tähän myötävaikuttaneet 
tekijät ovat tietokoneiden kuluttajaystävällinen hintakehitys, niiden teknisten ominai-
suuksien voimakas paraneminen sekä ohjelmistojen määrällinen ja laadullinen kehittymi-
nen. Tietokoneiden laajamittainen käyttö muuttaa yhteiskunnan teknologista infrastruk-
tuuria, samoin kuin sitä aiemmin on tehnyt mm. sähkö- ja tieverkoston syntyminen. 
Laajakaistainen mobiili siirtoverkko edustaa tämän tekstin kirjoitushetkellä kehittynyttä 
teknologista infrastruktuuria, mutta nopean muutoksen vuoksi tilanne voi olla jo toinen 
tekstiä luettaessa. 

B.  Taloudell inen määr i te lmä. Webster toteaa, että kun 50 % bruttokansan-
tuotteesta tulee informaatiosektorilta, voidaan katsoa siirrytyn informaatioyhteiskuntaan. 
Täsmällisen raja-arvon ilmoittaminen on vaikeaa. USA:n bruttokansantuotteesta yli 46 % 
tulee informaatiosektorilta, ja yleisesti on todettu, että ”Ipso facto, The United States is 
now an information based economy”. Myös muissa kehittyneissä maissa talouselämä on 
yhä kasvavassa määrin muuttumassa informaat ion ta loudeksi . Tiedosta, sen säilyt-
tämisestä ja siirtämisestä on muodostunut tavanomaiseen kauppatavaraan verrattava 
kulutushyödyke. (Webster 1997, 12.) 

C.  Ammatt i rakenteel l inen määr i te lmä.  Webster katsoo, että mikäli voittopuo-
linen osuus ammateista sijoittuu informaatiotyöhön, voidaan yhteisö luokitella informaa-
tioyhteiskunnaksi (ibid. 13). Vuonna 1850 Yhdysvaltojen työvoimasta 60 % työskenteli 
maataloudessa. Vuonna 2000 maataloustyöntekijöitä oli enää 2,7 %. Ammattien jakautu-
minen uudelleen on informaatioyhteiskunnan keskeisiä piirteitä. Informaation käsittelyyn 
liittyvät ammatit voidaan luokitella kolmeen ryhmään: 

1. Tietoa  (knowledge) tuot tavat  ja  myyvät  työntekijät . Esimerkiksi tieteen teki-
jät, keksijät, opettajat, kirjastohenkilökunta, toimittajat ja kirjailijat. 

2. Tietoa keräävät  ja  levit tävät  työntekijä t . Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt 
siirtävät tietoa esim. yritysten ja yhteisöjen välillä ― he suunnittelevat, etsivät, yhdis-
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televät ja käsittelevät markkinointiin liittyvää informaatiota. Tähän ryhmään kuuluvia 
ammattinimikkeitä ovat esim. johtaja, sihteeri, toimistovirkailija, asianajaja, pörssivä-
littäjä ja tekstinkäsittelijä. 

3. Tekninen henki löstö . Nämä henkilöt ylläpitävät informaation välittämiseen tarvit-
tavia laitteistoja ja ohjelmistoja. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat tietokone-
operaattori sekä puhelin- ja televisioasentaja. (Webster 1997, 15, Porat 1978, 5-6.) 

Vaikka informaatioammatin määrittely ei välttämättä ole yksiselitteistä, on arvioitu, että 
jo vuonna 1993 USA:n työvoimasta 53 prosenttia työskenteli näissä ammateissa. 

D.  Spat iaal inen määr i telmä.  Informaatioyhteiskunnan keskeisiä tunnuspiirteitä 
ovat tietoverkot, jotka yhdistävät kaupunkeja, alueita, valtioita, mantereita, koko maail-
maa. Tiedonvälityksen kannalta maailma on kutistunut ― uuden tekniikan avulla kaukai-
sessa paikassa sijaitseva tieto voidaan välittää nopeasti haluttuun kohteeseen. Maantie-
teellinen etäisyys ei ole enää niin merkityksellinen kuin se oli ennen. (Vrt. seuraavassa 
luvussa Castells & virtojen tila, space of flows.) 

Mobiilit päätelaitteet mahdollistavat ihmisten suhteellisen vapaan liikkumisen tilasta 
toiseen tiedon kulun heille estymättä. Toisaalta mobiliteetti vapauttaa heidät myös halu-
tessaan asettumaan staattiseen tilaan ― esim. kotiin tai kesämökille ― ja silti he ovat 
tietovirran ulottuvilla (ks. Kopomaa 2000, 42). Tässä yhteydessä voidaan puhua myös 
verkostoyhteiskunnasta, jossa henkilöt ja organisaatiot kytkeytyvät toisiinsa joko tilapäi-
sesti tai pysyväisluontoisesti. Koska tällaiset verkostot voivat olla luonteeltaan hyvin 
elastisia (niiden kaikki jäsenet eivät välttämättä muodosta kiinteää yhteisöä), voi verkos-
ton sisä- ja ulkopuolisten raja muodostua hämäräksi. 

Missään ei ole esitetty numeerisia raja-arvoja sille, kuinka nopeita informaatio-
yhteiskunnan tiedonsiirtoyhteyksien tulisi olla. Tämä olisikin varsin uskaliasta, koska 
teknologian edistyminen tällä saralla on erityisen nopeaa. Tässä yhteydessä lienee viisain-
ta tarkastella asiaa laadullisesti: nopeat tiedonsiirtoyhteydet ovat tyypillisesti kehittyneen 
informaatioyhteiskunnan tunnusmerkkejä ja hitaat tiedonsiirtoyhteydet ― tai nopeiden 
yhteyksien osittainen puuttuminen ― merkitsevät informaatioyhteiskunnan olevan 
kehityksen alkutaipaleella. 

E.  Kult tuur inen määr i te lmä. Websterin mukaan (1997, 21) informaatio-
yhteiskunnan kulttuurinen määrittely on helpoimmin hyväksyttävissä, mutta kuitenkin 
vähiten mitattu aspekti. Tietokoneet, Internet, televisio, radio, videot, CD-/DVD-levyt, 
kirjat, päivälehdet, mainoslehtiset, kännykät, satelliittinavigaattorit, sykemittarit, älyvaat-
teet... Informaatioyhteiskunnassa elävän ihmisen elinympäristö on kiistatta hyvin media-
täytteinen. Kuitenkin maailmamme informationaaliset ominaisuudet ovat enemmän kuin 
pelkkä luettelo erilaisista kommunikaatiojärjestelmistä: kulttuurinen ympäristömme tulvii 
informaatiota tavalla jota ei aiemmin historiassamme ole nähty. Tällaisessa ympäristössä 
elettäessä korostuu erilaisten symbolien merkitys sekä taito osata niitä tulkita ja käsitellä. 
Paradoksaalista kyllä, tämä saattaa merkitä myös ’viestien kuolemaa’: Kun kohtaamme 
monelta suunnalta tulevia, erilaisia ja alati muuttuvia viestejä, viestien teho heikkenee. 
Viestien vastaanottajilla on taipumus reflektioon ja myös skeptisismiin. Vastaanottamisen 
sijasta viestejä valikoidaan, viesti torjutaan tai siitä ei vain yksinkertaisesti välitetä. 
(Webster 1997, 23.) 
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2.1.2  Castells ja verkostoyhteiskunta 

Sosiologian professori ja tietoyhteiskuntateoreetikko Manuel Castells julkaisi vuosina 
1996-1997 trilogian ”The Information Age”, jota hän on sittemmin edelleen vielä päivit-
tänyt. Trilogia hahmottaa teoreettisesti, mistä ’tietoyhteiskunnassa’ on varsinaisesti kyse. 
Massiivisessa esityksessä Castells esittää teoreettisen tarkastelun ohella lukuisia empiiri-
siä lainauksia tilastojen ja raporttien muodossa. 

Teossarjan ensimmäinen osa ”The Rise of Network Society” julkaistiin ensimmäisen 
kerran marraskuussa 1996. Saman kirjan sisällöltään olennaisesti uudistettu versio jul-
kaistiin vuonna 2000. Teos kuvaa globaalista perspektiivistä maailmanlaajuisen informaa-
tioverkoston syntyä ja toimintaa. Castells tähdentää (2000, xvii) kirjoituksessaan tekno-
logian ja talouden kehittämistä rinnan yhteiskunnan yleisen sosiaalisen kehittämisen 
kanssa. Sosiaal isen identi teet in  ― yksilöllisen tai yhteisöllisen ― etsiminen ja 
löytäminen merkitsee nykypäivän yhteiskunnassa erittäin paljon. Ihmiset pyrkivät enene-
vässä määrin arvioimaan omaa ja toisten merkityksellisyyttä sen suhteen, mitä he ovat tai 
ainakin uskovat olevansa, eikä sen suhteen, mitä he tekevät. Toisaalta globaalit instru-
mentaaliset verkostot pystyvät selektiivisesti kytkemään ’päälle - pois’ yksilöitä, ryhmiä, 
alueita ja jopa valtioita, riippuen heidän merkityksestään verkostolle sen hellittämättö-
mässä strategiapäätösten virrassa (flow). Seurauksena tästä on fundamentaalinen jako 
abstraktiin, universaaliin instrumentalismiin ja toisaalta historiallisiin juuriin pohjaaviin 
erityisidentiteetteihin. Yhteisömme rakentuvat enemmän ja enemmän verkon (Net) ja 
minän (self) bipolaariseen vastakkainasetteluun. Castells kyllä huomauttaa, että yhteis-
kunnan tasolla tarkasteltuna dilemma teknologian determinismistä on turha, koska tekno-
logia on osa yhteiskuntaa eikä yhteiskuntaa voida ymmärtää ilman sen teknologisia 
instrumentteja. (Castells 2000, 3-5.) 

Castellsin teorian yhtenä peruskäsitteenä voidaan pitää käsitettä informa-
t ionaal inen kapi ta l ismi ja sen teknologisena ilmentymänä käsitettä informa-
t ional ismi. Informationaalisella kapitalismilla Castells kuvaa 1980-luvulla käyn-
nistynyttä kapitalismin uudelleen rakentumista, teknologis-taloudellista yhteiskuntaa. 
Informationalismi taas on teknologinen paradigma, joka viittaa teknologiaan, ei sosiaali-
seen organisaatioon tai instituutioihin. Informationalismi luo perustan sosiaaliselle 
rakenteelle, jota kutsutaan verkostoyhteiskunnaksi. Verkostoyhteiskuntaa ei voi olla 
ilman informationalismia, mutta silti tämä uusi sosiaalinen rakenne ei ole pelkästään 
informationalismin synnyttämä, vaan liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen 
(Castells 2001, 139-140). Verkostoyhteiskunta  (network society) koostuu informa-
tionalistisen paradigman mukaiseen teknologiaan perustuvista informaatioverkostoista. 
Sosiaalisilla rakenteilla Castells tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisten organisaatiota 
tuotannon, kulutuksen, kokemuksen ja vallan suhteen vuorovaikutuksen merkitykselli-
seksi tekevän kulttuurin yhteydessä. (Castells 2001, 145.) 

Informationalismi on Castellsin mukaan linkittynyt kapitalismin ekspansioon ja uudis-
tumiseen, kuten teollinen aikakausi oli linkittynyt omiin sääntöihinsä ja tuotantomene-
telmiin. Hän katsoo, että kaikki merkittävät valtiot ovat jo informationaalisia yhteiskun-
tia, vaikka se ilmeneekin niissä eri tavoin. Esimerkiksi Japani, Espanja, Kiina ja Brasilia 
ovat USA:n ohella jo nyt ― ja tulevaisuudessa yhä enemmän ― informationaalisia 
yhteiskuntia. Tämän hän mainitsee johtuvan siitä, että tiedon tuottaminen, taloudellinen 
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tuottavuus, poliittinen ja sotilaallinen valta sekä tiedonvälitys ovat jo syvästi yhteydessä 
globaaliin hyvinvoinnin, vallan ja symbolismin verkostoitumiseen. (Castells 2000, 19-
20.) Castells yleistää ja toteaa, että informationalismi on 21. vuosisadan teknologinen 
paradigma, joka on korvaamassa industrialismin hallitsevana muotona (Castells 2001, 
139). 

Trilogian toinen osa ”The Power of Identity” (1997) keskittyy tarkastelemaan verkos-
ton ja identiteetin välistä suhdetta. Castellsin mukaan jokainen nykymaailman identiteetti 
on potentiaalisesti uhattuna verkoston toiminnan vuoksi. Hän katsoo, että identiteettien 
murtuminen tapahtuu, koska verkostolla ei ole totuttuun tapaan kulttuurisia pidäkkeitä 
paikallisten identiteettien ja elämänmuotojen suojelemiseksi. Verkoston irrallisuus kai-
kesta kulttuurisesta sidonnaisuudesta sekä verkoston tilan jatkuva muutos aiheuttaa sen, 
että identiteetin muovautumisen ja olemassaolon perusta katoaa. Kaikki nykyiset sosiaali-
set liikkeet (työväenliike, nationalismi, naisliike, ympäristöliike, uskonnolliset liikkeet 
jne) ovatkin Castellsin mielestä globaaleja verkostuneita identiteettiliikkeitä.  

”End of Millennium” (1998) on sarjan kolmas teos. Siinä Castells summaa kahden 
edellisen osan asioita sekä tarkastelee toisen maailmansodan jälkeisellä aikakaudella 
tapahtunutta yhteiskunnallista muutosta. (Ks. myös Heiskala 2000, 65.) 

Kuten edellä kirjoitetusta ilmenee, identi teet t i -käsite muodostaa keskeisen lähtö-
kohdan Castellsin ajatusmaailmassa ― vaikka hän käyttää käsitettä melko väljästi: ”By 
identity, as it refers to social actors, I understand the process of construction of meaning 
on the basis of a cultural attribute, or related set of cultural attributes, that is/are given 
priority over other sources of meaning. For a given individual, or for a collective actor, 
there may be a plurality of identities. Yet, such a plurality is a source of stress and cont-
radiction in both self-representation and social action. This is because identity must be 
distinguished from what, traditionally, sociologists have called roles, and role-sets. 
(Castells 1997, 6.) Myöhemmässä versiossa (2000, 22) hän kirjoittaa: ”I understand by 
identity the process by which a social actor recognizes itself and constructs meaning 
primarily on the basis of a given cultural attribute or set of attributes, to the exclusion of 
a broader reference to other social structures.” Heiskalan tulkinnan mukaan (2000, 65) 
Castells tarkoittaa identiteetillä ennen kaikkea kollektiivista identiteettiä (nationalismi, 
luokkaidentiteetti, sukupuoliryhmä jne), mutta Castellsin ajatukset soveltuvat myös 
yksilöllisen identiteetin analysointiin, vaikkakin abstraktilla tasolla. 

Vaikka Castellsin perusnäkemys identiteetin murtumisesta on pessimistinen, hän näkee 
ilmiössä silti hyvääkin: Paikallisten identiteettien murtuminen esimerkiksi patriarkaalisen 
perheyhteisön kuoleutumisessa mahdollistaa naisten suuntautumisen työmarkkinoille 
entistä joustavammin. Samankaltaisia ilmiöitä ovat myös tasa-arvon lisääntyminen sekä 
seksuaalisten orientaatioiden vapautuminen (Heiskala 2000, 66).  

Castells jakaa identiteettiliikkeet kolmeen ryhmään toiminnan sisällön perusteella: 

1. Legit imaat io ident i teet t i  (legitimizing identity). Yhteiskunnan valtakulttuurin ja 
sen instituutioiden edustama identiteettimuoto, joka pyrkii jatkamaan ja rationalisoi-
maan valtakulttuurin hallinnan oikeutusta sosiaalisen säätelyn keinoin. 

2. Vastar in taident i teet t i  (resistance identity). Usein vähäarvoisessa asemassa ja 
elinolosuhteissa vaikuttavien sosiaalisten toimijoiden muodostama identiteetti, jolle on 
tunnusomaista valtakulttuurista erottuminen sosiaalisia vallihautoja rakentamalla. 
Heiskalan mukaan (2000, 67) vastarintaidenteetit pyrkivät glorifioimaan defensiivises-
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ti sen kulttuurisen lokeron, johon identiteetin rakentaja on joutunut. Toisin sanoen 
ulossuljetut reagoivat ulossuljetuksi tulemiseen sulkemalla puolestaan valtakulttuurin 
ulos ― ”The exclusion of the excluders by the excluded” (Castells 1997, 9). Esi-
merkkeinä tästä identiteettiryhmästä ovat ympäristöaktivistit, seksuaaliset vähemmis-
töt sekä fundamentalistiset uskonnollisuuden muodot. Myös EU:n vastarinnassa on 
Heiskalan mukaan tällaisia piirteitä. 

3. Projekt i- ident i teet t i  (project identity). Projekti-identiteetti kuvaa Castellsin mu-
kaan tilannetta, jossa sosiaaliset toimijat rakentavat itselleen uuden identiteetin, joka 
määrittelee uudestaan heidän asemansa yhteiskunnassa, ja niin tehdessään he edellyt-
tävät yhteiskunnan rakenteissa tapahtuvaksi muutosta. Esimerkkinä hän mainitsee fe-
minismin, joka haastaa koko historiallisen yhteisöperinteen siirtyessään vallihautojen 
takaa haastamaan vallitsevan patriarkalismin. 

Identiteettiliikkeet ovat muodoltaan hyvin dynaamisia ― ne elävät jatkuvassa muutok-
sessa. Niinpä vastarintaidentiteetti saattaa indusoida projekti-identiteetin syntymistä ja 
historian myötä edelleen muuttua vallitsevaksi legitimaatioidentiteetiksi. Tällainen 
syklisyys johtaa vääjäämättä sosiaaliteorian kannalta katsottuna tilanteeseen, jossa mitään 
identiteettiliikettä ei voida pitää olennaisen tärkeänä eikä millään identiteetillä ole edis-
tysmielistä tai taantumuksellista arvoa historiallisesta kontekstista irrotettuna. Sen sijaan 
identifioituminen johonkin vertaisryhmään on yksi lön kannalta erittäin merkityksellistä. 
(Castells 1997, 8.) 

Castellsin mukaan (ibid. 8-9) jokainen identiteetin muodostusprosessi johtaa erilaiseen 
lopputulokseen yhteisön kehityksessä. Legitimaatioidentiteetti synnyttää ja ylläpitää 
perinteistä siviiliyhteiskuntaa, johon kuuluu erilaisia organisaatioita ja instituutioita. 
Näihin liittyen joukko järjestäytyneitä sosiaalisia toimijoita reprodusoi ja myös rationali-
soi ― vaikka joskus konfliktien kautta ― valtakulttuurin arvomaailmaa. Legitimaatioi-
dentiteettiin liitetään yleisesti positiivinen konnotaatio, jonka mukaan sen jäsenet pyrki-
vät vaalimaan demokratiaan liittyviä sosiaalisia menettelyjä. Castellsin näkemys legiti-
maatioidentiteetin pysyvyydestä on pessimistinen. Hän on vakuuttunut (1997, 355) siitä, 
että legitimaatioidentiteetin perusta on raunioitunut, ja katsoo sen johtuvan siitä, että 
institutionaaliset laitokset ovat etääntyneet tavallisesta kansasta. ”In this end of Millenni-
um, the king and the queen, the state and the civil society, are both naked, and their 
children-citizens are wandering around a variety of foster homes.” Prima facie tämä 
vaikuttaa sangen ironiselta ― ajatellen mm. teknologian tarjoamia kommunikaatiomah-
dollisuuksia. 

Vastarintaidentiteetti johtaa erilaisten yhteisöjen ja kommuunien syntyyn. Castellsin 
mielestä (ibid. 9) tämä saattaa olla yhteiskunnassamme kaikkein merkittävin muoto 
identiteetin muodostuksessa. Identiteetin mukainen toiminta pyrkii konstruoimaan kollek-
tiivista vastarintaa ”sietämätöntä sortoa” vastaan. Tämä sorto voi pohjautua esimerkiksi 
historialliseen perinteeseen, tai se voi määräytyä vaikkapa maantieteellisesti tai biologi-
sesti. Yhteisön ulkopuolelle suljettujen ja sulkijoiden välinen vastavuoroinen kommuni-
kaatio on keskeisessä asemassa vastakkainasettelun kehittymisessä. Kehittyminen joka 
tapauksessa määrää, säilyykö yhteiskunta entisellään vai hajoaako se yksittäisten ryhmien 
― joskus kaunistellen nimetyiksi ― konstellaatioiksi. Vastarintaidentiteetti-ryhmillä on 
kuitenkin tyypillisesti vakava ongelma ― kommunikoinnin puute. ”These identities 
resists, they barely communicate” (ibid. 357). Ne eivät kommunikoi valtiollisten instituu-
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tioiden kanssa, paitsi omia intressejä koskevissa konfliktitilanteissa. Ne eivät myöskään 
kommunikoi toistensa kanssa, koska ovat luonteeltaan kapea-alaisia ja yhteen asiaan 
fiksautuneita. 

Kolmas identiteettiprosessi ― projekt i- ident i teet t i  ― tuottaa subjekteja (subject), 
jotka Castells määrittää oppi-isänsä Alain Tourainen myötä seuraavasti: ”Subjektina 
oleminen tarkoittaa halua olla yksilö, pyrkimystä henkilöhistorian luomiseen sekä toivetta 
merkityksellisen elämänpiirin rakentamiseen. Transformaatio yksilöstä subjektiksi johtuu 
kahden välttämättömän seikan yhteenliittymästä: yksilön ja yhteisön ja toisaalta yksilön 
ja markkinavoimien välisestä vastakkainasettelusta” (ibid. 10). Subjektit eivät ole yksi-
löitä vaikka ne ovatkin yksilöiden synnyttämiä. Sen sijaan subjekti on kollektiivinen 
sosiaalinen toimija, jonka välityksellä yksilö saa holistisen merkityksen kokemuksilleen. 

Eri identiteettien rakentumista ei voida osoittaa tapahtuvaksi yleisellä tai abstraktilla 
tasolla: kyse on sosiaalisesta kontekstista ja ilmiö tulee voida sijoittaa historialliseen 
perspektiiviin. Tietokoneet, kommunikaatiojärjestelmät, geneettinen dekoodaus, ohjel-
mointi ― ne ovat kaikki ihmismielen jatkeita ja osa identiteetin muovautumisprosessia 
(Castells 2000, 31). Verkostoyhteiskunta on kuitenkin kokoava ja yhdistävä tekijä ― 
identiteettiryhmästä riippumatta. 

Verkostoyhteiskunnan synnyn Castells näkee pohjautuvan informationalistiseen para-
digmaan, joka koostuu viidestä päätekijästä: 

1. Informaatio on pohjimmiltaan raaka-ainet ta , joka vaikuttaa teknologian kehittymi-
seen ja toisaalta muovautuu teknologisen kehityksen vaikutuksesta.  

2. Uuden teknologian vaikutusten kaikenkat tavuus. Koska informaatio on olennainen 
osa ihmisolennon aktiivista toimintaa, kaikki yksilön ja kollektiivisen olemassaolon 
prosessit muovautuvat ― eivät määräydy ― uuden teknologian välittäminä. 

3. Verkostoitumisen logiikan luonne ja informaatioteknologian käyttötapa elävät jatku-
vassa muutoksessa . Verkon morfologinen luonne näyttää kiehtovan ja tarjoavan 
mahdollisuuden luovalle interaktiiviselle toiminnalle. Verkosto ― topologinen raken-
nelma ― voidaan toteuttaa nykyteknologian avulla helposti. Verkoston diffuusion 
myötä sen kasvu muuttuu eksponentiaaliseksi ja kulut puolestaan kasvavat lineaarises-
ti. Verkoston ulkopuolelle jäämisen seuraukset ovat yhä kohtalokkaita, koska verkos-
ton ulkopuolisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet kapenevat koko ajan. Robert 
Metcalfe on esittänyt vuonna 1973 yksinkertaisen kaavan, joka kuvaa tietoverkon 
merkityksen (value) kohoamista: V = n(n-1). Kaavassa ‘n’ tarkoittaa verkossa olevien 
solmujen (node) määrää. (Castells 2000, 70-71.) 

4. Informaatioteknologian paradigma pohjautuu joustavuuteen. Teknologiaan perus-
tuvat prosessit ovat käännettävissä ja organisaatiot sekä instituutiot muokattavissa ― 
tarvittaessa jopa hyvin radikaalisti. Uudelleenjärjestymisen mahdollisuus on ratkaise-
vassa asemassa informaatioyhteiskunnassa. On huomattu, että säännöt voidaan kään-
tää ylösalaisin tuhoamatta itse organisaatiota. Tämä voidaan nähdä vapauttavana mah-
dollisuutena, mutta toisaalta se voi johtaa alistavaan ja tukahduttavaan tendenssiin, 
mikäli uudet säännöt kirjoitetaan aina samojen valtakulttuurin edustajien toimesta. 

5. Korkeast i  in tegroidut  teknologiset  jär jes te lmät  yleis tyvät . Vanhat 
erillisteknologiat muuttuvat läpinäkyviksi ja sulautuvat toisiinsa. Ohjelmistojen tuotta-
jat ja mikropiirien valmistajat tosin työskentelevät nähtävästi vielä jonkin aikaa usein 
erillisinä kaupallisina korporaatioina, mutta yhdentymistä tapahtuu. Internetin kehitys 
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on johtanut pakettivälitteisen informaation dominointiin perinteisen piirikytkennän 
kustannuksella. Pakettivälitteinen informaatio on muodostunut universaaliksi ohjel-
mallisiin käskyihin ja koodiin perustuvaksi tiedonvälitysmekanismiksi (ibid. 72). 

Castells ei hyväksy perinteistä tila-käsitettä (space of places). Sen sijaan hän käyttää 
(2001, 408-409) käsitettä v ir tojen  t i la  (space of flows) kuvaamaan informationalistisen 
yhteiskunnan uutta spatiaalilogiikkaa. Virtojen tila heijastaa yhteiskunnan vallankäyttöä 
ja siihen liittyviä toimintaprosesseja. Hän katsoo, että informationaalinen globaali talous 
on järjestynyt komento- ja kontrollikeskuksiin, jotka koordinoivat, uudistavat ja johtavat 
verkostoituneiden yritysten yhteenpunoutuneita aktiviteetteja. Esimerkkinä tilakäsitteen 
uudesta määritelmästä hän mainitsee globaalin kaupungin (global city): kaupunki ei ole 
paikka vaan prosessi (ibid. 417). Prosessi jossa kehittyneiden palvelujen tuotanto- ja 
kulutuskeskukset ja niihin liittyvät yhteisöt ovat yhdistyneet globaaliin verkkoon. Tällai-
sen prosessin informaatiovirta elää alati muuttuvassa tilassa. (Vrt. Webster ja informaa-
tioyhteiskunnan spatiaalinen määritelmä edellisessä luvussa.) 

Nuorelle virtojen tila saattaa näyttäytyä jännittävänä ja houkuttelevana mahdollisuute-
na. Vuorinen (1998, 247) toteaa, että ”monen nuoren haaveet suuntautuvat siihen, että 
hän pääsee nopeasti osalliseksi ympärillään kuhisevaan elämän virtaan.” 

Toden vir tuaal isuus (Real Virtuality) on Castellsin ajatusmaailmassa kulttuuri-
ilmentymä, joka kuvaa perinteisen yhteiskunnan arkitoimintojen siirtymistä digitaaliseen 
muotoon. Hän lainaa Postmania todeten, että ”emme näe todellisuutta sellaisena kuin se 
on, vaan sellaisena kuin kielemme on. Käyttämämme kieli puolestaan on väline ― media 
― jonka avulla kommunikoimme. Media taas on informaatioyhteiskunnan metafora ― ja 
metaforat luovat kulttuuriimme sisällön.” (Castells 2001, 356-357). Toden virtuaalisuus 
ilmenee konkreettisesti televisiokuvana, tietokoneen ruuduilla, radion välityksellä... sen 
olomuoto voi olla kuva, teksti, ääni, haju, maku, sovittu symboli... 

Toden virtuaalisuus liittyy käsitteenä läheisesti v ir tuaali todel l isuuteen. Pfaffen-
berger määrittelee virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) teoksessaan Computer 
Dictionary (2001, 386) tietokoneella luoduksi illuusioksi kolmiulotteisesta tilasta. Virtu-
aalitodellisuudessa ohjelmiston tai laitteiston käyttäjä pyritään upottamaan keino-
todellisuuteen, keinotekoiseen maailmaan. Tähän liittyy voimakas aistihavainto läsnä-
olosta tai etäläsnäolosta. Sen sijaan toden virtuaalisuudessa ihmisen aistihavaintoja ei 
pyritä manipuloimaan, vaan kyse on siitä, että arkinen ilmiö kohdataan virtuaalisessa 
muodossa. Immersiivisyys (mukana olon tuntu) on laajasti tulkiten virtuaalisuutta, joka 
voidaan saada aikaan muutenkin kuin poistamalla fyysinen todellisuus ympäriltä. Kun 
otetaan mukaan sellaiset käyttötilat (videotykit, liikkeen- ja äänentunnistimet), jotka 
yhdistetään ympäröivään todellisuuteen, saadaan aikaan virtuaalinen käyttöliittymä. 
Tämä on jotain muuta kuin pelien luoma virtuaalisuus. Holloway & Valentine (2003, 11; 
139) toteavat, että todellisen ja virtuaalisen maailman yhdistäjänä toimivat toisaalta 
teknologian materiaaliset realiteetit sekä toisaalta talouden ja arkielämän vaihtuvat 
realiteetit. 

Monille virtuaalitodellisuutta koskeville käsitteille ei ole vakiintunutta suomenkielistä 
vastinetta. Itse termiä virtuaalitodellisuus vastaavat suomen kielessä asiayhteydestä 
riippuen muun muassa termit keinotodellisuus, tekotodellisuus, lumetodellisuus, näen-
näistodellisuus, digitaalitodellisuus, virtuaalimaailma ja virtuaaliympäristö. Kaikille 
virtuaalitodellisuuden määritelmille on kuitenkin yhteistä se, että ne koskevat ihmisen 
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saamaa vaikutelmaa jostakin, jota ei ole todella olemassa. Virtuaalitodellisuuden määri-
telmissä myös yleensä korostetaan seuraavia ominaisuuksia: vuorovaikutteisuus, au-
tonomisuus, deterministisyys ja tarkkuus sekä immersiivisyys. (URL 2.) 

Virtuaalisuus ja virtuaalitodellisuus ovat käsitteitä, joiden sisältö on viime aikoina 
muuttunut. Asiayhteydestä riippuen se on laajentunut käsittämään lähes kaikkea kommu-
nikointia, joka tapahtuu digitaalisesti tietoverkkojen välittämänä.  

Tietokonepeleissä virtuaalitodellisuus ja toden virtuaalisuus saattavat sekoittua. MUD-
verkkopelit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka helposti yksilö voi vaihtaa identiteettiä 
arkirealismista virtuaalisuuteen ja takaisin. Pelissä kullakin pelaajalla on oma roolihah-
mo, jonka voi halutessaan asettaa lepäämään ja palata välillä todelliseen elämään (RL ― 
Real Life). Professori Sherry Turkle mainitsee (1995) opiskelijan, jonka mukaan RL on 
vain yksi tietokone-ikkuna (window) muiden joukossa, eikä yleensä paras tarjolla olevis-
ta! Turkle kirjoittaa (1995, 12): ”Dedicated MUD players are often people who work all 
day with computers at their regular jobs ― as architects, programmers, secretaries, 
students, and stockbrokers.”  

Tässä teoksessa käsitellään tuonnempana tarkemmin käsitettä kyberavaruus eli ky-
bertila. Kyberavaruus on todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden sekoitus, jossa oleva 
henkilö ei välttämättä ole tietoinen siitä, mikä on todellista ja mikä keinotekoista. 

Castells mainitsee (2001, 399) Charles Pillerin vuonna 1994 USA:ssa julkaiseman 
multimediatutkimuksen. Tutkimuksen mukaan kuluttajat olivat kiinnostuneita käyttämään 
multimediapalveluja mm. yhteiskunnalliseen elämään (esim. valtuuston kokoukset, 
äänestäminen) liittyvissä kysymyksissä. Samoin kasvatukselliset/opetukselliset kurssit 
sekä niihin liittyvän materiaalin hyödyntäminen kiinnostaa käyttäjiä. Käyttäjistä 34 % 
(N = 600) ilmoitti olevansa valmis maksamaan 10 $ kuukaudessa etäopetuksesta, kun 
toisaalta ainoastaan 19 % oli valmis maksamaan vastaavan summan lisääntyvästä viihde-
tarjonnasta. Hän toteaa myös (ibid. 391), että yliopistot ovat hitaasti mutta varmasti 
yhdistämässä kontaktiopetusta (personal interface) ja verkkopohjaista opetusta (on-line 
teaching). 

Himanen esittää tähän liittyen käsitteen Nettiakatemia. Tällä hän tarkoittaa oppi-
misympäristöä, jota oppijat itse kehittävät jatkuvasti eteenpäin. Hän palauttaa ajatusmal-
linsa juuret Platonin Akatemiaan. Akatemiassa oppijoita ei käsitelty tiedonsiirron kohtei-
na vaan oppimiskumppaneina. Akatemian käsityksen mukaan opettamisessa keskeisin 
tehtävä oli välittää oppijoille kyky asettaa itse ongelmia, edelleen kehitellä ajatuksia ja 
esittää kritiikkiä. Nykyisen akatemian Himanen katsoo toimivan edelleen perinteisen 
luostarikoulun hengen mukaisesti. Hän lainaa Benedictuksen luostarisääntöä: ”Puhumi-
nen ja opettaminen kuuluvat mestarille; oppilaalle kuuluu hiljaa-olo ja kuunteleminen”. 
Himanen toteaa myös, että ”ironia vain voimistuu, kun akatemia alkaa rakentaa ”virtuaa-
liyliopistoa”: tuloksena on silloin tietokoneistettu luostarikoulu”. (Himanen 2001, 75-77.)  

Howard Rheingold puolestaan toteaa teoksessaan ”The Virtual Community” (1993), 
että tietoverkkojen välityksellä syntyneet yhteisöt voivat kehittyessään järjestää fyysisiä 
tapaamisia, juhlia sekä tarjota virtuaaliyhteisön jäseniä tukevaa materiaalia. Toisin sanoen 
virtuaalisen yhdessäolon lisäksi ihminen kaipaa toisen ihmisen läsnäoloa ja siihen liitty-
vää kontaktia. Tosin Merenheimo (1988, 53) huomauttaa, että sosiaalinen motivaatio ei 
kehity eikä esiinny kaikilla yksilöillä samalla tavalla. Lahjakkuus-tutkimuksessaan (1992, 
9) hän toteaa, e t tä  lahjakkai l la  yksi lö i l lä  e i  o le  voimakasta  l i i t tymismoti-
vaat io ta  ja  heidän työskentelytot tumuksensa kohdis tuvat  n imenomaan 
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i tsenäiseen työhön. Merenheimo kuvaa myös saksalaisen professorin Arthur Imfoltin 
tutkimustuloksia, joiden mukaan ihminen ei ole periaatteessa sosiaalinen olento vaan 
yksineläjä, jonka vasta hätä saa liittymään yhteen. 

Jenny Preece on analysoinut Internetissä toimivia yhteisöjä. Hän toteaa (2000, 28), 
että verkkoyhteisöt (online communities) mahdollistavat mielekkään mahdollisuuden 
kommunikointiin, mikäli ihmisiä erottaa välimatka, aika tai kulttuuri. Preece huomauttaa 
myös, että kaikki yhteisöt ovat erilaisia. Myös verkkoyhteisöissä on sellaisia, jotka eivät 
ansaitse ihailua tai arvon antoa. Hänen mukaansa (ibid. 165) sosiaalinen läsnäolo (social 
presence), tai useimmiten sen puuttuminen, voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten käyttäy-
tymiseen tietoverkoissa.  

Vir tuaal iyhteisö  on yleisesti ymmärretty itsemääräytyvänä, sähköisiin tietoverk-
koihin perustuvana kommuunina, johon kuuluvia jäseniä yhdistävät tietyt yhteiset intres-
sit. Joskus tosin myös virtuaalisuus sinänsä saattaa olla toiminnan päämäärä. Virtuaaliyh-
teisö voi olla toiminnoissaan suhteellisen muodollinen, esimerkkinä virtuaali-
konferenssien ja keskustelufoorumien ylläpitäminen. Virtuaaliyhteisö voi syntyä myös 
spontaanisti esimerkiksi siten, että jäsenet yksinkertaisesti alkavat tietoverkkojen kautta 
jakaa käsityksiään yhteisestä intressistä. Tämä aktiviteetti voi tapahtua reaaliaikaisesti tai 
viivästettynä. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, missä määrin sosiaalisuutta nämä 
yhteisöt itse asiassa sisältävät, ja toisaalta, mikä on tällaisten yhteisöjen merkitys kulttuu-
rinmuodostukselle (Castells 201, 386-387). Virtuaaliyhteisöjä ei kuitenkaan tule nähdä 
fyysisen yhteisön vastakohtana, vaan ne ovat ainoastaan erilaisia yhteisöjä kuin perintei-
sesti on totuttu kohtaamaan. Niillä voi olla omat sääntönsä ja oma ryhmän sisäinen 
dynamiikka, mutta silti ne voivat liittyä saumattomasti ja ilman ristiriitoja fyysiseen 
yhteisöön. Usein mielikuva yhteisöstä voi olla turhan idyllinen, tiukasti sidottu, paikalli-
sesti määräytynyt, yhteenkuulumisen kulttuurin mielikuva. Barry Wellman (1999) käyttää 
termiä henki lökohtainen yhteisö  (personal community), jolla hän tarkoittaa yksilön 
informaalista sosiaalista verkostoa, henkilöiden välisiä siteitä aina muutamasta lähiyksi-
löstä satoihin heikompiin kontakteihin. Sekä ryhmäyhteisöt että henkilökohtaiset yhteisöt 
operoivat niin tietoverkoissa kuin niiden ulkopuolella (on-line & off-line). 

2.1.3  Suomi tietoyhteiskuntana 

Edellä valotettiin informaatioyhteiskunnan muotoutumista ja ominaisuuksia. Kaikki eivät 
kuitenkaan puhu informaatioyhteiskunnasta – eivätkä informationalismista, vaan rinnak-
kaisia käsitteitä käytetään runsaasti. Esimerkiki Niiniluoto (1996, 72-76) nostaa esiin 
käsitteet t ie to tekni ikkayhteiskunta,  automaat io-  ja  datayhteiskunta  sekä 
t ie to ta i toyhteiskunta.  Kuten aiemmin todettiin, alan käsitteet eivät näyttäisi olevan 
vielä täysin vakiintuneet. Toisaalta toisistaan poikkeavilla käsitteillä pyritään usein 
korostamaan kulloisenkin toimijan tärkeäksi näkemää painotusta ja näkökulmaa. 

Koulutuksen parissa ja tietämisen ja osaamisen näkökulmaa painottaen on Suomessa 
yleiseen kielenkäyttöön vakiintunut käsite t ie toyhteiskunta. Käsitteellä halutaan 
korostaa Suomen vahvaa osaamista, tuotantoa sekä nykyaikaista infrastruktuuria infor-
maatioteknologian alalla (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1. Eräiden tietoyhteiskuntien vertailu (ks. Castells & Himanen 2001, 17). 

 Suomi USA Singapore EU 
T e k no log i a      
Infrastruktuuri 

Internet-palvelimet (1.000 asukasta kohti) 200 179 72 69 
Kännykkäliittymät (1.000 asukasta kohti) 752 401 583 654 

Tuotanto 
High-tech -vienti / tavaroiden kokonaisvienti  27 % 32 % 58 % 18 % 
Sähköinen kauppa (SSL-palvelimia 100.000 asukasta 
kohti) 

9,6 28,4 1,3 6,2 

Osaaminen 
Internet-käyttäjät 57 % 55 %  42 % 
Luonnontieteen, matematiikan ja insinöörialan 3. asteen 
opiskelijat 

27 % 14 % 24 % 14 % 

H yv i nvo in t i      
K o u l u t u s      

1., 2., ja 3. asteen opiskelijat (yhteenlaskettu luku) 103 % 95 % 75 % 94 % 
Toiminnallinen lukutaitoisuus 90 % 79 %  82 % 

T e r v e y s      
Eliniän odote (vuotta) 77 77 77 78 
Terveysvakuutettujen määrä 100 % 82 %   

Hyvinvointi 
Rikkaimman 20 % suhde köyhimpään 20 % (suhdeluku) 3,6 8,9 9,6 4,8 
Köyhyysrajan alapuolella elävät 5 % 14 %   

Suomen tietoyhteiskuntastrategiat ovat Castellsin ja Himasen (2000, 91-93) mukaan 
olleet tärkeimmät lähteet sovellettaessa informaatioteknologiaa hyvinvointiin. Ensim-
mäinen kansal l inen t ie toyhteiskuntastrategia  laadittiin 1993-1994. Keskeistä 
teknologisten ja taloudellisten argumenttien ohella oli siinä esitetyt uudet sosiaaliset 
tavoitteet. Hallitus vahvisti tietoyhteiskuntastrategian tavoitteet periaatepäätöksessään 
tammikuussa 1995. Tällöin asetettuihin tavoitteisiin kuuluivat mm. verkkoyhteys kaikkiin 
opetuslaitoksiin ja kirjastoihin; tietotekniikan käyttö opetuksessa, sisältäen virtuaali-
yliopiston kokeiluna; kansalaisten verkkolukutaito; tietotekniikkapalvelujen kehittäminen 
ikääntyvälle väestölle sekä hyvinvointiklusterin luominen. 

Suomen to inen  t ie toyhteiskuntas tra tegia  julkaistiin 1998. Sen sävy on vielä 
voimakkaammin sosiaalinen kuin edellisen.  

”Koulutuksen ja  tu tk imuksen t ie tostra tegia  2000-2004” (OPM 2002, 30) 
asettaa yleiseksi tavoitteeksi, että Suomi on vuonna 2004 maailman kärkimaita tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisessä. Strategiasuunnitelman mukaan tämä edellyttää 
tietoyhteiskunnan rakenteiden osalta sitä, että tieto- ja viestintätekniikkaa sekä niihin 
liittyviä tukipalveluja on riittävästi kansalaisten ja opiskelijoiden käytettävissä. Tavoittee-
na on, että laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat laadullisesti ja määrällisesti 
tarkoituksenmukaisella tasolla ja että teknistä ja pedagogista tukea on saatavilla riittäväs-
ti. Oppilaitokset ja korkeakoulut ovat keskeisessä asemassa tietostrategian tavoitteiden 
toteutumisessa ― tavoite edellyttääkin niiltä sekä erityisesti niiden ylläpitäjiltä aiempaa 
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mittavampia investointeja sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuriin että tukipalve-
luihin. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen ja tasa-arvoisen kansalaisyhteiskunnan 
saavuttaminen. Tähän uskotaan päästävän laajalla ohjelmalla, jossa kansalaiset perehdy-
tetään medialukutaitoon sekä kohennetaan heidän tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan. 

Joulukuussa 2003 valtioneuvosto hyväksyi opetusministeriön kehittämissuunnitelman 
”Koulutus ja  tu tk imus vuosina 2003-2008”. Suunnitelma jatkaa aiempaa linjaa, 
painottaen korkean koulutustason sekä koulutuksen laadun merkitystä Suomelle. Vuonna 
2003 opetusministeriön hallinnonalan osuus on yli 16 % valtion talousarviosta. Mittavas-
ta panostamisesta huolimatta asiakirjassa todetaan koulutusjärjestelmän olevan lähivuosi-
na suurien haasteiden edessä väestökehityksen ja työvoiman ikääntymisen myötä – 
koulutusjärjestelmältä tarvitaan joustavuutta ja kykyä muutokseen, koko ikäluokan 
kouluttamista sekä kaikkien lahjakkuusreservien käyt töä. 

Mainittu kehittämissuunnitelma puuttuu myös sosiaaliseen ja kulttuuriseen muutok-
seen, Castellsin edellä hahmottelemaa analyysia myötäillen: ”Siteet vanhaan paikallis-
yhteisöön ja sen arvomaailmaan löyhtyvät ja niiden tilalle tulevat vaikutteet uusista 
paikallisyhteisöistä. Perinteinen yhtenäiskulttuuri on murtumassa. Tilalle on tulossa 
kaupallisen massakulttuurin rinnalle erilaistuvien, osin toisistaan erillään elävien alakult-
tuurien kirjo… Suomi tietoyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden 
varaan.” Opetusministeriö kantaa huolta myös opettajien peruskoulutuksesta todeten, että 
”opettajankoulutuksen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota… tieto- ja viestintä-
tekniikan opetuskäytössä tarvittaviin valmiuksiin.”  (URL 15.) Taustalla on varmaan 
yleisessä tiedossa oleva huoli siitä, että vanhempi väestö – mukaan lukien opettajat – on 
vaarassa syrjäytyä tietoteknisissä taidoissa. Uuden sukupolven nuoriso tarvitsee kouluun 
opettajia, joiden tietotekniset valmiudet ovat vähintään samalla tasolla – mieluumin 
selvästi korkeammalla ― kuin heidän oppilaidensa valmiudet. 

Hallitusohjelmaan perustuen opetusministeriö julkaisi maaliskuussa 2004 tieto-
strategian ”Tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006”. Kyseessä on suunnitelmallinen 
jatko-ohjelma, joka vahvistaa määrätietoisesti yleistä tietoyhteiskuntaosaamista sekä 
koulutuksen ja tutkimuksen roolia tietoyhteiskunnassa. Ohjelma sisältää uusina toimen-
pide-ehdotuksina mm. sähköiseen asiointiin sekä tietoturvallisuuteen liittyviä seikkoja. 
Strategian keskeiset tavoitteet kuvataan (OPM 2004, 9) seuraavasti:  

1. Kehitetään kansalaisten tietoyhteiskuntatietoja ja –taitoja.  
2. Vahvistetaan oppilaitosten mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa 

monipuolisesti toiminnassaan.  
3. Vakiinnutetaan tulokselliset ja taloudellisesti kestävät tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntävät toimintatavat koulutuksessa ja tutkimuksessa. 
4. Edistetään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä sosiaalisissa innovaatioissa. 

Strategian mukaisesti vuoteen 2007 mennessä kaikilla kansalaisilla on perusvalmiudet ja 
mahdollisuudet käyttää sähköisiä asiointi- ja sisältöpalveluja. Samoin todetaan (ibid. 21), 
että ”tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö oppimisessa ja opetuksessa 
on osa oppilaitosten arkea” ja että ”sähköinen oppimateriaali on laadukasta, pedagogisesti 
perusteltua ja palvelee eri käyttäjäryhmiä laajasti ja sitä on saatavissa riittävästi.” 

Suomessa yhteiskunta ainakin näyttäisi suhtautuvan varsin myönteisesti teknis-
tymiseen ja pyrkivän myös tukemaan sitä. Teknologian ja hyvinvoinnin suhde vaikuttaa 
taulukon 1 numerusten valossa sangen tasapainoiselta ja samaa linjaa noudattavalta. 
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Oletettavaa onkin, että kansalaisten hyvinvointi ja korkean teknologian taso tukevat 
toisiaan. Ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, että yhteiskunnan teknologinen osaa-
minen lisää automaattisesti ihmisten hyvinvointia. Yhteiskunnan osoittamat teknologiset 
ambitiot voivat olla myös poliittisia, taloudellisia, militaristisia, kulttuurisia tai yleiseen 
vallankäyttöön liittyviä. 

2.1.4  Kriittisiä näkökohtia 

Vuorensyrjä & Savolainen (2000, 36) kritisoivat tietoyhteiskuntaa monella tasolla. He 
katsovat, että tiedon ja informaation käsitettä tulisi analysoida tarkemmin. ’Tietoyhteis-
kunta’ käsitteenä on epätarkka kuvaamaan yhteiskunnallisesti niitä piirteitä, joiden 
nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa katsotaan olevan keskeisiä – käsitettä voidaan 
pitää jopa harhaanjohtavana. Arkipuheessa tietoyhteiskunta -käsitteen avulla viitataan 
usein toistuvasti lähinnä informaatioteknologian yhteiskuntaan – tai Castellsin termein 
informationalistiseen yhteiskuntaan. Vuorensyrjän & Savolaisen mukaan informaatiotek-
nologian yhteiskunta ei ole sama kuin t iedon ja  osaamisen yhteiskunta . Heidän 
mielestään kehittynyt viestien siirron teknologia ei vielä oikeuta puhumaan tietoyhteis-
kunnasta. Laajemmalla tasolla kritiikki koskee vallankäyttöä, tasa-arvoa ja oikeudenmu-
kaisuutta. 

Esitetty kritiikki voidaan helposti hyväksyä. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että 
informationaalistumiskehitys synnyttää myös osaltaan lisää kansalaisia eriarvoistavia 
järjestelmiä. Voidaan perustellusti esittää huoli kansalaisten jakautumisesta erilaisiin 
leireihin – arkikielessä puhutaan jo usein A- ja B-luokan kansalaisista, jolloin viitataan 
ihmisten eritasoiseen tietotekniseen osaamiseen. Yksittäisten kansalaisten ja kulttuuri-
ryhmien lisäksi myös talousalueet, valtiot ja jopa kokonaiset maanosat ovat hyvin eriar-
voisessa asemassa. 

Castellsin teoria voidaan nähdä kritiikkinä vallitsevia taloudellisia, sosiaalisia ja kult-
tuurisia instituutioita kohtaan ja toisaalta huolena informaatioyhteiskunnan muotoutumi-
sesta vallankäytön välineeksi. Toisaalta Castellsia itseään on kritisoitu voimakkaasti 
(esim. Heiskala 2000, Anttiroiko 1999, Järvelä 1999, Louhimaa 2002). 

Louhimaa (2002, 172) toteaa, että ”Castellsin idea verkostojen ja identiteetin välisistä 
jännitteistä on tuonut uudenlaista syvyyttä ja merkityksellisyyttä informaation ja viestin-
nän rakenteiden muodostamien verkostojen ja globalisaation perimmäisten ongelmien 
analysointiin.” Ongelmana hän pitää kollektiivisen projekti-identiteetin muodostamis-
pyrkimystä subjektiivisen identiteetinmuodostuksen välityksellä. Louhimaan mukaan 
Castells ei koe ihmisen voivan taistella identiteetistään ja olemassaolostaan omiin paikal-
lisiin ja kulttuurisiin voimavaroihin tukeutuen, vaan maailmanlaajuisten projektien 
kautta. Hän pitää (ibid. 179) arveluttavana, että Castellsin määrittelemä projekti-
identiteetti muodostuu informaatioyhteiskunnan toimintamekanismeja jäljitellen ja 
kuitenkin suuri osa ihmisistä on vaarassa syrjäytyä informaatiotilojen ja -virtojen muo-
dostamasta yhteiskunnasta. Hän esittääkin perustellun kysymyksen, kuinka kulttuurista 
identiteettiä voi muodostaa tilanteessa, jossa ihmiset eivät kykene osallistumaan kulttuu-
rinmuodostusprosessiin? Tekniikan nopea leviäminen ja siitä kertovat käyttäjätilastot 
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näyttäisivät tosin vievän tältä kritiikiltä pohjaa ainakin Suomessa – maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna tilanne on toki toinen. 

Niiniluoto (1996, 70) käyttää käsitettä teknologinen opt imismi kuvaamaan infor-
maatioyhteiskunnan uskoa siihen, että tiedonkäsittelyn ja -siirron uudet tekniset välineet 
ratkaisevat nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat ja avaavat ihmiskunnalle uuden aikakau-
den. 

Niiniluoto (ibid. 106-107) listaa uusien välineiden mukanaan tuomia uhkakuvia ja 
haittavaikutuksia: Teknostress i  on nykyajan ammattitauti, joka liittyy tiukkaan vä-
linerationaalisuuteen. Kybermania  kuvaa hänen mukaansa ihmisiä, jotka ovat hukan-
neet itsensä lumetodellisuuteen. Rakenteel l inen työt tömyys,  informaat iotulvan 
ymmärtämisen vaikeus sekä uuden teknologian saatavuuden ja hallintakyvyn aiheuttama 
kansalais ten jakautuminen menestyj i in  ja  syr jäytyj i in  ovat uuden ajan 
synnyttämiä sosiaalisia haittoja. Edellisten lisäksi hän mainitsee vielä yhteiskunnan 
haavoit tuvuuden ja r iskial t t iuden l isääntymisen – tästä esimerkkeinä suurten 
informaatiojärjestelmien varassa toimivat maanpuolustus, liikenne, joukkotiedotus, 
pankit, kaupankäynti ja yleishallinto. 

Myös Ahlman (1967, 111-112) esittää yleisellä tasolla kriittisen kannanoton teknologi-
an arvostukseen. Hän toteaa hieman ironisesti, että ”aineellisen teknologian osalta ihmis-
kunta on edistynyt valtavasti, mutta tämä saattaakin olla ainoa ala, jolla todellista edistys-
tä on tapahtunut ja tulevaisuudessakin kenties tapahtuu”. Paljon puhutteleva ja yhä 
ajankohtainen lainaus – yli 50 vuotta kirjoittajan kuoleman (1952) jälkeen: 

”Ei ole ollenkaan sanottu, että ihmiset ovat tulleet moraalisessa suhteessa paremmiksi 
ja kohonneet korkeammalle henkiselle tasolle kuin menneet sukupolvet, eikä ole ollen-
kaan varmaa, että ihmiskunta vastaisuudessakaan tulee olemaan sen parempi tai henkises-
ti korkeammalla tasolla.  Meidän ei  tu le sekoi t taa tekni ikan ja  ä lykeinojen 
kehi tys tä  moraal iseen kehi tykseen. Saattaapa olla, että ihmiskunta moraalisessa 
ja henkisessä suhteessa menee taaksepäinkin. Viime vuosikymmenien näköharha oli, että 
ne pitivät teknillistä edistystä yleisen edistyksen mittapuuna, arvelivat, että samoin kuin 
teknillinen kehitys niin sanoaksemme omalla painollaan, automaattisesti, menee eteen-
päin, samoin ihmiskunta muussakin suhteessa on tuleva yhä paremmaksi.” 

Ahlmanin kannanotto on varsin merkittävä. Teknologinen kehitys ei aina ole todella-
kaan kulkenut käsi kädessä ihmisen henkisen ja moraalisen kehityksen kanssa. On kui-
tenkin muistettava, että toisaalta teknologian kehitys on pakottanut meidät kaiken aikaa 
pohtimaan eettis-moraalisia kysymyksiä ja ottamaan niihin myös kantaa. Esimerkkejä 
tästä ovat vaikkapa geeni- ja aseteknologia sekä yksityisyydensuoja tietoverkoissa. 

2.2  Nuorisokulttuurin näkökulma 

Kulttuuri on eräs vanhimpia käsitteellisiä kiistanaiheita eri tieteenalojen keskuudessa 
(Rönnholm & Pylsy 2000, 16). Lukuisille kulttuuria koskeville määritelmille (Arnstberg 
1989, 71-75, LeVine 1984, 67-86, Spiro 1984, 323-326) on yhteistä se, että kulttuuria 
pidetään opittuna asiana. Yhteistä näissä määrittelyissä on myös näkemys, jonka mukaan 
kulttuuri koostuu arvoista, tavoista, säännöistä tai symboleista ja kulttuuria säätelevät 
sekä perintö- että ympäristötekijät. Rönnholm & Pylsy (2000, 16) huomauttavat, että 
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oleellista kulttuurianalyysissä ei ole vain kulttuurin sisällöt vaan myös niitä koskevat 
prosessit. 

Omaksuminen on keskeinen kulttuuriin liittyvä käsite. Omaksumisessa on kyse 
jonkin ottamisesta osaksi itseä, osaksi omaa minuutta. Cooleyn mukaan (1966, 69-70) 
kulttuuri ei ole muuta kuin persoonallisuuden kehittymistä. Niinpä kulttuuri tulee nähdä 
terveen mielen kasvuna.  

Eräät tutkijat (Rinne 1984, 9-36, Zhou 1998, 698, Rönnholm & Pylsy 2000, 16) jaka-
vat kulttuurin omaksumisen moniin tekijöihin. Yleisen prosessin ohella voidaan puhua 
kulttuurin omaksumisesta osana itsensä ymmärtämistä, jolloin kohtaamme käsiteparit 
kulttuuri ja identiteetti (Gardner 1984, 263-264, Rönnholm 1995, 309-320). Kult-
tuur inen ident i teet t i  viittaa kulttuuriseen kuuluvuuteen, yhteisiin ryhmäarvoihin, 
historiaan, traditioon ja kieleen. Kulttuuri-identiteetin tutkiminen kohdentuu yhteisten 
symbolien, käytöspiirteiden, arvojen tai uskomusten selvittämiseen (Wilpert 1989, 21). 
Rönnholm & Pylsy (2000, 17) toteavat, että kulttuuritaustasta on olemassa lukuisia eri 
määritelmiä, jotka käsittelevät ilmiötä eri tieteenalojen näkökulmasta. Heidän mukaansa 
voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että kulttuurinen identiteetti on yksi sosiaalisen minän 
keskeinen elementti. On huomattava, että ihmisen identiteettiä tai minuutta koskevat 
kysymykset liittyvät yleensä tavalla tai toisella hänen kulttuuritaustaansa. ”Minä minä-
nä merki tsee minuutta  t ie tyn kul t tuurin  edustajana” (Rönnholm & Pylsy 
2000, 15). 

Simmelin (1999, 23) mukaan yhteiskunnallisissa ryhmissä, jotka ovat tavoitteiltaan ja 
merkitykseltään erilaisia, tavataan kuitenkin muodollisesti ottaen samat yksilöiden 
keskinäisen käyttäytymisen tavat. Tällaisia tapoja ovat mm. järjestyminen ylempiin ja 
alempiin asemiin, kilpailu, jäljittely, työnjako, puoluemuodostus, liittoutuminen sekä 
sulkeutuminen ulospäin. Hän kirjoittaa (ibid. 24), että ”tällaisia tapoja tavataan niin 
valtioyhteiskunnassa kuin uskovien seurakunnassa, niin salaliittolaisten joukossa kuin 
taloudellisessa osuuskunnassa, niin taidekoulussa kuin perheessä.”  

Latomaa (1992, 14) määrittelee yksilön, kulttuurin ja yhteisön suhteen seuraavasti: ”- -  
yhteisö  ei  ole  satunnainen joukko ihmisiä ,  vaan ryhmä t ie tyl lä  taval la  
yhdessä to imivia  ihmisiä  muodostaa t ie tyn kul t tuur in luovan yhteisön.” 

Tässä luvussa tarkastellaan nuorisokulttuuria ja sen kehittymistä. Vaikka nuoriso-
kulttuuri voidaan nähdä osana edellä käsiteltyä informaatioyhteiskuntaa, voidaan se 
ymmärtää myös omaksi valtakulttuurin rinnalla esiintyväksi, tavallisesti ikään sidotuksi 
kulttuuriryhmäksi, jonka keskinäiset suhteet ja toisaalta suhteet aikuisten edustamaan 
valtakulttuuriin ovat analysoitavissa ja määriteltävissä. 

2.2.1  Nuorisokulttuurin kehittyminen 

Lapsi  samoin kuin nuor i  määritellään yleensä kronologiseen ikään perustuen. Taval-
lisesti heidät katsotaan myös biologisesti sekä sosiaalisesti aikuisia kehittymättö-
mämmiksi. Esimerkiksi käsitys kypsymättömyydestä liitetään fyysisen olemuksen lisäksi 
puutteellisiin sosiaalisiin, älyllisiin, emotionaalisiin ja käytännöllisiin valmiuksiin toimia 
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. ”Aikuista vähäisempi” -status tarkoittaa, että 
lapsuus ja nuoruus ymmärretään elämänkaaressa vaiheeksi, jolloin lapsia ja nuoria tulee 
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kasvattaa ja kouluttaa tulevaa aikuisen rooliaan varten. Aikuiseksi opitaan/opetetaan 
paitsi virallisen kasvatusjärjestelmän kautta, myös jokapäiväisessä elämässä sosiali-
saation myötä – mm. perhepiirissä, sekä laajemmin aina oltaessa tekemisissä sivilisaation 
kanssa. (Holloway & Valentine 2003, 3.) 

”Aikuista vähäisempi” -statukseen liittyy läntisessä maailmassa olettamus siitä, että 
lapsi on yhtäältä viaton ja että hän omaa tietyn lapsuuteen liittyvän vapauden. Vapaus 
tarkoittaa tässä vapautta aikuisuuteen liittyvästä vastuusta ja velvollisuuksista. 

Monet sosiologit ovat kritisoineet tätä näkemystä, jonka mukaan lapset ja nuoret muo-
dostavat homogeenisen, biologisten tunnusmerkkien mukaan määräytyvän ryhmän. Lapsi 
tulisikin nähdä sosiaalisesti konstruoituneena identiteettinä. Kulttuuri-historiallisesta 
tarkasteltuna (Steedman 1990, Jenks 1996) lapsen ja nuoren asema ei aina ole ollut 
samanlainen. Esimerkiksi keskiajalla (1000-1400 jKr.) nuorten ei katsottu muodostavan 
erillistä sosiaaliryhmää vaan heidät nähtiin pikemminkin pienoisaikuisina. Vasta 1500-
luvulla lasta alettiin pitää eräänlaisena aikuisen vastakohtana. Valistuksen aikakaudelta 
tähän päivään saakka on vallalla ollut käsitys luontaisista eroista aikuiseen nähden. 
Tämän käsityksen mukaan lapset ovat aikuisia kehittymättömämpiä, kyvyttömämpiä ja 
vähemmän päteviä. 

Jenks (1996) viittaa kahteen erilaiseen lapsiin liittyvään ajattelutapaan. Ensimmäistä 
niistä hän nimittää d ionyysiseksi  ajatteluksi. Tämän ajattelutavan mukaan lapset 
nähdään ”pieninä perkeleinä”, joille on ominaista tuhmuus ja kurittomuus. Ehtona kyp-
säksi ihmisolennoksi kasvamiselle on, että lapsia tulee kurittaa ja heidät tulee sosiaalistaa 
aikuisten sääntöjen mukaisesti. 

Edelliselle vastakkainen apol loninen näkemys puolestaan katsoo, että lapset ovat 
luontaisesti hyviä ja että näiden ”pikku enkelien” viattomuus voi turmeltua ainoastaan 
aikuisten sosiaalistaessa heitä omien muottiensa mukaisiksi. Jenksin mukaan apolloninen 
näkemys on ajallisesti tuoreempi, mutta ei ole silti syrjäyttänyt dionyysistä ajattelua. 
Nämä molemmat toisilleen ilmeisen ristiriitaiset ajattelutavat ovat vakiintuneet nykyiseen 
länsimaiseen yhteiskuntaan. 

Heiskanen & Mitchell (1985, 10) puolestaan toteavat, että ”on helppo osoittaa, että 
nuoriso on kaikissa yhteiskunnissa ja kaikkina aikoina ollut aikuisten hallitseman kulttuu-
rin jatkuvan tarkkailun keskiössä, josta se myös pyrkii toistuvasti vapautumaan”. Heidän 
mukaansa tämä usein automatisoitu tarkkailu ilmenee kyselemättä hyväksyttävinä nuo-
ruuteen ja siitä poissiirtävinä rituaaleina ja riitteinä, malleina perhe-elämästä sekä erilai-
sina koulu- ja koulutusjärjestelminä. Nuorison eri tavoin purkautuvien levottomuuksien 
voidaan nähdä kuvastavan muutoksia näiden valvontamuotojen otteessa. Nykyisiä nuori-
son alakulttuureja on verrattu vuosisadan alun Wandervogel-liikkeeseen Saksassa, nuori-
soklikkeihin Weimarin Saksassa sekä 1920- ja 1930-lukujen kadunkulmayhteisöihin 
Yhdysvalloissa. 

Ariésin (1979, 398) mukaan lapsuuden ja nuorison määritteleminen perhekeskeisen 
ideologian kautta liittyi ennen kaikkea porvarilliseen keskiluokkaan. Tällainen ajattelu 
vakiintui vasta 1900-luvulla alempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa. 

Keskiluokkaiseen perheideologiaan kuului järjestelmällinen ja aktiivinen osallis-
tuminen harrastuksiin, kerhoihin ja järjestöihin. Tämän toiminnan tavoitteena oli avartaa 
perhekeskeisyyttä laajemman yhteiskunnan suuntaan. Säädeltyä keskiluokkaista järjestö-
osallistumista on käytetty sekä porvarillisen keskiluokan nuorten että myös työväen-
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luokan nuorison ohjailuun. Esimerkkejä tällaisista järjestöistä ovat mm. kristilliset järjes-
töt sekä partioliike. (Heiskanen et al 1985, 12.) 

Yksityisyyden merkitys yksilölle korostuu voimakkaasti perheideologiassa. Ariésin 
mukaan (1979) yhteisen, julkisilla paikoilla tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen 
samoin kuin väkijoukkojen merkitys on vähentynyt. Sosiaalisen julkisuuden myötä 
tapahtuneesta tiedonvälityksestä on siirrytty joukkoviestinnän aikakauteen, jossa tiedon-
välitystä leimaa ammattimaisuus. Samalla on noussut esiin mm. kysymys yksityisyyden 
suojasta. Uusi perhekeskeisyys pyrkiikin määrittämään tarkoin, mikä on julkisesti sallit-
tua ja mikä puolestaan tulee kyseenalaistaa. 

Heiskasen & Mitchellin (1985, 14) mukaan keskiluokkaisen yksityistymisen nykyi-
syyttä ilmentää sensaatiohakuinen julkisuus. Se on kehittynyt asteittain uudeksi näky-
vyyttä tarvitsevien henkilöiden, ammattien ja yhteiskuntaryhmien elannonhankinnan ja 
menestyksen välineeksi. Tätä sensaatiohakuista julkisuutta on joukkoviestimien ja vies-
tintäteknologian kehitys jatkuvasti edistänyt. Toisaalta kysyntä ja kulutus ovat puolestaan 
mahdollistaneet joukkoviestimien ja viestintäteknologian jatkuvan kehityksen. 

Nuorison elämän säätelyssä oma roolinsa on myös joukkoviestimillä sekä nuorison ja 
järjestyskulttuurin (esim. armeija, poliisi, kirkko, sosiaalityö) välisillä suhteilla (Heiska-
nen et al 1985, 16). Koulu puolestaan on esimerkki julkisesta paikasta, jossa aikuiset 
yrittävät kontrolloida nuorisoa ja totuttaa heitä kurinalaisuuteen. 

Heiskanen & Mitchell (1985, 16) listaavat kartoittavan sosiaalitutkimuksen löydöksiä, 
jotka ovat toisen maailmansodan jälkeen nostaneet nuorisoa julkisuuteen ja myös uudella 
tavalla sitä määrittäneet: 

− sodanjälkeisten ikäluokkien suuruus (baby boom) 
− ”uuden nuorison” fysiologisesti määritetyn kypsyysiän, nuoreksi tulon alarajan alene-

minen 
− nuoruusiän jatkuva yhteiskunnallinen venyminen (kouluiän jatkuminen) ja vastaava 

”nuorison”, ts. peruskoulutuksessa olevan väestönosan kasvu 
− nuorten ostovoiman lisääntyminen sotien jälkeisellä kaudella (työväenluokka: aikainen 

työhönmeno, palkkatason kohoaminen; muut: vanhempien kohonnut elintaso) 
− ”uuden nuorison” nuorten koulutustason kohoaminen ja osallistumisvalmiuksien ja  

-aktiviteetin lisääntyminen 

Edellä mainittujen tilastollisten poikkeavuuksien lisäksi voidaan puhua myös paljon 
dramaattisemmasta ilmentymästä, yhteiskunnan hyväksyttyjä normeja rikkovasta poik-
keavuudesta. Yleinen esimerkki tästä on nuorisorikollisuus, joka luokitellaan yleisimmin 
”yleisten yhteiskunnallisten ongelmien” pariin erotuksena ”varsinaisesta rikollisuudesta”. 

Johdannossa mainittu amerikkalainen antropologi Margaret Mead esitti vuonna 1970 
uuden nuorison määrittelyn, jota on sittemmin laajalti referoitu. Määrittelyssä Mead 
kuvaa länsimaisissa teollisissa yhteiskunnissa tapahtunutta kulttuurin muutosta, joka 
liittyy sukupolvien välisiin suhteisiin. Nämä suhteet Mead ryhmittelee kolmeen luokkaan: 

1. Postf igurat i iv inen kul t tuur i . Tässä kulttuurissa vanhempien ja isovanhempien 
välittämät näkemykset maailmasta, yhteiskunnasta ja sosiaalisista suhteista siirtyvät 
seuraavalle sukupolvelle. Tämä kulttuuri on ollut ja vallitsee edelleen yleisesti primi-
tiivisissä yhteiskunnissa. “A postfigurative culture is one in which change is so slow 
and imperceptible that grandparents, holding newborn grandchildren in their arms, 
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cannot conceive of any other future for the children than their own past lives. The past 
of the adults is the future of each new generation” (Mead 1970, 1.) 

2. Kofigurat i iv inen kul t tuur i . Vanhempien ja nuorten sukupolvet kehittävät maail-
mankuvaan liittyviä näkemyksiään toisistaan erillisinä, mutta samanaikaisesti toimivi-
na vertaisryhminä. Tällainen kulttuuri kytkeytyy läheisesti suuriin teknologiaperustai-
siin sivilisaatioihin. “The main cause is a substantial and sudden change in culture, 
such as with immigration, causing the experiences of the young to be very different 
from those of the old.” (Ibid 29.) 

3. Pref igurat i iv inen kul t tuur i . Läntiset teolliset yhteiskunnat ovat [1970] Meadin 
käsityksen mukaan siirtymässä prefiguratiiviseen kulttuuriin, jolle on ominaista nuor-
ten toimiminen omissa vertaisryhmissään, joissa he kehittävät käsityksiään maail-
masta, yhteiskunnasta sekä yhteiskunnassa vallitsevista sosiaalisista suhteista. Olen-
nainen piirre kulttuurille on oman ajatusmaailman jatkuva hiominen vanhempiensa 
sukupolven käsityksiin. Kulttuurin nousu perustuu lähinnä maailmanlaajuisen liiken-
ne-, kommunikaatio- ja tietoverkon muodostumiseen. Uusi teknologia välittää aikuis-
ten sukupolven ylläpitämän ja hyväksymät epäkohdat maailmassa: köyhyyden, epäta-
sa-arvon, sodat. Näitä nuori sukupolvi ei voi hyväksyä ja tämä puolestaan johtaa kui-
luun sukupolvien välillä. Mead toteaakin: ”Meidän on hyväksyt tävä,  e t te i  
mei l lä  o le  jä lkeläis iä  kuten meidän lapsi l lamme ei  o le  vanhempia” ― 
“Today, nowhere in the world are there elders who know what the children know, no 
matter how remote and simple the societies are in which the children live. In the past 
there were always some elders who knew more than any children in terms of their ex-
perience of having grown up within a cultural system. Today there are none”. (Ibid. 
60.) 

2.2.2  Alakulttuurit 

Nuorisokulttuuritutkimus on nuorisotutkimuksen osa-alue, joka on toisen maailmansodan 
jälkeen selvimmin pyrkinyt erittelemään nuorison nousua sen omilla ehdoilla nousun 
omaleimaisuuteen paneutuen. Klassinen erimerkki nuorisokulttuuritutkimuksesta on 
Albert Cohenin vuonna 1955 kirjoittama ”Delinquent Boys. The Culture of the Gang”. 
Teoksessa esitetään nuorten alakulttuurimuodostusta ja siihen liittyvää poikkeavaa 
käyttäytymistä nuorten omaksi ratkaisuksi heidän yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin on-
gelmiinsa. Cohenin mukaan nuoret muuttavat ja kehittävät tavoitemaailmaansa oman 
kulttuurinsa puitteissa, koska kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta tavoittaa valtakulttuu-
rin suotavina pitämiä tavoitteita. 

Nuorisoon liittyvät kulttuurit voidaan jaotella Heiskasta ja Mitchelliä (1985) soveltaen 
seuraavasti: 

1. Yhteiskunnan val takul t tuuri ,  hegemoninen kul t tuuri .  Tähän kuuluvat ai-
kuisten edustamat arvot ja niitä ylläpitävät instituutiot. 

2. Nuorten yleiskul t tuur i . Sopeutuu yhteiskunnan valtakulttuurin määrittämiin 
rajoihin ja toimii nuorille hyväksytyn ”raamitetun vapauden” puitteissa. ”Raamitettu 
vapaus” tarkoittaa, että ainakin länsimaissa teollistuneissa yhteiskunnissa ja sen va-
kiintuneen keskiluokkaisen perhe- ja koulutusideologian puitteissa nuoruutta pidetään 
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ylimenokautena. Tähän ylimenokauteen liittyy oleellisesti hedonistinen vapaus nauttia 
nuoruudesta, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä. 

3. Vastakul t tuur i t . Vastakulttuurin keskeisiä piirteitä ovat arvot ja aatteet ja niitä 
enemmän tai vähemmän harkituin keinoin toteuttavat liikkeet. 

a) Yhteiskunnallis-ideologiset nuorten vastakulttuurit. Nämä nuoret näkevät aikuisten 
valtakulttuurin korruptina, todellisia inhimillisiä arvoja vääristävinä ja vaativat valta-
kulttuurin tai sen osien uudistamista. Radikaali poliittinen toiminta, mielenosoituk-
set, rutiinien häirintä ja äärimmillään väkivalta ja terrorismi ovat tämän vastakulttuu-
rin ilmentymiä. 

b) Älylliset käänteiskulttuurit. Tämä ryhmä kääntää valtakulttuurin arvot tietoisesti 
ylösalaisin ja hylkää nuorison yleiskulttuurin tavoitteet ja raamitetun vapauden. Ryh-
män edustajat kieltäytyvät nuorison tavanomaisista ajanvietteistä ja tavoitteista. Ta-
vanomaista on tietoinen ulosjättäytyminen (drop out). Tyypillistä käänteiskulttuurin 
edustajille on huumeiden kulttikäyttö sekä työnteosta kieltäytyminen. Hippi-liike lie-
nee tunnetuin tästä kulttuurimuodosta. 

4. Alakult tuur i t . Alakulttuurien keskeisiä tunnuspiirteitä ovat ryhmät sekä johonkin 
”emokulttuuriin” liittyvät elämänmuodot ja tyylit. Alakulttuurit ovat enemmän tai vä-
hemmän pysyviä merkitysjärjestelmiä, joita nuoret rakentavat aikuiskulttuurista irral-
leen ja siitä vain osia lainaten. Alakulttuurit voivat omata vastakulttuurien tunnuspiir-
teitä. Eräitä alakulttuureja: 

a) Primääriryhmäperusteiset (jengit, klikit) 
b) Aluehallintoperusteiset (kadunkulma-yhteisöt) 
c) Instituutioperusteiset (koulu, rangaistuslaitokset) 
d) Tyyliperusteiset alakulttuurit (musiikki, muoti) 
e) Teknologiaperusteiset (moottoripyörät, autot, tietotekniikka) 
f) Urheiluperusteiset (jalkapallohuliganismi) 

Edellä esitetyt ryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia ja niinpä yksilön tai ryhmän toimin-
ta voi liittyä useaan mainituista kategorioista. Väite on linjassa Castellsin näkemykseen 
identiteettien dynaamisuudesta (ks. luku 2.1.2). 

Merenheimo (1992, 7) käyttää alakulttuurien sijaan termiä pienkul t tuur i  (subcultu-
re). Hän toteaa pienkulttuurin sisältävän tapojen ja tottumusten ohella myös runsaasti 
asenteita ja ei-universaaleja moraalinormeja, jotka ohjaavat myös pienkulttuuriin kuulu-
van yksilön tiedon muodostusta. 

Eräs nuorison alakulttuureja jakava ”poliittinen” ulottuvuus on Heiskasen ja Mitchel-
lin (1985, 45) mukaan sukupuoli . Feministinen kritiikki, jonka mukaan nuorisokulttuu-
ritutkimus oli liiaksi poikiin ja miehisiin piirteisiin kohdentunutta, nosti sukupuoliasen-
teet tutkimuksen kohteeksi. Tutkimus onkin osoittanut, että nuorison sukupuolijakoisuus 
nuorten alakulttuureissa on vähintään yhtä yleinen kuin nuorten valtakulttuurissa tai 
aikuiskulttuurissa. Naistutkijat ovat taas pyrkineet osoittamaan, että tytöt eivät suinkaan 
ole ”poissa” nuorisokulttuureista, vaan tyttöjen kulttuurit ja heidän asemansa nuorisokult-
tuurien kokonaiskentässä on vain näkymättömämpi kuin poikakulttuurien. 

Sukupuolen ohella nuorison alakulttuurien ”poliittisena” ominaisuutena voidaan nähdä 
kansainväl isyys . Kansainvälistymistä on tukenut teknologian ja erityisesti viestintä-
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teknologian voimakas kehittyminen. Kansainvälistyminen puolestaan liittyy olennaisesti 
nuorison kielitaidon kehittymiseen, kulttuurien sekoittumiseen, etnisiin kysymyksiin jne. 

Aittola, Jokinen ja Laine (ks. Takala 1992, 110) ovat tarkastelleet mm. nuoriso-
kulttuurien suhdetta kouluun. He toteavat, että ”Nuorisokulttuureissa on aina oma epä-
virallinen puolensa, jonne koululla, nuorisotyöllä tai millään muullakaan aikuismaailman 
instituutiolla ei ole pääsyä. Koulun ei ole helppo vastata nykynuorten ja työmarkkinoiden 
asettamiin vaatimuksiin. Koulu voi kuitenkin perustella tarpeellisuuttaan sillä, että se 
kykenee tarjoamaan nuorille sellaista henkistä pääomaa ja osaamista, jota he tarvitsevat 
tulevassa palkkatyössään. Vapaa-aikana nuorten tarpeet taas saavat vastakaikua nuoriso-
kulttuureista, kulutuksesta ja kulttuuriteollisuudesta.” 

Tietokoneharrastajien sijoittuminen kulttuuriryhmien kenttään on mielenkiintoinen. 
Valtaosan ryhmän jäsenistä voidaan ajatella kuuluvan nuorten yleiskulttuuriin ja tieto-
koneharrastus kuvaa siten vain teknologia-aikakauden luonnollista kehitystä. Harrastus-
maailman sisällä toimii kuitenkin useita erikoistuneita alakulttuureja, jotka ovat kaikki 
teknologiaperusteisia. Eräät harrastajista keskittyvät pelaamiseen, toiset ohjelmointiin, 
elektroniikkaan, tietoliikennesovelluksiin, elektroniseen musiikin tuottamiseen, langat-
tomaan viestintään jne jne. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa harrastukseen ja 
harrastajiin liittyvää problematiikkaa nuoriso-käsitteen rinnalla, mutta biologisella mitta-
rilla mitattuna kohderyhmään luetaan myös ne aikuiset, jotka oman henkilökohtaisen 
toimintakulttuurinsa puolesta siihen liittyvät. 

Tässä yhteydessä on huomattava kuinka tietokoneiden käytön yleistyminen on tapah-
tunut ja kuinka se on vaikuttanut tietokoneharrastajien sosiaaliseen statukseen ja identi-
teettiin. Turkle (1995, 61) katsoo, että varhaiset tietokoneharrastajat jakoivat maailman 
osiin ― niihin, jotka hallitsevat tietotekniikan ja niihin, jotka tunsivat jäävänsä syrjään tai 
eivät jostain syystä tunteneet viehätystä laitteiden käyttöön. Laitteistojen, ohjelmistojen ja 
ennen kaikkea käyttöliittymien kehittymisen myötä tilanne on muuttunut ― nyt tavallisil-
la käyttäjillä on mahdollisuus saada todellista hyötyä tietokoneista ilman että he hallitse-
vat syvällisesti koneeseen liittyvän teknologian. Myös bittinikkareiden joskus negatiivi-
sena nähty nörttiyden leima alkaa haalistua ― bittinikkari voi olla aikansa sankari. ”The 
hacker is no longer necessarily or only a ’nerd’; he or she can be a cultural icon. The 
hacker can be Bill Gates.” 

Tietokone on monelle ihmiselle työväline. Turkle muistuttaa (1995, 61), että tietokone 
ei kuitenkaan ole vasara, vaan pikemminkin sitä voisi verrata harppuun. Sen käyttöä ei 
opita pelkästään kirjoista lukemalla, vaan oppiminen vaatii paljon työtä ja harjoitusta. Itse 
asiassa tietokone on laitteena paljon vielä harppua mutkikkaampi, koska sen olemus 
muuttuu koko ajan. Mikäli harpun kielet viritetään aika ajoin eri tavoin ― esimerkiksi 
uuden äänimaailman luomiseksi ― se vaatii soittajalta paljon uudelleen opettelua. Tieto-
koneessa ohjelmat päivittyvät ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Kerran opittu taito 
ei välttämättä olekaan relevantti enää huomenna. 

Ohjelmoint i ta i to  erottaa selkeästi tietokoneita harrastavat muista käyttäjistä. Se ei 
kuitenkaan ole välttämätön edellytys gloorian niittämiseksi tietokoneen avulla. Turkle 
kirjoittaa (1995, 61): ”The computer culture is close to the point where full membership 
does not require programming skills, but accorded to people who use software out of a 
box.”  

Tietokonekulttuuri näyttäisi olevan pitkälle hyvin miehinen kulttuuri. Syitä naisten 
vähäiseen kiinnostukseen on pohdittu. Turkle (1995, 62-63) katsoo erääksi syyksi tieto-
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koneiden ympärille syntyneet kulttuuris-lingvistiset seikat. Englanninkieliset laajalle 
levinneet ilmaukset kuten crash, kill, execute ja abort ovat vakiintuneet ilmaisemaan 
ohjelmiston tai koneen toimintaan liittyviä tiloja. Naiset ovat usein joutuneet valitsemaan 
sitoutuvatko he identiteetiltään edellä mainittuun kulttuuriin vai naisena olemisen kult-
tuuriin. Turkle kertoo naisista, joiden kannanotot tietokoneisiin olivat hyvin emotionaali-
sia. Toisaalta he kertoivat, että tietokone ei merkitse heille mitään, se on vain työväline, ja 
toisaalta he ottivat hyvin voimakkaasti kantaa tietokoneen tarpeellisuuteen. Näyttäisi 
siltä, että naiset kamppailivat ennakkoasenteidensa ja toisaalta tietokoneisiin liittyvän 
psykologisen kiehtovuuden kentässä. Kulttuuri kuitenkin kehittyy ja naisten entistä 
aktiivisempi mukanaolo tietokoneiden maailmassa näyttäisi toteutuvan. Turklen mielestä 
klassinen visio tietokoneen älystä on väistymässä ja tilalle astuu romanttinen postmoderni 
näkemys. Tämä uusi näkemys toivottaa naiset, humanistit ja taiteilijat lämpimästi terve-
tulleiksi teknokulttuuriin. 

Turklen mukaan uusi kulttuuri on ennen kaikkea s imulaatio iden kul t tuur i . Ohjel-
mointitaito liittyy hänen mukaansa (1995, 63) nykyisin ammattilaisuuden käsitteeseen, 
kun taas tietokonekulttuuri sinänsä on kohdentunut erilaisten simulaatioiden manipu-
lointiin. Hän katsoo (1995, 267), että tietokoneella on informaatioyhteiskunnassa ― tai 
simulaatioyhteiskunnassa ― kolme roolia: tietokone voi olla 1) työväl ine, 2) ihmisen 
pei l i  tai 3) port t i , jonka kautta voidaan kulkea suurennuslasin lävitse haluttuun paik-
kaan tai tilaan. Eri ihmiset voivat ottaa tietokoneen omakseen eri tavoin. Tietokoneeseen 
liitetään usein samankaltaisia assosiaatioita kuin ihmiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
älykkyys, elämä ja persoonallisuus. Kristinuskon kautta syntyy metafora: Jumala  lo i 
ihmisen kal ta isekseen,  minkä jä lkeen ihminen lo i  t ie tokoneen kal ta isek-
seen. Mitähän tietokone mahtaa luoda? (Ks. Syrjälä & Kumpulainen 1994.) 

2.2.3  Kyberajan nuoriso 

Katu tai mikä tahansa muu julkinen tila on ollut perinteisesti keskeisessä roolissa ihmisen 
suunnatessa aktiviteettiaan perhekeskeisyyden ulkopuoliseen avaruuteen. Viime aikoina 
nuorison oleskelu julkisilla paikoilla on herättänyt runsaasti keskustelua. Puhutaan 
vaaroista, joita apolloniset haavoittuvat lapset voivat kohdata. Toisaalta pelätään dio-
nyysisen nuorison muodostamaa uhkaa aikuisten hegemonialle. Teknologisen kehityksen 
myötä nämä samat pelot kohdataan nuorison liikkuessa kyberavaruudessa tietoverkkojen 
välityksellä. (Holloway et al 2003, 7.) 

Nuorison aktiivinen liikkuminen tietoverkoissa, ennen kaikkea Internetissä, on aiheut-
tanut aikuisväestön parissa edellä kuvattuun verrattavia tuntemuksia. Opettajat ja van-
hemmat ovat ilmaisseet huolensa siitä, mitä vaaroja nuori voi tietoverkkojen välityksellä 
kohdata. Nuoriso puolestaan on kokenut uuden vapauden tunteen kyetessään teknologian 
taidoin sivuuttamaan aikuisväestön edustamaa hegemoniaa. Nuorten tekninen osaaminen 
ylittää usein vanhemman väestön taidot. Tästä aiheutuu ristiriita, sillä perinteisesti van-
hemmat ovat omaksuneet suojelevan roolin lapsiinsa nähden. Halu ulottaa suojelu fyysi-
sen olotilan yli kyberavaruuteen on saattanut vanhemmat neuvottomaan tilanteeseen: 
tietoa ja taitoa suojelun toteuttamiseksi ei aina ole löytynyt. 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton lokakuussa 2000 (URL 8) tekemän tutkimuksen 

(N = 1002) perusteella 42 % yläasteen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten nuorista 
käyttää Internetiä vain kerran viikossa tai vielä harvemmin. Kyselyyn vastanneista 39 % 
käyttää Internetiä muutaman kerran viikossa ja ainoastaan 20 % nuorista käyttää Interne-
tiä päivittäin. Pojat ovat käyttäjinä hieman aktiivisempia kuin tytöt. Yhdellä käynnillä 
Internetissä viivytään yleensä puolesta tunnista yhteen tuntiin. 

Edellä mainitusta tutkimuksesta ilmenee myös, että yleisimmin nuoret käyttävät Inter-
netiä surffailuun ja sähköpostin hoitamiseen. Seuraavina tulevat tiedonhaku, chattailu ja 
pelien pelaaminen. Nuorista 10 % käyttää Internetiä myös seksisivujen selaamiseen. 
Lukiolaisista lähes puolet käyttää Internetiä yleensä tiedonhakuun. Chattailua eli Interne-
tissä keskustelua harrastavat pääasiassa tytöt. Pojat puolestaan käyttävät Internetiä pe-
laamiseen selvästi tyttöjä useammin.  

Nuoret käyttävät Internetiä yksin tai kavereittensa kanssa. Ainoastaan yksi sadasta vas-
taajasta seikkaili verkossa yhdessä vanhempiensa kanssa. Nuorilta kysyttäessä 39 % 
heistä kertoi käyneensä sivuilla, joiden sisältöä ei uskonut vanhempiensa hyväksyvän, ja 
44 % sivulla, jolle oli asetettu ikäraja. Näiden Internet-sivujen sisältöjä ei tutkimuksessa 
tarkemmin selvitetty, mutta kyseessä lienevät seksiä, rasismia ja väkivaltaa sisältävät 
aihepiirit. (URL 8.) 

Kyberavaruus eli kybertila on ympäristö, joka koostetaan sekä todesta että epätodesta 
sähköisestä informaatiosta ja liitetään todelliseen maailmaan joko yksisuuntaisten (esim. 
televisio) tai kaksisuuntaisten (esim. tietokoneet ja puhelin) porttien avulla (URL 5). 

Kyberavaruudessa ihmiskeho on näkymätön, ja tällöin se on myös merkityksetön (Thu 
Nguyen & Alexander 1996). Tällöin kyberavaruudessa liikkuva ihminen on suojassa 
sosiaaliselta eriarvoisuudelta: ikä, sukupuoli, etninen alkuperä ja muun sen kaltaiset 
ruumiillistumaan liittyvät tekijät katoavat kasvottoman kommunikaation tuottaman 
vapauden tieltä. Tähän vapauteen liittyy merkittävänä tekijänä se, että vaikka ihmiskeho 
katoaa, voi ihminen ― tai ainakin hänen edustamansa ajatukset ― silti olla läsnä, jopa 
useassa paikassa yhtä aikaa. Tätä ei pidä tulkita kuitenkaan siten, etteikö ihminen saattaisi 
joutua vaaraan myös kyberavaruudessa liikkuessaan. 

Tekniikan kehittymisen katsotaan usein myös mahdollistavan uudenlaisten sosiaalisten 
suhteiden muodostumisen: kasvottoman kommunikaation osapuolet voivat sijoittua 
maantieteellisesti maapallon – tai universumin – eri puolille. On myös väitetty, että 
virtuaaliset ihmissuhteet ovat intiimimpejä, rikkaampia ja vapaampia kuin perinteiseen 
kontaktiin perustuvat suhteet. Perusteena tälle on esitetty, että virtuaalikanssakäymisessä 
osoitetaan aitoa ja vastavuoroista kiinnostusta toista kohtaan, mikä taas ei aina päde 
perinteiseen kanssakäymiseen. (Holloway et al 2003, 10.) 

Kyberavaruuden termi on kulkeutunut William Gibsonin kirjasta Neurovelho (1984) 
tutkimuksen pariin kuvaamaan tietokoneen avulla generoitua tilallisuuden tuntemusta, 
johon käyttäjä imeytyy. Tässä todellisuudessa keho (”liha") jää taakse ja käyttäjä "vapau-
tuu" liikkumaan ruumiittomassa "mielen sfäärissä". Näin esimerkiksi John Perry Barlown 
kuulussa "Internetin itsenäisyysjulistuksessa" vuodelta 1996: "Kyberavaruus koostuu 
vaihdoista, suhteista ja ajatuksista itsestään, järjestäytyneenä kuin kasvavaksi aalloksi 
viestintämme verkossa. Meidän maailmamme on sekä kaikkialla että ei missään, mutta 
ruumiimme eivät asu siellä. Olemme luomassa maailmaa, johon kaikki voivat astua ilman 
etuoikeuksia tai ennakkoluuloja suhteessa rotuun, taloudelliseen valtaan, sotilaalliseen 
voimaan tai synnyinasemaan. Olemme luomassa maailmaa, jossa kuka tahansa, missä 
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tahansa, voi ilmaista omia mielipiteitään, miten yksittäisiä tahansa, vailla vaientamisen 
tai mukauttamisen pelkoa. Meidän identiteeteillämme ei ole ruumiita." (URL 2, 
12.6.2003.) 

2.2.4  Huomioita nuorten hyvinvoinnista 

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä (2002, 4) on analysoinut tuloksia suomalaisten nuor-
ten hyvinvoinnista. Hän on analysoinut kouluterveyskyselyn tuloksia ja toteaa, että 
nuorten hyvinvoinnille on kaksi keskeistä ja paljolti globaalia uhkaa. Ne ovat 

1. vuorokausirytmin hajoaminen ja siihen liittyvä univaje sekä 
2. joukkoharha lasten varhaisemmasta aikuistumisesta. 

Rimpelä toteaa, että unen laadun ja määrän tutkimus alkoi nousta terveystutkimuksen 
ajankohtaisten haasteiden joukkoon vasta 1990-luvulla. Nukkuminen nähdään aivojen 
keinona palautua. Vaikka runsas aivojen käyttäminen esim. opiskeluun liittyen tukee 
aivojen suorituskykyä, se ei korvaa unen merkitystä aivotoimintojen päivittäisessä ylläpi-
dossa. Erityisesti monimutkaiset aivotoiminnot kärsivät unen puutteesta. Univaje heiken-
tää loogista päättelykykyä ja lisää työvirheitä sekä taipumusta ottaa esim. taloudellisia 
riskejä. Oppiminen ja muisti edellyttävät myös riittävää nukkumista. Rimpelän mukaan 
unen tehtävät liittyvät asioiden siirtämiseen työmuistista pitkäkestoiseen muistiin. Rimpe-
lä lainaa Suomen Lääkärilehden (2002) julkaisemaa tutkimusta, jossa todetaan, että 
korkeintaan seitsemän tunnin yöunet kouluviikolla nukkuvien 13-vuotiaiden osuus lähes 
kaksinkertaistui vuodesta 1994 vuoteen 1998. Samanaikaisesti kouluaamuisin koettava 
väsymys lisääntyi. 

Seurattaessa 12-18-vuotiaiden nuorten nukkumistottumuksia vuosina 1979, 1995, 
1999 ja 2001 todettiin (ibid. 4-5), että myös näiden nuorten nukkumaanmeno on siirtynyt 
myöhäisemmäksi ja uni lyhentynyt. Vuonna 1979 noin 15 % 14-16-vuotiaista suomalai-
sista ilmoitti menevänsä koulupäivää edeltävänä iltana nukkumaan tavallisesti klo 23.00 
tai myöhemmin. Vuonna 1995 vastaava osuus oli 40 % ja vuonna 1999 47 %. Vuonna 
2001 luku oli laskenut 43 %:iin. Myös nukkumiseen käytetty aika on laskenut. Vuonna 
1979 noin 21 % nuorista ilmoitti nukkuvansa alle 8,5 tuntia vuorokaudessa. Vuonna 1995 
vastaava osuus oli noin 44 %, vuonna 1999 noin 54 % ja vuonna 2001 noin 50 %. Poiki-
en ja tyttöjen keskimääräinen nukkumisaika oli yhtä pitkä. Noin puolet vastaajista nukkui 
keskimäärin 8 tuntia tai hieman enemmän, joka kymmenes 7 tuntia tai vähemmän ja 
vajaa kymmenesosa yli 9 tuntia. 

Nukkumaanmenoajalla todettiin Rimpelän mukaan (ibid. 5) voimakas yhteys psy-
kosomaattisiin oireisiin, esim. päänsärkyyn, ärtyneisyyteen ja väsymykseen. Vähiten 
oireita oli niillä, jotka menivät nukkumaan klo 22.00-22.30. Tätä varhaisempaan nukku-
maanmenoon liittyi hieman kasvanut oireriski, kun taas tuntia myöhäisempi nukku-
maanmeno lisäsi oireisten osuuden kaksinkertaiseksi. Puoleen yöhön viivästynyt nukku-
maanmeno nosti oireisten osuuden kolmi-nelinkertaiseksi. Heräämisajan yhteys oireisuu-
teen oli selvästi heikompi. Vähiten oireita oli klo 6.30 – 7.30 heränneillä. 

Nukkumisajan yhteydestä oireisuuteen todettiin, että vähiten oireita oli keskimäärin 9 
tuntia ennen koulupäivää nukkuvilla; tätä pidempi nukkumisaika lisäsi pojilla oireisuutta 
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hieman. Seitsemän ja puolen, ― kahdeksan tunnin nukkumisajalla oireisuus kaksinker-
taistui, ja nukkumisen lyhentyessä seitsemään tuntiin tai sitä lyhyemmäksi oireisuus 
kolminkertaistui. 

Rimpelän mukaan edellä esiteltyyn tutkimukseen (N = 26450) perustuen näyttää var-
sin selvältä, että vuorokausirytmin hajoaminen ja kasautuva univaje ovat tulevaisuudessa 
paljon suurempia terveysongelmia kuin osaamme vielä ennakoida.  

Rimpelän kanssa saman suuntaisiin tuloksiin päätyi professori Tetsuya Nakazawa 
(Nakazawa et al 2002, 421-426) tutkiessaan työryhmänsä kanssa aikuisia työssäkäyviä 
(N = 25000) japanilaisia. Hänen mukaansa pitkäaikainen tietokoneen käyttö aiheuttaa 
fyysisten vaivojen kuten selkäkipujen ja silmävaivojen lisäksi myös masennusta, levotto-
muutta, haluttomuutta sekä unettomuutta ja väsymystä. Tässä kolmivuotisessa seuranta-
tutkimuksessa ongelmien todettiin alkavan, mikäli tietokoneen ääressä työskennellään 
säännöllisesti yli viisi tuntia vuorokaudessa. 

Toinen Rimpelän edellä mainitsemista globaaleista uhkista on varhaisen vanhem-
muuden joukkoharha. Rimpelä (ibid. 5-6) toteaa, että lapsen aikuistumisessa on erotetta-
va toisistaan biologinen ja psyykkinen aikuistuminen. Lapset aikuistuvat ruumiillisesti 
varhaisemmin kuin heidän vanhempansa. Tämän hetken murrosikäisten kasvupyrähdys, 
kuukautiset ja siemensyöksyt alkavat noin vuotta nuorempina kuin heidän vanhempiensa 
sukupolvella. Kun lisäksi lasten ja aikuisten pukeutuminen ovat lähentyneet toisiaan, on 
selvää että 13-14-vuotiaat näyttävät aikuisemmilta kuin edellisten sukupolvien saman-
ikäiset. 

Rimpelä ei löydä kirjallisuudesta kuitenkaan tukea sille, että ruumiillisesti varhaisempi 
aikuistuminen tarkoittaisi myös kypsymistä psyykkisesti ja sosiaalisesti aikaisempaa 
nuorempana aikuiseksi. Hän toteaa, että tilanne on pikemminkin päinvastainen. 1950- ja 
1960-luvuilla suuri osa lapsista siirtyi itsenäiseen vastuuseen työelämässä, perusti per-
heen ja sai omia lapsia paljon nuorempana kuin nykyisin. Hänen mukaansa lapset näyt-
täisivätkin kypsyvän ottamaan aikuisten vastuuta omasta elämästään ja ympäristöstään 
keskimäärin hieman vanhempina kuin aikaisempien sukupolvien lapset. Rimpelä pitää 
valitettavana, että lasten varhaisempi biologinen aikuistuminen, muoti ja media ovat 
olleet tukemassa joukkoharhaa lasten varhaisemmasta psyykkisestä ja sosiaalisesta 
aikuistumisesta. Valitettavaa hänen mielestään on myös se, että tämä joukkoharha on 
vaikuttanut myös kouluihin, oppilaitoksiin ja nuorisotyöhön. 

Edellä sanotusta huolimatta kulttuurimme jäsenet mieltävät koulun perinteisesti nuor-
ten turvapaikaksi – paikaksi, jossa nuorten on hyvä kasvaa ja varttua matkalla aikuisuu-
teen. Valitettavasti nuori voi kuitenkin kohdata koulussa myös kielteisiä asioita esimer-
kiksi koulukiusaamisen muodossa. STAKESin Nettinuori-kyselystä (URL 9) ilmenee, 
että vuonna 2002 peruskoulua käyvistä pojista 4,05 % ilmoitti tulleensa kiusatuksi useita 
kertoja viikossa, 4,19 % noin kerran viikossa ja tätä harvemmin 28,29 %. Tyttöjen koh-
dalla vastaavat luvut olivat 2 %, 3 % ja 24 %. Ei lainkaan kiusaamista kokeneita poikia 
oli 63,47 % ja tyttöjä 71 %. Koulukiusaamiseksi määritellään esim. Kiusattujen Tuki ry:n 
toimesta ”toistuva henkinen tai ruumiillinen väkivalta, jonka yksi tai useampi lapsi tai 
aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin”. (URL 10.)  

Eräs ilmiö koulukiusaamisessa on tietokonenörtteihin kohdistuva nuorten välinen dis-
kriminaatio. Tätä tarkastellaan lähemmin luvussa 5 Aikaisempia tutkimuksia (Holloway 
& Valentine 2003). 
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Vuorokausirytmin ja koulukiusaamisen lisäksi nuorten fyysinen kunto  on herättä-

nyt runsaasti keskustelua viime vuosina. Yleisesti tiedetään, että hyvällä kunnolla ja 
liikunnanharrastamisella on monia etuja aikuisten ihmisten terveydelle. Lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen yhteydestä terveyteen ei ole yhtä selvää näyttöä, mutta fyysisen 
kunnon on todettu olevan yhteydessä lasten verenpaineeseen ja veren kolesterolipitoi-
suuksiin (Pate et al 1999). 

Nuorten heikentynyt kunto on huomattu erityisesti asepalvelukseen astumisen yhtey-
dessä. Puolustusvoimat on seurannut juoksutestin tuloksia järjestelmällisesti vuodesta 
1972 ja lihaskuntotestejä vuodesta 1980.  

Puolustusvoimien tiedotteessa (http://ww.mil.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2002 ― tar-
kastettu 17.4.2004) vuodelta 2002 todetaan, että alokkaiden fyysinen kunto on puolustus-
voimien tilastojen mukaan edelleen laskussa. Kestävyyttä mittaavan 12 minuutin juoksu-
testin tulos oli tuolloin tammi- ja heinäkuussa palvelukseen astuneilla kaikkien aikojen 
alhaisin, 2456 metriä. Juoksutestissä hyvään tai kiitettävään tulokseen yltäneiden määrä 
on laskenut parissakymmenessä vuodessa 74 prosentista 39 prosenttiin.  

Lihaskunnon osalta tulokset olivat tähän astisista testeistä toiseksi alhaisimmat. Hyvän 
tai kiitettävän arvosanan saaneiden määrä laski huippuvuosien 68 prosentista 42 prosent-
tiin. Varusmiehet saivat keskimäärin hyvän tuloksen selkälihastestissä. Vatsalihas-
liikkeessä, etunojapunnerruksessa, käsinkohonnassa ja vauhdittomassa pituushypyssä 
keskiarvo on tyydyttävä.  

Yhtä ainoaa syytä fyysisen kunnon heikentymiseen ei varmuudella voida osoittaa, 
mutta tietokoneiden yleistymistä on epäilty ainakin osasyylliseksi (ks. esim. Mikkelsson 
2003, 6). 

2.3  Minäkuva 

Persoonal l isuus tarkoittaa käsitteenä sitä kokonaiskuvaa, joka yksilöstä on saatavissa 
perusteellisten havaintojen, kokemusten tai tutkimusten kautta. Persoonallisuudella 
tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä kullekin yksilölle on tunnusomaista ja pysyvää. Per-
soonallisuuden muotoutumiseen vaikuttavat perityt rakenteelliset tekijät, ympäristö-
tekijät, harrastuserot sekä asenteet (Lehtovaara 1966, 214). Minä on puolestaan persoo-
nallisuuteen liittyvä subjektiivinen käsite. Puhuttaessa minästä näkökulmana puhutaan 
yksilön omiin tulkintoihin perustuvasta käsityksestä hänestä itsestään. Yksilön itsensä 
kannalta tarkasteltuna ‘minä’ tarkoittaa samaa kuin ‘persoonallisuus’. Ulkopuolisen 
silmin toiset yksilöt ovat persoonia; minä puolestani on ainutlaatuinen kokonaisuus, 
jollaista ei ole toista. Persoonallisuuden tutkimus on ollut paljolti yksilöiden välisten 
erojen tutkimusta. (Helkama et al 1998, 338, Ojanen 1994, 27-28.) 

Ojanen (1994, 31) tarkastelee käsitettä minä kolmesta näkökulmasta: identiteettinä, 
minäkuvana sekä itsetuntona. Ident i teet t i  korostaa hänen mukaansa sekä minän yksi-
löllisyyttä että sen yhteenkuuluvuutta johonkin tiettyyn ryhmään tai yhteisöön. Identiteet-
tiä voidaan analysoida vastaamalla kysymyksiin ’Kuka minä olen? Mihin minä kuulun?’. 
Hirsjärven (1983, 61) mukaan identiteetti tarkoittaa minäkäsityksen yhtenäisyyttä. Kun 
minäkuvat ovat riittävän sopusoinnussa omien ihanteiden ja normien kanssa sekä realisti-
sia suhteessa minään ja ympäristöön, on minäkäsitys yhtenäinen. Muussa tapauksessa 
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identiteetti on häiriintynyt. Identiteetin kypsyminen ja vahvistuminen on hyvin ratkaiseva 
nuoruusiän kehitystehtävä. 

Minäkuval la  Ojanen tarkoittaa minän piirteiden tai ominaisuuksien kuvaamista. Sen 
analysoimiseksi on vastattava kysymykseen ’Millainen minä olen?’. Keltikangas-Järvisen 
(1995, 30) mukaan minäkuva tarkoittaa ihmisellä olevaa pysyvää käsitystä siitä, millai-
nen hän on. 

Identiteetti ja minäkuva määrittyvät suhteellisen helposti. Sen sijaan i tse tunnon kä-
sitteellinen määrittely on hankalampaa. Ojanen sisällyttää itsetuntoon kolme osaa, joista 
hän käyttää nimityksiä minätietoisuus, itsearvostus sekä itsetuntemus. Minätietoisuus 
tarkoittaa minän välitöntä havaitsemista, oman itsensä huomaamista ― sen huomaamista, 
että minäkin olen olemassa tai että minulle on tapahtumassa jotakin. Itsearvostus puoles-
taan kuvaa sitä, miten yksilö arvostaa itseään; analyysikysymykseksi sopii ’miten hyvä 
tai miten taitava minä olen?´. Itsetuntemus taas kuvaa sitä, miten hyvin yksilö tuntee 
omat vahvuutensa ja rajoituksensa. (Ojanen 1994, 31.) 

Keltikangas-Järvinen (1995, 17-23) liittää itsetunto-käsitteeseen kuusi kohtaa, joiden 
myötä itsetuntoa voidaan analysoida ja määrittää: 1. Ihmisen tunne siitä, että hän on 
hyvä; 2. Itseluottamus ja itsensä arvostaminen; 3. Oman elämän näkeminen arvokkaana 
ja ainutkertaisena; 4. Kyky arvostaa muita ihmisiä; 5. Itsenäisyys oman elämän ratkai-
suissa ja riippumattomuus muiden mielipiteistä sekä 6. Epäonnistumisten ja pettymysten 
sietäminen. Keltikangas-Järvisen mukaan (ibid. 31) itsetuntoa on alan kirjallisuudessa 
käsitelty pääosin saavutettuna tasona. Hän toteaa kuitenkin jo 1800-luvulla William 
Jamesin korostaneen itsetunnon arvioimisen vaikeutta, koska ”se  nousee ja laskee kuin 
ilmapuntari”. Keltikangas-Järvinen (ibid. 36-38) katsoo itsetunnon liittyvän läheisesti 
sosiaaliseen sopeutuvuuteen. Hänen näkemyksensä mukaan asiat sujuvat helpommin 
itsetunnoltaan vahvan ihmisen kanssa; alemmuudentuntoinen ihminen, joka ei uskalla 
tunnustaa olevansa väärässä ja joka pelkää menettävänsä arvostuksensa, vaikeuttaa 
sosiaalista kanssakäymistä. Vahva itsetunto luo myös pohjan empatialle ja sosiaalisille 
taidoille, mutta ei itsestään niihin kuitenkaan johda. 

Ident i teet in  ja  minäkäsi tyksen suhteesta  on monenlaisia tulkintoja. Tiede-
maailmassa identiteetti voidaan nähdä osana minäkäsitystä ja toisaalta identiteetti voi 
sisältää minäkäsityksen (Laurila 1999, 57). Yksilön minäkäsitystä voidaan nimittää myös 
identiteetiksi (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 266-267).  

Identiteetillä on eri tutkijoiden (Houtsonen 1996, 200, Antikainen 1996, Ruohotie 
1999, 29-30, Jokinen 2002, 81) mukaan vahvasti sosiaalinen luonne. Identiteetti voidaan 
nähdä sosiaalisesti rakennettuna määrittelynä yksilöstä. Houtsonen (2000, 18-19) koros-
taa identiteetin ja kulttuurin välistä suhdetta. Hänen mielestään identiteetti on kulttuurin 
tuote. Näin määriteltynä identiteetti on myös hyvin riippuvainen kulttuurin ja yhteiskun-
nan tilasta sekä niitä koskevista muutoksista.  

Ident i teet t iryhmä koostuu Singerin (1972) mukaan ihmisistä, joiden havainnot 
ympäröivästä maailmasta ovat yhdenmukaisia ja jotka lisäksi viestivät toisilleen tämän 
havaintojensa yhdenmukaisuuden. Hänen sosiaalipsykologisen näkemyksensä mukaan 
jokaisella identiteettiryhmällä on oma kulttuurinsa, joukko havaitsemistapoja ja käyttäy-
tymiskaavoja, jotka se hyväksyy ja joita se odottaa noudatettavan. Tällainen ryhmäidenti-
teetti voidaan ajatella myös synonyymiksi arkikielen käsitteelle me-henki. 

Jokisen (2002, 89, ks. myös Honkonen 1997, Polkinghorne 1988, 150, Kellner 1995, 
238-247) mukaan ihmisellä voi olla useita identiteettejä. Esimerkiksi jouluna ihminen on 
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kristitty ja kesämökillä lomaa viettäessään puolestaan individualisti. Identiteetin keskei-
nen ominaisuus onkin dynaamisuus ja muuttuvuus. 

Korpisen mukaan (1990, 8) minäkuva tarkoittaa yksilön käsitystä ja havaintoja itses-
tään. Minäkäsitys voidaan määritellä myös yksilön itsestään muodostamaksi jäsentyneek-
si, yhdenmukaiseksi ja tietoiseksi käsitehavainnoksi. Siihen kuuluvat yksilön havainnot 
itsestään suhteessa muihin, tavoitteet, arvot ja ihanteet. Nämä havainnot muodostuvat 
yksilön ympäristöstään saamien kokemusten ja niiden tulkinnan kautta. Niihin vaikutta-
vat vahvistaminen, yksilölle tärkeiden ihmisten arvioinnit sekä yksilön omat arviot 
käyttäytymisestään. 

Kasvatustieteen käsitteistössä (Hirsjärvi et al 1982, 115) minäkuva (self-image) ja 
minäkäsi tys (self-concept) määritellään synonyymeiksi seuraavasti: ”Henkilön käsitys 
itsestään sellaisena, joksi hän itse kokee itsensä, joksi toiset henkilöt hänet kokevat ja 
jollainen hän toivoisi olevansa (havaittu todellinen minä, sosiaalinen minä, ihanneminä) 
sekä psyykkisenä että fyysisenä olentona. Tyypillinen tapa on tulkita minäkäsitys osaksi 
henkilön pysyviä luonteenpiirteitä, jotka ohjaavat hänen valintataipumuksiaan ja teko-
jaan. Moderni kasvatussosiologinen tulkinta näkee minäkäsityksen kuitenkin kogni-
tiivisena käyttäytymisenä, ts. jatkuvana itsensä käsitteellistämisenä suhteessa erilaisiin 
roolivaatimuksiin, akateemiseen kyvykkyyteen jne. Pyrkiessään tiedostamaan rooli-
vaatimuksiaan ja arvioidessaan niiden merkitystä itselleen tai arvioidessaan esimerkiksi 
kyvykkyyttään suoriutua eri asteisista koulutuksellisista vaatimuksista yksilö peilaa 
itseään muihin yksilöihin, jotka hän syystä tai toisesta kokee merkitykselliseksi itselleen.” 
(Kumpulainen 1989, 9-10.) 

Häyrynen (1983, 9) puolestaan määrittelee minäkuvan seuraavasti: ”Minäkuvaa voi-
daan pitää yksilön itseään koskevien kokemusten yleistyneenä ja jäsentyneenä oppimistu-
loksena, johon ovat vaikuttaneet yksilön ja ympäristön vuorovaikutusprosessit, palkitse-
vat ja rankaisevat elämykset, itsensä vertaaminen toisiin yksilöihin ja tarjoutuviin rooli-
malleihin sekä muiden esittämät kannanotot ja arvioinnit. Minäkuva on eräänlainen 
yksilön ja ympäristön välinen pienoismalli; se sisältää mm. yksilön itseensä kohdistamat 
selviytymisodotukset, toimintakaavat eli -strategiat, elämystyylin tai persoonalliset 
samaistukset.” 

Häyrysen mukaan (ibid. 10) yksilö voi ilmaista minäkuvansa mm. erilaisilla suor i-
tuksi l la  ja  to iminnoi l la  (action language), i lmei l lä  ja  e le i l lä  (body language) 
tai verbal isoimalla  omaa olemustaan (digit language – ihmistä itseään koskevat 
kielelliset väittämät). Minäkuvatutkimuksen merkitys kävi Häyrysen mielestä hyvin ilmi 
Helsingin yliopiston opintouratutkimuksen abiturienteilla suoritetuissa esitutkimuksissa, 
joissa havaittiin semanttisella erottelulla (130 attribuuttiparia) ilmaistun minäkuvan ja 
ylioppilastutkintomenestyksen yhteiskorrelaatioksi +.70. Minäkuvajärjestelmä osoittautui 
ennusteteholtaan paremmaksi kuin asenne- ja luonneinventaario tai kykytestistö.  

Korpinen (1983, 8) toteaa, että minäkäsityksellä on taipumus muotoutua läpi elämän. 
Se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja vaikuttaa myös sosiaalisen todellisuuden jäsen-
tämis- ja havainnointikykyyn. 

Vaikka minäkuva- ja minäkäsitys-käsitteitä käytetään siis usein synonyymeina, on 
niissä tarkkaan ottaen kuitenkin selvä ero. Tässä  tu tkimuksessa  minäkuva ym-
märretään yläkäsi t teeksi ,  joka kat taa  minäkäsi tyksen. Minäkuva sisältää 
paitsi yksilön itsensä myös ympäristön käsityksen siitä, miten yksilö arvioi itseään 
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suhteessa muihin. Minäkäsitys sen sijaan on pelkästään yksilön subjektiivinen näkemys 
omasta itsestään. (Ks. myös Kumpulainen 1989, 10-11.) 

Minät ie to isuus  kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lapselle muodostuu so-
siaalinen identiteetti syntymähetkestä ― tai jopa ennen sitä ― alkaen. Aluksi hänen 
identiteettinsä perustuu siihen, että hän on lapsi. Ojasen (1994, 32-33, 42) mukaan lapsi 
on alkuvaiheessa kuin pesusieni, joka imee ympäristön vaikutteet sellaisenaan. Pian 
tärkeäksi identiteettiä määrittäväksi seikaksi nousee sukupuoli, joka vahvistetaan anta-
malla hänelle nimi. Identiteetin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös per-
hesuhteet sekä vanhempien sosiaalinen asema. Myöhemmällä iällä identiteettiä luonneh-
tivat erilaiset asemaa, työtä ja sosiaalisia suhteita kuvaavat nimitykset. (Ojanen 1994, 32-
33 & 42.) 

I tsearvostus (self-esteem) voidaan määritellä arvioinniksi, jonka yksilö muodostaa 
itsestään. Pragmaattisesti itsearvostus tarkoittaa sitä, että ihminen hyväksyy itsensä, 
kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsearvostus ilmaisee, missä määrin yksilö uskoo olevansa 
arvokas, arvostettu, kykenevä, merkittävä tai menestyvä ― se on minän hyväksymistä tai 
hylkäämistä. Itsearvostus on henkilökohtainen arviointi, jonka yksilö ilmaisee itseensä 
liittyvillä asenteilla. Kokemuksena se on subjektiivinen, mutta tämän subjektiivisen 
kokemuksen yksilö voi ilmaista toisille verbaalisesti ja avoimen käyttäytymisen kautta. 
Itsearvostuksen laatua kuvataan usein sen kaltaisilla adjektiiveilla kuin ’hyvä’, ’huono’, 
’vahva’, ’heikko’, ’korkea’ ja ’matala’.  

Eräät tutkijat (Kauri & Rauste-von Wright 1977, 40-41, Rauste-von Wright & Niemi 
1978, 19) määrittelevät itsearvostuksen empiirisesti minäkuvan ja ihanneminäkuvan 
etäisyydeksi (erotusten itseisarvot). Samalla tavoin sosiaalisen onnistumisen tunne on 
määritelty minäkuvan ja normatiivisen minäkuvan väliseksi etäisyydeksi. 

Korpisen (1979, 23) mukaan itsearvostuksen mittana voidaan käyttää yksilön arviota 
siitä, kuinka paljon arvostettu hän uskoo olevansa tovereidensa mielestä. Tähän liittyy 
myös tovereiden taholta tuleva hyväksyminen. Korpinen toteaa myös (1983, 14), että 
vanhempien taholta tuleva hyväksyntä sekä yksilölle osoitetut selvät käyttäytymisrajat 
edistävät lapsen itsearvostuksen kehittymistä. Itsearvostuksen suuntaajana voidaan nähdä 
olevan vanhempien itsearvostuksen laadun. Korpinen viittaa myös Rosenbergin (1965) 
tutkimukseen, jossa osoitettiin, että vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa 
itsearvostuksen kehittymiseen. 

I tse luot tamus (self-confidence) on syytä erottaa itsearvostuksesta. Itseluottamuk-
sella tarkoitetaan henkilön odotusta ja uskoa omaan menestykseen tai onnistumiseen ― 
uskoa siihen, että henkilökohtaiset yritykset tuottavat tulosta. Itseluottamus painottaa 
tekemistä ja hallintaa, itsearvostus puolestaan olemista ja hyväksymistä. (Ojanen 1994, 
51.) 

Henkilöllä, jolla on heikko itsearvostus, puuttuu luottamus itseensä. Tällainen ihminen 
pelkää, etteivät hänen ideansa tule hyväksytyiksi. Hän on mieluummin passiivinen 
kuuntelija kuin aktiivinen osallistuja. Heikon itsearvostuksen omaava ihminen fokusoituu 
omiin vaikeuksiinsa, mikä puolestaan estää häntä pääsemästä lähelle toisia ihmisiä. 
Tällaisen henkilön ajatukset kiinnittyvät hänen sisäisiin ongelmiinsa, mutta kuitenkin hän 
on koko ajan riippuvainen ympäristöstä. (Korpinen 1990, 12, Helkama et al 1998, 366-
367.) 

Minästään tietoinen henkilö herkistyy arvioimaan normien, sääntöjen, periaatteiden ja 
toiminnan vastaavuutta. Normit koetaan kielteisinä, mikäli normien ja toiminnan välillä 
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vallitsee ristiriita. Oman minän tiedostaminen saa asenteiden ja toiminnan välisen yhtey-
den lujemmaksi. Yksilö tiedostaa herkemmin toimintansa ja periaatteidensa välisen 
ristiriidan. Minätietoisuus lisää sitoutumista moraalinormeihin ja valintoihin. (Ojanen 
1994, 44-45.) 

Eira Korpisen (1993, 6) mielestä koulun tärkein oppimistulos on oppilaan terve itse-
tunto: real is t inen minäkäsi tys ,  myönteinen i tsearvostus  ja  i tseluot tamus. 
Hänen mukaansa koulumenestys  on olennainen minäkäsityksen kehittymiseen liittyvä 
tekijä. Ruoppilan mukaan koulunkäynnissä on tärkeää, että lapsi kokee hallinnan tunnetta 
esim. tehtäviä ratkaistessaan. Tämä estää alemmuuden tunteen syntymistä. (Ruoppila 
1995, 159.) 

Minäkuva on laaja ja kompleksinen käsite. Niinpä on ymmärrettävää, että tähän men-
nessä ei ole luotu yhtä ja ainoata minäkuvateoriaa, vaan niitä on useita. Erot eri teorioiden 
välillä ovat lähinnä painotuseroja, joskin käsitteelliset erot ovat myös huomattavia.  

Pölkki (1978, 5-13) jakaa minäteoriat neljään eri ryhmään: 1. Sosiaalipsykologiset 
minäteoriat (James, Cooley, Mead), 2. psykoanalyyttiset ja egopsykologiset teoriat 
(Freud, Erikson), 3. fenomenologiset teoriat (Lewin, Rogers) sekä 4. kognitiiviset teoriat 
(Piaget, Kohlberg). 

Käsillä olevassa tutkimuksessa minäkuvaan liittyvä teoreettinen ja empiirinen tarkas-
telu pohjautuu sosiaalipsykologisiin minäteorioihin. Sitoutuminen minäkuvatarkastelun 
osalta tiettyyn paradigmaan pohjautuu pitkälti tutkijan aiempaan kokemushistoriaan. 
Tämän tutkimuksen minäkuva-teema muodostaa luontevan jatkon kasvatuspsykologian 
laudaturtutkielmalle ”Opettajaksi opiskelevien minäkuva ja sen yhteys opetustaidon 
arvosanaan” (Kumpulainen 1989). Sosiaalipsykologian vuorovaikutusteoriat tukevat 
tämän tutkimuksen lähestymistapaa sekä suoritettavia mittauksia, joissa johtavana ajatuk-
sena on yksilön näkeminen yhteisön tuotteena.  

2.3.1  Sosiaalipsykologiset minäteoriat 

Sosiaalipsykologiset minäkuvateoriat ovat alkujaan kehittyneet lähinnä amerikkalaisten 
sosiaalipsykologien ja sosiologien piirissä. Tutkimustradition uranuurtajina pidetään 
tutkijoita William James, Charles Horton Cooley ja George Herbert Mead. James esitti 
alun perin näkemyksen, jonka mukaan englannin kielen sana me tarkoittaa tunnettua ja 
analysoitavissa olevaa minää, kun taas I tarkoittaa sellaista minää, joka tekee havainnot ja 
tiedostaa asiat. Tämä minuuden duaalinen määrittely muodostui suuntauksen kannalta 
oleelliseksi ja myöhempiä tutkimuksia inspiroivaksi seikaksi (Kukkonen 2000, 14). 

G.  H.  Meadin  ajatuksia pidetään symbolisen interakt ionismin perustana, 
vaikka vasta Herbert Blumer esitti ensimmäisenä tämän käsitteen 1930-luvulla. Mead sai 
vaikutteita mm. Darwinilta sekä saksalaiselta psykologilta Wilhelm Wundtilta. Darwin 
katsoi e le iden heijastavan sisäisiä tunnetiloja, kun taas Wundt tulkitsi eleet ulkoiseen 
toimintaan liittyviksi (Psychophysical Theory). Hänen mukaansa eleiden avulla tapahtuu 
keskustelua: vaikkapa koiratappelussa eleillä lähetettävät ärsykkeet aiheuttavat vastapuo-
lessa orientaation muutoksen ja reaktion tähän ärsykkeeseen. Eri ärsykkeet aiheuttavat 
erilaista toimintaa. Mead suhtautui kriittisesti näkemykseen, jonka mukaan vietit ja 



 52
fysiologiset organismit synnyttävät emootioita ja tietoisuutta ilman ympäristöä ja toimin-
taa (Mead 1908, 390, Siljander 1997, 80).  

Eräät tutkijat (Miettinen 1996,12, Siljander 1997, 80-81) ovat esittäneet kaksi ontolo-
gista oletusta sille, että sosiaalinen prosessi (vähintään kahden yksilön välinen) päätyy 
yhteiseen ideaan ― merkitsemään molemmille/kaikille prosessin jäsenille samaa. 

Nämä olettamukset ovat seuraavat: 

1. Samassa ärsykeympäristössä olevat yksilöt kokevat samanlaisia kokemuksia. Tämä 
johtuu siitä, että erilaisuudestaan huolimatta ihmiset ovat fysiologisilta ominai-
suuksiltaan varsin samankaltaisia. 

2. Yksilöjen tekemät havainnot voidaan olettaa jollakin tapaa identtisiksi, vaikka heidän 
havaintonsa poikkeaisivatkin hieman toisistaan. 

Aaltolan mukaan (1989, 199) Meadin keskeinen ajatus on, että ihmisten täytyy olla 
taipuvaisia reagoimaan samalla tavalla: sosiaalisessa interaktiossa syntyy merki tyk-
sel l inen  reakt io  (significant reaction), jolloin teot ja reaktiot on voitava tulkita sosiaa-
lisiksi teoiksi (Siljander 1997, 81). 

Symbolinen interaktionismi korostaa kulttuurin roolia ihmisen käyttäytymisen muok-
kaajana ja tekee menetelmällisesti mahdolliseksi ihmisen luovan panoksen huomioon 
ottamisen, koska luovuus on mukana tietoisesti ja tiedostamattomasti päätöksenteossa. 
Tämä päätöksenteko perustuu ihmisen tekemiin tulkintoihin. Tulkinnat syntyvät sosiaali-
sen vuorovaikutuksen kautta; ne joko syntyvät ihmisessä itsessään tai tapahtuvat ihmisten 
keskuudessa yleensä. Symbolien käyttöä, joka mahdollistaa kulttuurin ja kommunikaa-
tioverkkojen kehittymisen, voidaan pitää ihmistä eläimistä erottavana piirteenä. (URL 4.) 

Siljander (1997, 85) toteaa, että ’minä’ ei siis ole olemassa heti synnyttyämme, vaan 
muodostuu ja kehittyy sosiaalisessa kokemuksessa ja toiminnassa. Mead puolestaan 
tähdentää kirjoituksissaan (1982, 7), että lapsi elää syntymästään saakka täysin sosiaa-
lisessa maailmassa; havainto maailman fyysisyydestä syntyy sosiaalisen havainnon 
jälkeen. Ääntein ja sanoin lapsi saa muut ihmiset toimimaan; miksi ei hän sitten yrittäisi 
liikuttaa kaikkea muutakin olevaista? Hän toteaa myös (1982, 54), että lapsen tietoisuus 
itsestään on suurelta osin muiden ihmisten asenteista välittyvää reflektiota: ”The child’s 
consciousness of its own self is quite largely the reflection of the attitudes of others 
toward him.” 

Meadin ajattelussa yksilön kielellisesti tietoinen toiminta ja minä syntyvät interaktios-
sa muiden ihmisten kanssa. Tämä mahdollistuu seitsemän peruslähtökohdan myötä: 

1. Ihmisen katsotaan olevan aktiivinen toimija suhteessa maailmaan. 
2. Koska ihminen on aktiivinen, hän väistämättä ajautuu sosiaaliseen toimintaan ja 

kanssakäymiseen. 
3. Sosiaalinen eli yksilöiden vastavuoroinen toiminta on edellytys yksilöiden eleiden 

väliseen vuorovaikutukseen. 
4. Ajan kuluessa kahden yksilön välinen vuorovaikutus saattaa johtaa siihen, että tietyt 

eleet saavat yhteisen tai samantapaisen idean. 
5. Edellä mainitut yhteiset ideat ovat merkityksellisiä eleitä. Esim. nykyään itsestään sel-

vät eleet, kuten silmänisku tai keskisormen näyttö, ovat saaneet yleisesti tunnetut mer-
kitykset aikoinaan tällä tavalla. Toisena esimerkkinä voitaisiin ajatella kauan yhdessä 
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olleen pariskunnan yhteisiä eleitä. Jopa tietynlainen katse saattaa riittää asian ymmär-
retyksi tulemiseen. 

6. Merkityksellisten eleiden muuttuessa symboleiksi syntyy kieli. 
7. Kielen avulla ihminen voi vaikuttaa yhtä lailla itseensä kuin myös kanssaihmisiin eli 

hän voi asettua toisen ihmisen asemaan (take the role of the other) ja toisaalta myös 
tarkastella ja analysoida omaa toimintaansa. (URL 4.) 

Älykkyys ja minän kehittyminen ovat sidoksissa k ie leen. Minän synty ja kehittyminen 
ovat mahdollista kielen, ajattelun ja älykkyyden avulla. Siljanderin (1997, 86) mukaan 
lapsen siirtyessä ärsyke―reaktio-maailmasta käsitteelliseen tietoisuuteen hän vastaanot-
taa omat ärsykkeensä samaan tapaan kuin hänen sosiaalinen ryhmänsä. Lapsi kuvittelee 
itsensä suhteessa ryhmänsä muihin jäseniin ja tulee näin ulkoisen sosiaalisen toiminnan 
avulla tietoiseksi itsestään. Mead kirjoittaa (1934, 135): ”The language process is essen-
tial for the development of the self.” Hän toistaa saman sosiaalisen kanssakäymisen 
näkökulmasta: ”The mechanism for social conduct is conversation, language.” (1982, 
56) ja jatkaa (1982, 61): “The tendency of one to respond to his own stimulation is the 
material out of which he builds up consciousness of others and of self.” Kieli on Meadin 
mukaan pohjimmiltaan äänteellinen ele (vocal gesture), joka mahdollistaa sosiaalisen 
aktiviteetin ja sen myötä tapahtuvan roolinoton (taking the role of the other) (ibid. 161). 

Sosiaalipsykologisissa minäteorioissa käsite minä (self) jaetaan subjekt iminään ja 
objekt iminään. Biologinen subjektiminä (engl. I) kuvaa minää olemisen subjektina ja 
objektiminä (me) edustaa minää tiedostamisen objektina, kohteena. Minän eri puolet ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja muotoutuvat kanssakäymisessä muiden 
ihmisten kanssa. Tässä prosessissa on kielellä ja muulla viestinnällä keskeinen asema 
(Kääriäinen 1988, 23). Teorioissa korostetaan sosiaalisten kokemusten ja ympäristön 
merkittävien henkilöiden merkitystä yksilön minäkäsityksen muodostumisessa (Korpinen 
1983, 11). 

Subjektiminä reagoi ulkomaailmaan. Esimerkiksi yksilön tuottama puhe on subjekti-
minän aikaansaannos. Kun yksilö myöhemmin palauttaa mieleensä aiemmin tuottamansa 
puheen, hän tarkastelee jo itseään (puhujaa) objektina: puheen tuotti siis objektiminä. 
Mead (1982, 46) kirjoittaa vuonna 1914 seuraavasti: ”One’s own responses become 
stimuli to himself, and he sets himself up as object, just as he sets up other as objects.” 
Koska ihmisellä on taipumus vastata omiin ärsykkeisiinsä, tulkitsee Mead ajattelun 
olevan itse asiassa sisäistä keskustelua itsensä kanssa: ”Thought is replying to self, a 
conversation.” Ajattelijasta itsestään tulee siten hänelle itselleen muiden ihmisten kaltai-
nen objekti. 

James liittää omistamisen käsitteen läheisesti objektiminään kuuluvaksi. Hän toteaa, 
että on vaikea erottaa toisistaan sitä, mitä ihminen kutsuu itsekseen ja sitä, mitä hän 
kutsuu omakseen (Eskola 1971, 93-98). 

Eskolan mukaan (ibid.) James jakaa objektiminän kolmeen osaan: aineelliseen, sosiaa-
liseen ja henkiseen. Aineel l inen minä (esim. ulkonäkö, vaatetus) muodostaa minälle 
kulissit ja julkisivun. Mikäli yksilö kokee aineellisen minän itselleen epäedulliseksi, 
saattaa se vaikuttaa syvästi ihmisen kokonaispersoonallisuuteen. Sosiaal inen minä 
puolestaan tarkoittaa sitä, miltä ihminen näyttää muiden ihmisten silmissä. Koska ihmiset 
konstruoivat ympäristöään ja toisiaan persoonallisesti, tämä tarkoittaa myös sitä, että 
henkilöllä on niin monta sosiaalista minää kuin on niitä, jotka hänet tuntevat. Henkisel-
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lä  minäl lä  James tarkoittaa yksilön erilaisia tietoisuuden tiloja sekä psyykkisiä kykyjä 
ja reaktiotaipumuksia sellaisina, kuin hän ne itse havaitsee. 

Cooley kehitteli edelleen ajatusta siitä, että yksilön minä muodostuu toisten ihmisten 
asenteista yksilöä kohtaan. Hän käytti termiä pei l iminä kuvaten kyseisellä sanalla sitä, 
miten ihminen näkee itsensä toisten ihmisten kautta, ikään kuin peilistä (Cooley 1964, 
184). 

Mead (1934, 152) katsoi, että yksilö saa kuvan omasta minästään omaksumalla mui-
den ihmisten (myös ihmisryhmien tai yhteiskunnan) asenteita itseään kohtaan. Hän 
käyttää käsitettä yle is tynyt  to inen ihminen (generalized other) kuvaamaan sitä 
muiden ihmisten joukkoa, joiden asenne itseämme kohtaan määrittää minäkuvaamme. 

Minuuden keskeinen ominaisuus on objektina oleminen itselleen. Käytännön tilanteis-
sa tämä toteutuu ns. rool inoton  (role-taking) avulla, jolloin eläydytään esim. toisten 
ihmisten asemaan ja tarkastellaan itseään objektina. Meadin mukaan lapsi leikkii aluksi 
itsensä kanssa asettuen eri rooleihin (minä myyn ― minä ostan; minä olen äiti, joka 
käskee ― minä olen lapsi joka tottelee jne). Myöhemmin leikit ja pelit muuttavat luon-
nettaan ja niihin tulee mukaan tarkempia sääntöjä. Lapsille säännöt ovat hyvin merkityk-
sellisiä sosiaalisen elämän kehittymisessä: ”Children take great interest in rules”. Sääntö-
jä luodaan minuuden suojelemiseksi, ja niiden avulla voidaan välttää myös pulmallisia 
tilanteita. (Mead 1934, 150-152.)  

Edellä mainittu roolin ottaminen on psykologinen näkemys, joka eroaa sosiologisesta 
näkemyksestä, jolloin puhutaan rool issa to imimisesta  (role-playing). Seuraavassa 
esitetään Siljanderia (1997) ja Coutunia (1951) lainaten taulukko (taulukko 2), joka kuvaa 
roolin ottamisen ja roolissa toimimisen välisiä eroja. 

Taulukko 2.  Roolin ottaminen ja roolissa toimiminen. 

Roolin ottaminen Roolissa toimiminen 
Yksilö oivaltaa kielen avulla toisen yksilön käsityksen 
tietystä sosiaalisesta tilanteesta. 

Yksilö tarkastelee tietyn roolin sosiaalisia funktioita 
tietyssä tilanteessa. 

Yksilö kuvittelee itsensä toiseksi yksilöksi. Yksilö ei kuvittele mitään, vaan toimii tietyn roolin 
mukaisesti. 

Yksilö punnitsee eri mahdollisuuksia eri rooleissa 
toimimiseen. 

Toiminta on luonteeltaan sosiaalista. 
 

Yksilö tarkastelee rooliin liittyviä perspektiivejä ja 
hänellä on mahdollisuus toisen yksilön ajatteluun ja 
tuntemuksiin. 

Yksilön aktiviteetit ovat yhdenmukaisia rooli-
odotusten kanssa. 

Liittyy ensisijaisesti kommunikaatioon. Liittyy välillisesti kommunikaatioon. 

Minä täydellisessä muodossaan ilmenee minä- ja me-persoonallisuuden osien yhteen-
kietoutumisena (Pölkki 1978, 6). Liljeström (1982, 294-295) toteaa, että ihmiselle sosiaa-
lisena olentona näyttää olevan välttämätöntä säilyttää ja muokata ulkopuolisia vaikutteita, 
mutta myös olla utelias ja kehittyä, päästä vaikuttamaan todellisuuteen. Meadin ajatuksiin 
perustuen kyseessä on subjektiminän ja objektiminän vahvistamisen ja uudistamisen 
välinen vaihtelu. Kun subjektiminä tekee aloitteita tai ehdottaa uusia suunnitelmia, 
objektiminä puolestaan tottelee mieluummin muiden tekemiä aloitteita ja arvostelee 
subjektiminän tekemiä suunnitelmia. Subjektiminä ei alistu ennalta määrättyihin sosiaali-



 55
siin rooleihin, kun taas objektiminä kannattaa niitä. Subjektiminä on luonteeltaan luova ja 
uudistushaluinen, objektiminä pyrkii konservatiivisesti säilyttämään entistä ja sopeutu-
maan vallitseviin sääntöihin. 

Sääntöjen ja rajoitteiden ohella yksilö tarvitsee myös tilanteita, joissa hän voi itse ottaa 
vastuuta ja suorittaa tehtäviä haluamallaan tavalla. Tällainen toiminnanvapaus mahdollis-
tuu sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa subjektiminä ja objektiminä osuvat täysin 
yksiin. Tällainen sosiaalinen tilanne voi vallita esimerkiksi yksilön ollessa yksin, hänen 
pelatessaan tietokonepeliä tai vaikkapa harrastustoimintaan liittyvässä yhteisessä kokoon-
tumisessa. 

Siljander (1997, 87) tarkastelee Meadia mukaillen käsitteitä pelaaminen, leikkiminen 
ja yleistynyt toinen. Hän katsoo, että ”pelaamisen ja leikkimisen ero on siinä, että pelaa-
misen aikana yhden roolin hallinta ei riitä, vaan pel issä  on huomioi tava useita  
rooleja  ja  sääntöjä . Leikkiminen ja pelaaminen organisoivat minätietoisuutta kohti 
sellaista kokonaisuutta, jossa koko yhteiskunnan roolit ja säännöt hallitaan.”. Sutinen 
(2003, 210) erottaa leikin ja pelaamisen toisistaan siten, että peleissä tulee kaikkien 
huomioida toistensa suhtautumistavat ja roolit. 

Yleistynyt toinen viittaa Siljanderin mukaan (1997, 87) ”tietyn yhteisön käyttäyty-
mistapoihin, toisin sanoen rooleihin ja sääntöihin.”  

Mead (1934, 149) painottaa voimakkaasti leikkimisen ja pelaamisen merkitystä minän 
kehitykselle. Hän toteaa minän rakentumiselle olevan kaksi edellytystä: 

1. Sosiaal inen to iminta ja  k ie l i . Näitä toisiinsa sidoksissa olevia tekijöitä tarvi-
taan, jotta yksilö voi tulla tietoiseksi itsestään, minästään. 

2. Leikkimiseen ja  pelaamiseen l i i t tyvät  akt iv i teet i t . Leikkimisessä ja pelaa-
misessa on pohjimmiltaan kyse roolin ottamisesta ajattelun avulla. Näiden aktivi-
teettien aikana yksilö voi ajattelun ja mielikuvituksen avulla irrottautua kehosta ja pa-
lata sinne jälleen takaisin. 

Asikainen (1990, 22) toteaa väitöskirjatutkimuksessaan, että ”Liike ja vuorovaikutus ovat 
ensimmäisiä tekijöitä, jotka kiinnostavat lasta tietokonepelissä. Useimmat pelit perustuvat 
juuri näihin tarpeisiin”. Modernit tietokonepelit johdattavatkin usein käyttäjän uudenlai-
seen sosiaaliseen maailmaan, johon hänen tulee tutustua tarkoin siellä selviytyäkseen. 
Tällainen virtuaalinen sosiaalinen maailma voi olla muodoltaan hyvin erilainen ja komp-
leksinen verrattuna perinteiseen maailmaan: se voi muodostua ohjelman generoimista 
hahmoista tai muiden samaan peliin osallistuvien ja heidän tietokoneidensa tuottamista 
olioista ja tilanteista. Kanssapelaajat ja heidän tietokoneensa voivat sijaita fyysisesti 
missä tahansa maapallolla. Virtuaalimaailman sosiaaliset säännöt voivat olla hyvinkin 
erilaiset verrattuna todelliseen maailmaan. 

 Älykäs ja rationaalinen toiminta on riippuvainen yksilön minätietoisuudesta. Minätie-
toisuus edellyttää, että yksilö ottaa huomioon ympärillä olevat toiset ihmiset. Sosiaal i-
nen älykkyys on Meadin mukaan sitä, että yksilö pystyy asettamaan itsensä muiden 
asemaan tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. Toisin sanoen yksilö kykenee tuolloin ottamaan 
ajattelussaan toisen yksilön roolin. (Siljander 1997, 86.) 

Mead korosti yksilön merkitystä yhteiskunnan kehittymiselle. Meadin mukaan (1982, 
6) ”Every new idea, every innovation comes from an individual”. 
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2.3.2  Sosiaalipsykologian viimeaikainen näkemys minäteorioista 

Viime aikoina useat tutkijat ovat painottaneet sitä, että yksilön käsitys itsestään muodos-
tuu suhteessa hänelle tärkeisiin ihmisiin (ks. esim. Andersen & al. 1997, Barone & al. 
1997 sekä Walsh & Banaji 1997). Significant others -käsitteellä tarkoitetaankin usein 
samaa, kuin Mead tarkoitti aiemmin mainitulla käsitteellä generalized other.  

Kukkosen (2000, 16) mukaan useissa nykyisissä tutkimuksissa on voitu vahvistaa, että 
sosiaalinen konteksti ja ryhmäjäsenyys vaikuttavat merkittävästi siihen, miten yksilö 
itseään kuvailee. Ryhmäjäsenyys voi lisätä yksilön minäkäsityksen myönteisyyttä, mistä 
edelleen voi seurata entistä vahvempi ryhmään liittymisen tarve (Walsh & Banaji 1997, 
209). 

Andersen et al. (1997, 239-243) tarkastelevat minäkuvan interpersoonalliseen luontee-
seen liittyviä käsitteitä. He ryhmittelevät käsitteet kolmeen luokkaan:  

1. Minäkuva sosiaal isena identiteettinä (yksilön identifioituminen laajempaan sosiaa-
liseen ryhmään) 

2. Minäkuva persoonal l isena identiteettinä (muistin muodostamat representaatiot 
tärkeiksi koetuista ihmisistä) sekä  

3. Tärkeiden muiden ihmisten (significant others) representoi tumisena osaksi 
yksilön minäkäsitystä. 

Walsh & Banaji (1997, 196-205) puolestaan jakavat minäkuvan kahteen osaan puhuen 
individual is t isesta  minästä  ja sosiaal isesta  minästä . Näiden minän eri puolten 
esiintyminen ja muoto vaihtelevat vallitsevan sosiaalisen tilanteen mukaan. Ryhmässä 
tapahtuva työskentely (koulu, harrastukset, työ) koetaan erilaisena kuin vaikkapa kotona 
tapahtuva kirjoihin perustuva opiskelu. Onkin huomattava, että ryhmän ei tarvitse olla 
fyysisesti yhdessä, vaan tunne ryhmän jäsenyydestä voi muodostua nykyaikaisia kak-
sisuuntaisia viestintävälineitä käyttäen. Voimakas tunne ryhmään kuulumisesta voi saada 
aikaan jopa tilanteen, jossa yksilö mieltää itsensä ryhmän prototyyppiä vastaavaksi. 
Tällöin stereotyyppinen ryhmäjäsenyys syrjäyttää individualistisen minän. Tällainen 
tilanne syntyy erityisen herkästi silloin kun yksilö mieltää kuuluvansa johonkin sisäryh-
mään, joka erottuu ulkoryhmästä. 

Sutinen (2003) tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan G. H. Meadin kasvuajattelua 
Deweyn ja Peircen filosofian valossa. Hän rekonstruoi kasvatusta ja kasvua koskevan 
mallin, joka on luonteeltaan in terpreta t i iv is- transformati iv inen. Sutisen mukaan 
(2003, 229) kasvatuksessa voidaan erottaa kaksi keskeistä dimensiota. Ensinnäkin kas-
vatustapahtuma ei ole luonteeltaan symmetristä, koska kasvava ei kykene aluksi kollek-
tiivisiin, järkevästi perusteltuihin ja yhteisiin päämääriin tähtääviin sosiaalisiin akteihin 
yhdenvertaisena yksilönä muiden yhteisön jäsenten kanssa. Lapsen usein impulsiivinen ja 
spontaani käyttäytyminen voidaan tulkita aikuisten valtakulttuurin silmin epäkom-
petenttina ja vähemmän merkityksellisenä kuin aikuisten toiminta (vrt. dionyy-
sinen/apolloninen ajattelu). Toiseksi kasvatus ei ole myöskään asymmetristä interaktiota, 
mikäli tämä ymmärretään kausaalisena vaikuttamisena kasvavan yksilöllisyyteen. Sutisen 
mukaan kyse on ennemminkin siitä, että kasvatusinteraktio ymmärretään interpretatiivis-
transformatiiviseksi toiminnaksi, jossa kasvattaja jäsentää oman kulttuurisen kompetens-
sinsa perusteella kasvavan kokonaisvaltaista toimintaa asia kerrallaan kollektiivisilla 
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symboleilla jäsennetyn ideamaailman piiriin. Hän huomauttaa myös kasvatustapahtuman 
interaktioluonteeseen liittyvänä, että kasvattaja on kasvatettavaa pätevämpi arvioimaan 
kulttuurista elämää. 

Sutinen jäsentää (ibid. 219-228) kasvatuksen ja yksilön kasvun kolmivaiheiseksi mal-
liksi. Ensimmäisessä vaiheessa kasvavan toiminta voi saada aikaan kokemuksia, emooti-
oita ja mielikuvia sellaisista toimintaympäristön objekteista, joita tämä kohtaa toiminnas-
saan. Kasvavalle voi toimintaympäristössään muodostua tiettyihin objekteihin yksilöllisiä 
suhteita (faktoja), jolloin suhteet, joissa kasvava toimii aktiivisesti suhteessa häntä ympä-
röivään maailmaan, tuottavat aina yksilöllisen perspektiivin toimintaympäristön objektei-
hin. Näiden yksilön ja häntä ympäröivän maailman välisten suhteiden myötä yksilö 
siirtyy tietämättömyydestä asioiden tietämiseen. Kyseessä on kasvavan kannalta tapahtu-
vasta uniikista oppimisprosessista tietyssä ― alkuvaiheessa ei-kielellisessä ― toimin-
taympäristössä. Tässä ympäristössä kasvava tulkitsee kokemustaan ja muuttaa toiminta-
tapojaan uusien kokemuksien myötä. Kasvavan tulkinnan lisäksi kasvattajan tulkinta – 
in terpretaat io  – kasvavan toiminnan tavoitteista on prosessin kannalta hyvin merki-
tyksellinen. Tähän liittyy läheisesti kasvavan toimintaympäristön muuttaminen – trans-
formaat io  – sellaiseksi, jonka kasvattaja tulkitsee tukevan kasvavan kasvua. 

Toisessa vaiheessa yksilön maailmasuhde jäsentyy tietyn kulttuuris-historiallisen tilan-
teen mukaiseen kulttuurikoodiin. Tämä voidaan ymmärtää tilanteena, jossa asioihin 
liitetään sanoja. Asioiden ja sanojen välisen suhteen tiedostaminen auttaa jäsentämään 
havaittavien asioiden ja konventionaalisen symbolimaailman suhdetta. Tämä jäsen-
täminen ja järjestyksen luominen mahdollistuu, mikäli kasvattajan ja kasvavan välinen 
merkityksellinen interaktio synnyttää tilanteen, jossa kasvattaja jäsentää kasvavalle tämän 
merkityksellistä toimintaa kielelliseen muotoon. Merkityksellisen toiminnan avulla 
yksilöiden on mahdollista saavuttaa konventionaalisiin symboleihin perustuva kol lek-
t i iv inen ideamaai lma. Kollektiivinen ideamaailma puolestaan mahdollistaa sosiaali-
sessa yhteisössä tapahtuvan kulttuurisen toiminnan. 

Kolmas vaihe liittyy yksilön älykkääseen toimintaan. Älykkään toiminnan ajatellaan 
syntyvän tilanteessa, jossa toimintaympäristön objekteista jäsennetään erilaisia objekteja 
symboliseen muotoon. Tällöin mahdollistuvassa älykkäässä ajattelussa yksilö voi luovasti 
ratkaista toiminnassa ilmeneviä ongelmia omaksumiensa käsitteiden avulla. 

Sutinen tarkastelee myös subjekti-minän ja objekti-minän välistä suhdetta. Hän toteaa 
(ibid. 227), että subjekti-minän voidaan ajatella olevan spontaani, ennalta arvaamaton 
toimija, joka oman toiminnan avulla voi oppia kokemuksen avulla erilaisia toiminnan 
muotoja. Objekti-minän ja edelleen käsitteellisesti tietoisen minän oleminen edellyttää 
sen sijaan kieltä. Sutinen näkeekin kielen oppimisen keskeisenä rajapintana sille, että 
kulttuurinen ymmärtäminen ja toisaalta kompetenssi  s i inä to imimiseen voi syntyä. 

’Informaatio, kulttuuri ja minä’ -luku johdatti sekä tutkijan että lukijan tarkastelemaan 
tutkittavaa ilmiötä laveasti, kolmesta eri näkökulmasta. Seuraavassa luvussa perehdytään 
tietokoneisiin harrastuksena, tarkastellaan harrastusmotivaatiota ja tietokoneaddiktiota 
sekä esitellään Himasen (2001) laatima teoria hakkerietiikasta. 
 



3 Tietokoneharrastus ja hakkerietiikka 

3.1  Harrastuksen käsitteestä 

Harrastaminen on Tuomivaaran (2000, 16) mukaan jatkuvasti tai toistuvasti suuntautuvaa 
toimintaa mieltymystä ylläpitävään kohteeseen. Harrastuksen valinta tapahtuu yleensä 
yksilön omasta vapaasta tahdosta; siihen liittyvä toiminta itsessään on palkitsevaa, eikä 
harrastus ole väline muihin päämääriin pyrittäessä (Kelly 1982, 23). Harrastus voidaan 
valita, koska sen koetaan tukevan ja laajentavan yksilön minää (Neulinger 1981, 11). 

Metsämuuronen (1995, 21-22) katsoo, että harrastuneisuus on käsitteenä laajempi kuin 
harrastus. Harras tuneisuus  on hänen määritelmänsä mukaisesti ”suhteellisen pysyvä 
tietyntyyppisiin toimintoihin positiivissävyisenä toimintavalmiutena yksilön toiminnalli-
sella, kognitiivisella ja affektiivisella alueella ilmenevä jatkuva omaehtoinen suuntautu-
minen”. Harras tuksen hän määrittelee harrastuneisuuden kautta seuraavasti: ”Harras-
tus voidaan ymmärtää harrastuneisuuden kohdentumisena tiettyyn asiaan, lajiin, tekniik-
kaan, välineeseen tai osa-alueeseen.” 

Metsämuuronen tähdentää omaehtoisuuden merkitystä harrastuneisuudessa. Harras-
tuksen lähtökohdan tulee olla yksilössä itsessään, ja harrastuksen tulee tyydyttää ensisi-
jaisesti harrastajan omia tarpeita. Hän lainaakin Mihaly Csikszentmihalyin termiä huip-
pukokemus (flow-effect): harrastaja tuntee nauttivansa tekemästään, eikä hän haluakaan 
tehdä muuta. Näitä huippukokemuksia voidaan saada työssä, koulussa ja spontaaneissa 
tilanteissa ihmisten kanssa, mutta erityisesti ne näyttävät liittyvän mieliharrastukseen. 
(Metsämuuronen 1995, 23.) Metsämuuronen toteaa (ibid. 51) kahdeksan eri harrastusalu-
een motiiveja verratessaan, että vaikka kullakin harrastusalueella voidaan löytää uniikke-
ja – juuri tätä harrastusaluetta kuvaavia – motiiveja, on Madsenin luokitusten mukaisia 
motiivien pääluokkia havaittavissa jokaisella harrastusalueella. 

Siurala (1991) jakaa harrastukset kolmeen ryhmään: liikuntaharrastukset, lukemis-
harrastukset ja luovat harrastukset. Luovat  harras tukset  hän määrittelee sellaisiksi ei-
liikunnallisiksi omaa aktiivisuutta edellyttäviksi harrastuksiksi (hobby), joissa käden 
taidot ovat laajasti ymmärrettynä keskeisiä. Luoviin harrastuksiin hän katsoo kuuluvan 
mm. käsityöt ja askartelun, luontoharrastukset, tietokoneharrastukset, erilaiset keräily-
harrastukset, taideharrastukset ja musiikkiharrastukset.  
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3.2  Harrastusmotivaatio 

Eräiden tutkijoiden (ks. Madsen 1983, 260, Merenheimo 1988, 19) mukaan motivoi-
tunutta toimintaa voidaan nimittää parhaimmillaan harrastukseksi – harrastus on tehok-
kain motivaation ilmentymä. Tämä on helppo uskoa, kun pohtii harrastavan ihmisen 
usein sangen mittavia ajallisia, taloudellisia, henkisiä sekä sosiaalisia sitoumuksia harras-
tukseen. Seuraavassa luvussa tarkastellaan eräitä käsitteitä, jotka liittyvät oleellisesti 
motivoituneeseen toimintaan. 

3.2.1  Motivaation käsitteestä 

Motivaat io  – subjektin henkinen tila suhteessa objektiin – on keskeinen tilanne-
kohtainen virittäjä. Motivaatio määrää, millä vireydellä ja mihin suuntautuneena ihminen 
toimii. Motivaatiossa on kaksi osatekijää: 1) kohde ja suunta sekä 2) vireys ja aktiivisuus. 
(Peltonen 1984, 39.) 

Motivaation kuvaamisessa peruskäsitteenä voidaan pitää motiivia. Moti iv i  on Vuori-
sen (1998, 343) mukaan toiminnan vaikutin, joka ilmenee mm. tarpeina, haluina ja 
toiveina. Yksittäisiä motiiveja ovat esim. palkkiot ja rangaistukset. Momov (1973, 86) 
toteaa, että motiiveilla on kaksi erillistä funktiota: a) Ne yhdistävät yksilön persoonalliset 
intentiot ulkoisiin tavoitteisiin ja b) kasaavat kokemuksia ja toimivat siltana menneestä 
tulevaan. 

Häyrynen (1985, 38) tarkastelee minä-käsityksen ja motiivien välistä yhteyttä. Hän 
toteaa, että inhimillisten prosessien itsesäätelyn kasvu ja persoonallisen liikkuma-alan 
laajeneminen ilmenee mm. siten, että motiivit yhä enemmän välittyvät minä-käsityksen 
kautta, kunnes murrosiän jälkeen yhteiskunnallisesti luotu persoonallisuus ohjaa yksilön 
toimintaa. 

Motivaatiokeskustelussa yleisiä nimikkeitä ovat ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Ul-
koises ta  motivaat ios ta  puhutaan esim. silloin kun henkilö suorittaa tehtävän saadak-
seen palkkion ― esimerkiksi arvosanan ― tai vaikkapa miellyttääkseen vanhempiaan. 
Ulkoiseen motivaatioon liittyvät erilaiset saavutusmotiivit. Ulkoisesti motivoitunut 
opiskelija pyrkiikin ennakoimaan, mitä opettaja tulee tentissä kysymään ja ajautuu näin 
herkästi pienempien tietokokonaisuuksien opetteluun. Tällöin kokonaiskuva ja asian 
sisäistäminen jäävät yleensä prosessoitumatta. Jotta oppilas motivoituisi sisäisesti ja 
opetuksella saavutettaisiin mahdollisimman hyviä tuloksia (syväprosessoitua tietoa), 
tulisi opettajan pystyä asettamaan oppilaille tehtäviä, jotka yksilö tuntisi mielekkäiksi ja 
jotka olisivat mahdollisimman tiiviissä yhteydessä yksilön omaan elämään. Tämä edellyt-
tää oppilaan elämäntilanteen, asenteiden ja kiinnostuksen kohteiden hyvää tuntemista. 

Sisäisessä  motivaat iossa  tehtävä itsessään sisältää palkkion, tehtävä koetaan tyy-
dyttävänä. Sisäinen motivaatio on siis tehtävään suuntautunutta ja sisältää paljon kogni-
tiivisia motiiveja. Oppimisen kokonaistilanne sisältää yleensä sekä sisäisiä että ulkoisia 
motivaatiotekijöitä. Behavioristisen lähestymistavan mukaan yksilön motivoitunut käyt-
täytyminen heijastaa yksilön saamaa vahvistusta. Ympäristön tarjoama vahvistus deter-
minoi siten kaikkea yksilön käyttäytymistä. Omakohtaiset ajatukset ja tunteet eivät voi 
tämän näkemyksen mukaan determinoida yksilön suuntautunutta käyttäytymistä. (Meren-
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heimo 1988, 24.) Sisäisesti motivoituneilla opiskelijoilla on taipumus syväprosessointiin, 
kun taas ulkoisesti motivoituneet opiskelijat käyttävät helposti oppimistyylinä pinta-
prosessointia, jonka tulokset ovat useimmissa tapauksissa heikommat (Kuusinen & Kor-
kiakangas 1995, 62.) Sisäisesti motivoitunut opiskelija haluaa ymmärtää opeteltavan 
asian, koska hän kokee sen itselleen tärkeäksi. Niinpä hän painottaa asiakokonaisuuksien 
ymmärtämistä ja niiden suhdetta toisiinsa. Monet harrastukset ovat mm. Decin (1975, 24) 
mukaan sisäisen (intrinsic) motivoitumisen seurausta. 

Määriteltäessä sisäistä motivaatiota yksilön havaittuun käyttäytymiseen tukeutuen on 
keskeisin esitettävä kysymys ”Miksi?”. ”Miksi Kalle harrastaa tietotekniikkaa?”. Decin 
(1975, 3-4) mukaan vastaamalla tällaiseen kysymykseen pyritään kuvaamaan yksilön 
käyttäytymistä determinoivia tekijöitä ja siten määrittelemään sisäisen motivaation astetta 
ja määrää (Merenheimo 1988, 26).  

Decin mukaan (1975, 61-65) sisäinen motivaatio ilmenee kahdella tavalla: 1. Jos yk-
silö ei kohtaa toimintaärsykkeitä, hän etsii niitä. 2. Yksilö pyrkii muuttamaan säännön-
mukaisuuksia. 

Kaiken kaikkiaan yksilöllä on tarve itsemääräytyvyyteen (self-determing action) suh-
teessa ympäristöön. Tätä vapaata ja itsenäistä tilaa yksilö ei kuitenkaan saavuta automaat-
tisesti, vaan kehittyminen on seurausta ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksesta (Deci 
1975, 92). Huolimatta itsemääräytyvyyden tarpeesta sisäinen motivaatio rakentuu siten 
sosiaalisten tapahtumien (kokemusten) kautta. (Merenheimo 1988, 26.) 

Merenheimo (1988, 26) toteaa, että mikäli huomioidaan kehitysprosessi kokonaisuu-
tena, voidaan sanoa, että ”sisäinen motivaatio on samalla sosiaalista motivaatiota”. Hän 
korostaa myös jokaisen yksilön elämysmaailmaan liittyviä praktisia intressejä, joiden 
merkitys ilmenee silloin, kun tarkastellaan yksilön käyttäytymistä tai orientoitumista 
tehtäviin. Merenheimon (1988, 27) mukaan yksilön sosiaalisen motivaation taso voidaan 
todeta tarkastelemalla hänen käyttäytymistään. 

Harrastuksen aloittamisen kannalta keskeiseksi motivaatiolajiksi nousee l i i t tymis-
motivaat io . Turusen (1986, 41) mukaan ihmisen maailmaan sijoittumisessa voidaan 
erottaa kolme perusulottuvuutta: Ne ovat pyrkimys  

1. jäsentymiseen, 
2. liittymiseen ja 
3. toimintaan. 

Jäsentymisestä  voidaan puhua, kun aistihavainnot saavat merkityksen ihmisen mieles-
sä. Näin ollen jäsentyminen tapahtuu ajattelun avulla. Ajattelu puolestaan rakentuu kielen 
ja siinä esiintyvien käsitteiden varaan. Turusen näkemyksen mukaan ajattelu onkin 
jäsentymistä todellisuuteen. Jäsentyminen voi syntyä tietoisen ajatteluprosessin myötä tai 
myös tiedostamatta. Ihmisen maailmankuva rakentuu jatkuvassa prosessissa, jossa 
aistihavainnot saavat merkityksen ajattelun kautta. 

Li i t tyminen on Turusen (ibid. 25-27) mukaan hyvin ratkaiseva tekijä ihmisen elä-
mässä. Sitä voidaan pitää kaiken oppimisen alkuna ja pedagogisena lähtökohtana. Liitty-
minen perheeseen, kouluun, kulttuuriin, luontoon, jengiin, urheiluseuraan... Kaikki nämä 
tapahtuvat prosessina, jotka jäsentävät yksilön maailmankuvaa. 

Liittyminen perustuu ensisijaisesti kommunikoinnin  tarpeeseen. Kommunikoin-
nin tarve ― esimerkiksi tarve puhua ― voi Havaksen (1991, 39) mukaan olla hyvin in-
tuitiivinen. Tällainen intuitiivis-emotionaalinen tarve voi myös muuttua tietoiseksi motii-
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viksi. Syvällisintä liittyminen on sellaisessa tilanteessa, jossa henkilölle rakentuu sisäinen 
suhde kyseiseen ryhmään tai ideologiaan, johon hän liittyy. Liittymisen taustalla on 
yksilön tuntemus hänen saamastaan arvosta tai hyödystä. Tällainen arvo tai hyöty voi liit-
tyä esimerkiksi oppimiseen. Liittymisen suhteesta oppimiseen voidaan erottaa kolme 
aluetta: 

1. Sosiaal inen in tegroituminen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija rakentaa muihin 
oppijoihin yhtyvän sosiaalisen verkoston ja kokee verkostossa tapahtuvan kanssakäy-
misen positiiviseksi. 

2. Emotionaal inen in tegroi tuminen. Oppija suhtautuu muihin oppimisryhmän 
jäseniin hyväksyvästi ja osallistuu mielellään ryhmän toimintaan. 

3. Suori tusmotivaat ioon l i i t tyvä in tegroi tuminen. Tällöin kyse on siitä, että 
oppija tunnistaa oman kehityksensä ja kykynsä ja tietää myös omat rajansa. Hän voi 
esimerkiksi tuntea suorituskykynsä kasvaneen kokemuksen myötä. Suoritusmotivaatio 
vaihtelee runsaasti eri yksilöiden kesken. (Ks. Havas 1991, 39, Moser et al 1989, 20.) 

Hyvä oppimismotivaatio voidaan saavuttaa, kun oppija kokee opeteltavat asiat itselleen 
merkityksellisiksi ja kokee saavansa henkilökohtaista hyötyä oppimisesta. Johan Herbart 
(1776-1841) korosti aikanaan oppijan mielenkiinnon merkitystä (Kuusinen 1995, 15). 
Motivaatio on merkitsevä tekijä oppimisen kannalta, koska motivaation perusteella 
oppilas suuntaa tarkkaavaisuuttaan (Rauste-von Wright & von Wright 1998, 36). Moti-
vaationsa perusteella yksilö myös asettaa oppimisen kannalta olennaiset tavoitteensa. 
Tavoitteiden perusteella oppilas valitsee oppimisstrategiansa. Oppimisstrategia puoles-
taan vaikuttaa siihen, mitä hän opeteltavasta asiasta oppii (ibid. 21). 

Havas (1991, 39) toteaa, että kognitiivisen oppimisnäkemyksen mukaan oppija kasvat-
taa jatkuvasti tietorakennettaan, jolloin myös hänen maailmankuvansa muuttuu. Keskei-
nen osa maailmankuvasta syntyy minäkuvasta. Myönteisen minäkuvan myötä henkilö 
liittyy ystäviinsä ja jäsentää ympäristöään. Näin tehdessään hän koko ajan myös laajentaa 
maailmankuvaansa. 

Kolmas perusulottuvuus, to iminta , syntyy mikäli edellä kuvattu liittyminen koetaan 
turvalliseksi. Toiminnan motiivi voi olla yhteiskunnallinen kansalais- ja velvollisuus-
motiivi, mikäli toiminta auttaa tuleviin yhteiskunnallisiin tehtäviin valmentautumisessa. 

Asenne  on motivaation sukulaiskäsite. Asenne on laaja-alaisempi ja pitkävaikuttei-
sempi suhtautumistapa, motivaatio taas tilannekohtainen ja lyhytvaikutteisempi. Peltosen 
(1984) mukaan motivaatio on myös helpommin muutettavissa kuin asenne. 

Motivaatio ja asenteet ovat sidoksissa toisiinsa. Asenteet muodostavat pohjan motivoi-
tumiselle ja toisaalta pitkäkestoiset samantyyppiset motivaatiotilanteet vaikuttavat puo-
lestaan asenteisiin. Asenteen ja motivaation erottaminen ei ole aina tarpeen. Tarpeellista 
se on kuitenkin silloin, kun on kyse käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävistä toimenpi-
teistä. Tällöin on tärkeää tietää puhutaanko pitkävaikutteisesta vai ainoastaan tilannekoh-
taisesta suhtautumisesta. (Peltonen 1984.) 

Merenheimo (1988, 19-20) tarkastelee k i innostuneisuus (intressi) ja motivaatio 
käsitteiden suhdetta. Hän toteaa, että suomen kielessä motivaatio-käsite sulkee sisäänsä 
arkipäiväisen tutun ilmauksen kiinnostuneisuus. Verbaalisesti ilmaistuna sana saattaisi 
olla selkeämpi kuin motivaatio, joka on käsitteenä varsin laaja. Schiefele, Hauser ja 
Schneider (1979) ovat luetteloineet saksankielisen ’Interesse’-käsitteen ominaisuuksia 
seuraavasti: 
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1. Interesse (osallisuus, kiinnostus, osanotto, mieltymys, harrastus) syntyy ja vaikuttaa 

yksinomaan kohdespesifisti. 
2. Olla kiinnostunut merkitsee yksilöllistä ja subjektiivista panosta suhteessa arvoihin ja 

päämääriin. 
3. Materiaalisista, sosiaalikulttuurisista ja yhteisöllisistä elinehdoista, jotka ovat ideo-

logisia, eettisiä tai poliittisia, riippuu, mitkä kiinnostukset kulloinkin herätetään. 
4. Kognitiivis-emotionaalinen identiteettivaatimus on riippuvainen persoonallisista vai-

kutteista ja ympäristön vaatimuksista. Ulkoiset ja sisäiset perusteet eivät ole täysin 
erotettavissa toisistaan. (Merenheimo 1988, 19-21.) 

Psykologisen tulkinnan mukaan kiinnostuneisuuteen liittyy useita tekijöitä, joista esim. 
Heinonen (1971, 64) ja Egidius (1976, 19-41) mainitsevat mm. tarpeet, halut ja vietit. 
Schiefelen mukaan (1979, 7) kiinnostuneisuus liittyy aina aika- ja tilannesidonnaisuuteen. 
Ekola ja Vaherva (1976, 145) katsovat, että liitettäessä motivaatio kiinnostuneisuuteen, 
harrastukseen, mieltymykseen tai osanottoon on kyse lähinnä arkikielen motivaation 
määrittelystä, joka tarkoittaa samaa kuin asenne työhön ja itsensä kehittämiseen. 

Neososiologisen ajattelun edustaja Schutz (1970, 111-114) puolestaan toteaa, että in-
tressit muovautuvat yksilön historian kautta, jolloin praktiset intressit ohjaavat yksilön 
elämää. Praktiset intressit saavat yksilön a) kiinnittämään huomiota johonkin sekä 
b) haluamaan ja toivomaan jotakin. Tämän mukaan intressi ei välttämättä aina sisällä 
toimintaa tai edes tavoitteenasettelua. Haluaminen ei välttämättä johda tekemiseen, ja 
toisaalta tehdä voi ilman haluakin. 

Kuinka sitten selektiivisyyden mekanismi oikein toimii? Kun yksilö tekee havainnon 
ja kokee haluavansa jotain, millainen on se liipaisin, jonka seurauksena yksilö todella 
päättää ryhtyä toimintaan? Bordieun (1985) teorian mukaan kysymys voidaan sijoittaa 
dimensiolle mahdoll isuus―mahdottomuus. Ts. yksilö arvioi omia mahdolli-
suuksiaan toiminnan toteuttamisessa ja tekee päätöksen sen mukaan. Tätä menettelyä ei 
tule sekoittaa utilitarismiin, jossa omien mahdollisuuksien sijaan arvioidaan saavutettavaa 
hyötyä. (Merenheimo 1988, 21.) 

3.2.2  Madsenin motivaatioteoria 

Motivaatiota on tutkittu paljon, ja motivaatioteorioita on runsaasti. Kuuluisin motivaatio-
teoreetikko lienee Sigmund Freud, jonka tutkimus keskittyi seksuaalisuuden merkityk-
seen toiminnan virittäjänä. Freudin jälkeen teemaan ovat paneutuneet mm. Allport, 
Murray, Maslow, Madsen, McClelland sekä Atkinson. Parhaan ja omaa tutkimuskenttää 
täydellisimmin hahmottavan teoriataustan valinta onkin vaikeaa. Viime-aikaisista tutki-
joista Pekka Himanen on tuottanut (2001) uuden teorian hakkerikulttuurista ja siihen 
liittyvistä arvoista. Vaikka kyseessä oleva teoria ei ole ortodoksisesti katsoen motivaatio-
teoria, on sillä selviä liittymäkohtia motivaation tutkijoiden työhön. Himasen teoriaan 
perehdytään luvussa 3.5. 

Madsen (1983, 243-244) on esittänyt Maslowin tarvehierarkiaan pohjautuvan motivaa-
tioluokituksen. Maslowin hierarkia syntyi humanistisen psykologian pohjalta – Madsen 
puolestaan yhdisti motiivit ihmisen aivofysiologisiin ominaisuuksiin. Motivaatiot ja 
niiden taustalla olevat fysiologiset tekijät voidaan hänen mukaansa luokitella seuraavasti: 
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1. Orgaaniset  moti iv i t . Orgaaniset motiivit ovat kaikkein primaareimpia motiiveja. 

Näihin motiiveihin kuuluvat nälkä, jano, sukupuolimotiivi, hoivamotiivi, ulostamisen 
motiivi, äitiyden tarve, nukkumismotiivi, uloshengitysmotiivi sekä mahdollisesti muita 
motiiveja. Näiden motiivien olemassaolosta ovat vastuussa ne aivojen osat, jotka sää-
televät vitaaleja elintoimintoja – hengitystä, sydämen toimintaa, autonomista hermos-
toa jne. 

2. Emotionaal iset  ja  sosiaal iset  moti iv i t . Turvallisuuden motiivi, taistelu- ja 
kontakti- sekä valta- ja suoriutumismotiivi ovat tähän luokkaa kuuluvia motiiveja. Ai-
vofysiologisena mekanismina näiden motiivien taustalla on aivojen limbinen järjes-
telmä, joka säätelee monimutkaisia muistiin, tunne-elämään ja nautintoon liittyviä 
toimintoja yhdessä retikulaarisen aktivaationsäätöjärjestelmän (RAS) kanssa. 

3. Kognit i iv iset  moti iv i t . Tähän motiiviluokkaan kuuluvat uteliaisuus sekä moti-
voiva asennoituminen. Teorian mukaan aivojen kuorikerros, cortex, vastaa yhdessä 
RAS:in kanssa kognitiivisista motiiveista. 

4. Toimintamoti iv i t . Luomisen motiivi, motiivi saada kokemuksia, liikuntamotiivi 
sekä jännityksen tarve ovat motiiveja, joita ohjaa RAS. 

Madsenin näkemys siitä että motiivit ovat aivoperäisiä, on Metsämuurosen mielestä 
pääpiirteissään looginen. Tosin hän toteaa (1995, 75), että ”hierarkian korkeimpia motii-
veja pitäisi loogisuuden nimissä hallita korkeampia aivotoimintoja koordinoiva cortex 
eikä RAS. En kuitenkaan väitä, etteikö RAS ohjaisi toimintamotiiveita.”  

Tukea Madsenin teoria saa tutkimuksesta (Behm & Self 1989, 110-129), jossa havait-
tiin motivoitumisen aiheuttavan yksinkertaisia aivoperäisiä fysiologisia reaktioita, kuten 
verenpaineen ja pulssin nousua. 

Metsämuurosen mukaan (1995, 75) Madsenin tarveluokituksen kautta voidaan löytää 
erilaisten harrastealueiden harrastajien motiiveista erilaisia motiivistruktuureita sekä 
näiden struktuureiden laadullisia ja määrällisiä eroja. Hän toteaa myös olevan mahdollis-
ta, että kaikkien harrastusten takaa löytyvät samat motiivit. Ilmeistä kuitenkin on, että 
motiivit ovat erilaisia eri harrastusryhmissä, ikäryhmissä, sukupuolten välillä ja eri 
asiantuntijuusasteilla. 

Metsämuuronen (ibid. 74) esittää myös kritiikkiä sekä Maslowin että Madsenin luokit-
telujärjestelmälle. Hän toteaa, että motiiviluokitukset eivät ole pysyviä, vaan niihin 
voidaan aina lisätä jokin ”uusi” motiivi, ellei edellisissä ole tarpeeksi. Ongelma on myös 
Maslowin tarvehierarkian ennustettavuusarvo: teorian pohjalta on vaikea ennustaa yksi-
lön käyttäytymistä – sitä, mikä erityisesti motivoi yksilöä. 

Hakkarainen kritisoi motivaation mittaamista yleisellä tasolla. Hän toteaa (1988, 21), 
että perinteiset motivaatioteoriat perustuvat ainoastaan mitattavien ominaisuuksien 
mittaamiseen. Itse asiassa tällöin se mitä nimitetään motivaatioksi, on vain osatotuus – se 
osa todellisesta motivaatiosta, joka voidaan mitata. Mittarin ominaisuudet ovat hyvin 
keskeisessä roolissa todellista motivaatiota lähestyttäessä. 

3.3  Tietokoneet harrastuksena 

Tietokoneen käytön voi aloittaa varsin vaatimattomilla tiedoilla ja taidoilla. Toisaalta laite 
tarjoaa alati muuttuvia haasteita, joiden voittamiseksi tulee tehdä paljon pitkäjänteistä 
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työtä. Haasteiden ollessa liian suuria kykyihin nähden on seurauksena ahdistuneisuus. 
Vastaavasti kykyjen ylittäessä reilusti suoritukseen tarvittavan taitotason seuraa pitkästy-
minen ja kyllästyminen (Tuomivaara 2000, 19). 

Nordic Information Society Statistics vuodelta 2002 (7) kertoo, että noin 90 %:lla Poh-
joismaiden asukkaista on mahdollisuus käyttää (työssä tai kotona) matkapuhelinta, yli 70 
%:lla mahdollisuus käyttää tietokonetta ja yli 60 % kansalaisista elää taloudessa, jossa on 
Internet-liittymä.  

Käyttäjämäärät eri Pohjoismaissa eivät poikkea suuresti toisistaan. Suomessa (ibid. 
29) tietokone oli 63 %:lla kotitalouksista ja Internet-yhteys 53 %:lla. 

Taulukko 3.  Kotitietokoneen käyttömahdollisuus Suomessa vuonna 2002 (Nordic 
Information Society Statistics 2002, 29). 

 Tietokone % Internet % 
K a i kk i  63 53 
Ko t i t a l o ud en  k oko    

1 38 29 
2 52 42 
3 75 65 
4+ 87 75 

P e r h e e n  t y y p p i    
Ei lapsia 56 46 
Lapsiperhe 84 71 

S uk upu o l i    
Mies 64 55 
Nainen 62 51 

I k ä    
16-29 76 59 
30-49 74 64 
50-59 60 52 
60-74 28 25 

K o u l u t u s    
Peruskoulu 51 44 
Keskiaste 63 50 
Korkeakoulutus 80 69 

T yö l l i s t yn e i s yys    
Työssä käyvä 71 61 
Opiskelija 83 66 
Eläkeläinen 28 26 
Muu 50 39 

Edellä oleva taulukko osoittaa selvästi, kuinka perheen koko vaikuttaa tietokoneen 
hankintaan. Lapsiperheistä 84 % omistaa tietokoneen ja lapsettomista perheistä ainoas-
taan 56 %. Todennäköisyys tietokoneen omistamiselle kasvaa lapsien lukumäärän myötä. 
Tietokoneen omistaminen näyttäisi olevan yhteydessä myös koulutukseen siten, että 
korkea-asteen koulutuksen omaavista 80 % omistaa kotitietokoneen, kun taas perusasteen 
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koulutuksen omaavista ainoastaan 51 %. Suurin yksittäinen käyttäjäryhmä taulukon 
mukaan ovat 16-29-vuotiaat (76 %) ja opiskelijat (83 %).  

Annikka Suoninen (2003, 58) toteaa, että sillä onko nuorella mahdollisuus käyttää tie-
tokonetta omassa kodissaan, on luonnollisesti merkitystä tietokoneen käytön yleisyydelle: 
käytännöllisesti katsoen kaikki nuoret, joilla oli kone käytettävissään, myös käyttivät sitä. 
Noin 80 % niistä pojista, joilla oli tietokone kotona ja lähes 90 % niistä pojista, joilla oli 
tietokone omassa huoneessaan, ilmoitti käyttävänsä tietokonetta niin pelaamiseen, Inter-
netiin kuin muihinkin tarkoituksiin vähintään kerran viikossa. Suonisen (ibid. 61) mieles-
tä pelaaminen on ehdottomasti yksi tietokoneen ”tärkeimmistä” käyttötarkoituksista 
nuorten keskuudessa (vrt. Asikainen 1990). Hän katsoo, että peleistä ja pelaamisesta 
onkin tullut erottamaton osa nuorten – varsinkin poikien – arkea ja mediakulttuuria. 
Tyttöjen kohdalla hän toteaa, että vastaavasti 80 % niistä tytöistä, joilla oli kone koto-
naan, käytti Internetiä vähintään kerran viikossa. Muuhun tarkoitukseen (siis ei Internet 
eikä pelaaminen) tietokonetta käytti 63 % niistä tytöistä, joilla oli kone kotonaan, ja 79 % 
niistä, joilla oli kone omassa huoneessaan. Tietokonepelien pelaamisessa tytöt poik-
kesivat selvästi pojista, sillä 7 % niistä tytöistä, joilla oli kone omassa huoneessaan, ja 10 
% niistä, joilla oli kone kotonaan, ei pelannut tietokonepelejä lainkaan. Vähintään kerran 
viikossa tytöistä pelasi runsas kolmannes. Suoninen (2003, 65) toteaa myös, että valtaosa 
käyttää tietokonetta varsin usein ja monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Hänen mu-
kaansa 98 % 13-19-vuotiaista nuorista käyttää tietokonetta ja 81 % käyttää sitä vähintään 
kerran viikossa. Kyseessä on siis arkielämän kannalta varsin merkittävä media. Suonisen 
kartoittamat nuorten tietokoneen yleisimmät käyttötavat on koottu taulukkoon 4. 

Taulukko 4.  Tietokoneen yleisimmät käyttötavat sukupuolen ja iän mukaan (Suoninen 
2003, 60). 

13-15 v pojat 17-19 v pojat 13-15 v tytöt 17-19 v tytöt 
% (n = 169-170) % (n = 142-143) % (n = 167-169) % (n = 166-170) 

 

käyttäjiä käyttää 
usein  

käyttäjiä käyttää 
usein 

käyttäjiä käyttää 
usein 

käyttäjiä käyttää 
usein 

Internet 93 46 97 54 94 46 96 55 
Pelit 99 69 94 48 94 21 87 7 
Kirjoittaminen 97 30 97 37 100 32 100 43 
Musiikin kuun-
telu 

89 45 86 40 75 21 62 18 

Piirtäminen 82 20 73 22 81 17 69 14 
Romput 80 21 73 31 51 10 55 12 
Tietokannat 60 9 55 11 54 6 48 12 
Ohjelmointi 55 15 43 18 43 4 29 3 
Musiikin 
tekeminen 

55 15 42 14 33 2 11 1 

Kuvien editointi 38 12 43 18 33 1 24 7 
Laskeminen 48 5 38 4 38 4 28 4 
TV:n katselu 12 2 10 1 18 2 7 1 
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Suoninen jakaa käyttäjät kolmeen ryhmään: 1. net ta i l i ja t . Nettailijat käyttivät Internetiä 
vähintään kuutena päivänä viikossa. 2. pelai l i ja t . Pelailijat pelasivat tietokonepelejä 
selvästi muita nuoria enemmän ― pojat vähintään 90 minuuttia ja tytöt vähintään 30 
minuuttia keskimääräisenä päivänä. 3. konei l i ja t , jotka käyttivät tietokonetta johonkin 
muuhun tarkoitukseen vähintään kuutena päivänä viikossa. (Suoninen 2003, 67.) 

Tuomivaara puolestaan (2000, 17-18) erottaa tietokoneeseen liittyen kaksi harrastus-
muotoa: 1. Tietokoneharrastus. Tietokoneeseen kohdistuvaa ja ihminen―tietokone–
vuorovaikutteista toimintaa, jossa tietokone, sen sisältö ja toiminta ovat kokemukselli-
suuden lähteenä. Tietokone mahdollistaa sisäisen motivaation ja myös ylläpitää sitä.  
2. Tietokoneen harrastuskäyt tö . Tietokoneen käyttämistä ― ainakin osittain ― 
jonkin muun harrastuksen toteuttamiseen. Tällaisia harrastuksia voivat olla kirjoittami-
nen, shakin peluu, musiikin tuottaminen tai vaikkapa kuvataide. Tietokone on tällöin 
valittu käyttöön ainakin osittain juuri sen itsensä vuoksi, ei pelkästään sen välinearvon 
takia. Harrastuskäytössä tietokone ei herätä tietokoneahdistusta eikä epävarmuutta 
käyttäjässä.  

Turkle (1995, 32) erottaa toisistaan tietokoneen käyttäjät (users) ja tietokoneita harras-
tavat (hobbyist, hackers). Käyt täjä  on hänen mukaansa henkilö, joka on sitoutunut 
koneeseen käytännönläheisesti, mutta ei ole kiinnostunut siihen liittyvästä teknologiasta 
enempää kuin kulloinkin tarvittavan sovellusohjelman käyttäminen vaatii. Harras taja 
puolestaan on käyttäjän antiteesi. Hän on intohimoisesti kiinnostunut koneen hallitsemi-
sesta. Yleensä harrastaja on hyvin perillä tietokoneensa teknisistä ominaisuuksista, jopa 
siinä määrin, ettei suvaitse mitään oman kehonsa ja tietokoneen rungon välissä. Harrasta-
ja pitää yleensä suurista, haastavista projekteista. Turkle mainitsee harrastajan, joka 
totesi: ”Työpaikalla olen vain hammasratas ― kotona tietokoneen äärellä voin toteuttaa 
ajatuksiani todella.” Toinen harrastaja puolestaan kertoo rakastavansa sitä hal l innan 
tunnet ta , jonka hän saa työskennellessään turvallisessa ja luovassa ympäristössä tieto-
koneen äärellä. 

3.4  Riippuvuudesta 

Tietokone kiehtovine ohjelmistoineen on erittäin mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava 
laite. Ihminen voi viettää sen ääressä pitkiä aikoja menettäen tajunsa ajankulusta, tunte-
matta nälkää, tuntematta janoa. Erityisesti tietokoneella pelaavat ja heidän läheisensä ovat 
kokeneet pelaamisen muodostuneen joskus jopa riippuvuudeksi. 

Pelaamiseen voi kehittyä riippuvuus kuten alkoholiin, huumeisiin, lääkkeisiin tai ur-
heiluun. Peliaddiktiossa on kyse henkisestä riippuvuuden muodosta toisin kuin esimer-
kiksi huumeissa, jossa riippuvuus on myös kemiallista (Saarinen 2002, 8, Heikkilä 1995, 
9). 

Heikkilä (1995, 9-10) jakaa riippuvuuden kahteen luokkaan: aineriippuvuuteen ja sys-
teemiriippuvuuteen. Ainer i ippuvuudessa on kyse siitä, että jokin kemiallinen aine 
aiheuttaa käyttäjälleen fyysisen riippuvuuden. Systeemir i ippuvuudessa riippuvuu-
den aiheuttaa jokin toiminta kuten seksi tai valta. Heikkilän mukaan riippuvainen henkilö 
ei ole mitenkään heikko ihminen; pikemminkin tilanne on usein päinvastainen. Riippu-
vuutta nimenomaan ylläpitää tietynlainen luonteen lujuus tai jääräpäisyys. Edellä maini-
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tut riippuvuuden lajit voivat olla myös päällekäisiä, vieläpä siten, että ne ruokkivat toinen 
toistaan. Esimerkiksi tietokoneella työskenneltäessä järjestelmä saattaa muodostua niin 
mielenkiintoiseksi, että työtä haluaisi jatkaa, vaikka se aiheuttaa uupumusta. Uupumisen 
torjumiseksi yksilö voi äärimmillään turvautua aineriippuvuutta aiheuttaviin piristeisiin. 

Heikkilä toteaa myös, että terve ihminen ei kykene ymmärtämään riippuvaista ihmistä. 
Ihminen, jolla ei ole mitään voimakasta sisäistä tarvetta tai himoa, pystyy helposti kiel-
täytymään mistä tahansa. Riippuvaisella ihmisellä sisäinen pakko on muodostunut elämää 
hallitsevaksi tekijäksi, ja ihminen on voimaton riippuvuutensa suhteen. Kukaan ei kuiten-
kaan ole riippuvainen pelkän nautinnonhalunsa vuoksi, vaan kyse on siitä, että riippuvuus 
sotkee mielen herkät säätelymekanismit, mielen tasapaino järkkyy. 

Pelaaminen ei vaurioita elimistöä kuten huumeet ja alkoholi, mutta pelaamisen addik-
tioon liittyy aina häiriintynyt mieli. Pidetään myös todennäköisenä, että aivojen biokemi-
allinen toiminta muuttuu. Voimakas elämys vaikuttaa aivojen välittäjäaineisiin, ja mikäli 
elämykset toistuvat usein, seurauksena on aivojen tasapainon häiriytyminen. Häiriintynyt 
kemia aivoissa ylläpitää riippuvuutta; tasapainoa haetaan aivojen ulkopuolelta saatavilla 
elämyksillä. (Heikkilä 1995, 11.) 

Riippuvuuden voidaan katsoa liittyvän himonkäsitteeseen. Furman (1989, 98) määrit-
telee pelihimon seuraavasti: ”Pelihimo eli pakonomainen uhkapelaaminen luokitellaan 
häiriöksi, kun pelaaminen vaarantaa tai tuhoaa pelaajan tai hänen läheistensä kannalta 
tärkeitä asioita.”  

Pelaaminen voi kehittyä ongelmaksi monella eri tavalla (kuvio 2). Yleensä pelaaminen 
on alussa sangen satunnaista. Pelaamisen taustalla on usein tarve tyydyttää sosiaalisia 
tarpeita, jolloin pelaajalle itselleen ja hänen ympäristölleen ei aiheudu haittoja. Mikäli 
pelaaminen muuttuu runsaaksi, säännöllisesti toistuvaksi, sen voidaan sanoa olevan 
harrastuspelaamista. Harrastuspelaamisen jatkuessa se saattaa kehittyä riskipelaamiseksi. 
Tällöin pelaamiseen kuluu enemmän aikaa ja rahaa ja haitat ovat sen mukaisia. Viimeinen 
vaihe on ongelmapelaaminen, jolloin pelaamisessa on pakonomaisuuden ja riippuvuuden 
luonnetta. (Murto & Niemelä 1993, 39-40.) 

 
 
 
 

 

Kuvio 2. Ongelmapelaamisen kehittyminen Murtoa ja Niemelää mukaillen. 

Pölkki & Siitari (1996, 2) toteavat, että ongelmapelaajan minä on vir i t tynyt  
miel ihyvähakuiseksi  ja täten peliongelma on lähellä yleistä riippuvuusluonnetta. 
Tyypillisiä puolustusmekanismeja ovat heidän mukaansa a) harhakuva omasta itsestään ja 
pelaamisen harmittomuudesta, b) salaaminen sekä c) pakeneminen riippuvuuskäyttäyty-
miseen. Pelaaja voi menettää itsekontrollin ja olla kykenemätön pidättäytymään tyypilli-
sistä psykologisista, sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista riippuvuusseurauksista. 

Saarisen mukaan (2002, 8) pelaamiseen liittyvä henkinen riippuvuus perustuu oppimi-
seen ja syntyy helposti asiaan, jolla on myönteistä merkitystä henkilölle. Pölkin & Siita-
rin tavoin myös Saarinen katsoo, että riippuvuus syntyy toimintaan, jolla pyritään saavut-
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tamaan mielihyvää. Pelaaja voi pelata vaikkapa välttääkseen turhautumista, yksinäisyyttä 
tai kokeakseen voitonhuumaa tai sosiaalista suosiota. 

Saarinen toteaa myös, että tunnusomaista henkisessä riippuvuudessa on ”hillitön ja 
vaikeasti kontrolloitava halu toteuttaa asiaa, johon riippuvuus on syntynyt. Vähitellen 
riippuvuudesta tulee voimakkain käyttäytymistä määräävä tekijä”. Riippuvaisella ihmi-
sellä itsellään on voimakas tunne siitä, että mikään hänen tekemänsä ei ole kyllin hyvää. 
Niinpä hän valehtelee tullakseen hyväksytyksi. Hän pyrkii antamaan itsestään aina 
paremman kuvan kuin kuvittelee olevansa. (Heikkilä 1995, 158.) 

Yhdysvalloissa patologinen pelaaminen sai oman tautiluokituksensa vuonna 1980 
(DSM-III) ja sitä tarkennettiin vuonna 1987 paremmin rinnasteiseksi muille addikteille 
(DSM-III-R). Tämän tautiluokituksen mukaisesti henkilö katsotaan patologiseksi pelaa-
jaksi, mikäli häneen voidaan liittää vähintään neljä seuraavista tuntomerkeistä: 

1. Mielenkiinnon jatkuva kohdistuminen rahapeleihin tai rahan hankkiminen pelaami-
seen. 

2. Jatkuva pelaaminen suurilla summilla tai pelaaminen aiottua pidempiä aikoja. 
3. Tarve pelitiheyden lisäämiseen tavoitellun innostuksen saavuttamiseksi. 
4. Mikäli pelaaminen estyy, on seurauksena levottomuutta ja ärtyneisyyttä. 
5. Jatkuvat rahanmenetykset rahapeleissä ja pelin jatkaminen seuraavana päivänä mene-

tysten takaisin saamiseksi. 
6. Toistuvat yritykset pelaamisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi. 
7. Sosiaalisten ja ammatillisten velvollisuuksien laiminlyöminen jatkuvan pelaamisen 

vuoksi. 
8. Jonkin tärkeän sosiaalisen, ammatillisen tai vapaa-aikaan liittyvän aktiviteetin uhraa-

minen pelaamiseen. 
9. Pelaamisen jatkaminen, vaikka henkilö ei kykene maksamaan kasaantuvia velkoja, tai 

huolimatta muista merkittävistä sosiaalisista, ammatillisista tai oikeudellisista ongel-
mista, joiden henkilö tietää pahenevan pelaamista jatkamalla. (Murto & Niemelä 1993, 
28-29, Rosenthal 1989, 10.) 

Vaikka luokitus keskittyy rahapelejä pelaaviin ongelmapelaajiin, on ilmiössä selvästi 
yhteneviä piirteitä tietokonepelien pelaamiseen. Tietokonepeleissä ei tavallisesti ole kyse 
pelaamisesta rahasta, mutta addiktiiviset ominaisuudet ovat molemmissa pelimuodoissa 
samankaltaisia. 

Riippuvuus tietokoneisiin voi syntyä toki muutoinkin kuin pelaamisen myötä. Pfaffen-
berger (2001, 86) määrittelee t ie tokoner i ippuvuuden (computer dependency) psyko-
logiseksi häiriötilaksi, jota kuvaa pakkomielteenomainen ja pitkittynyt tietokoneen 
käyttö. Esimerkkinä hän mainitsee raportin tanskalaisesta 18-vuotiaasta pojasta, joka 
vietti 16 tuntia päivässä tietokoneensa ääressä. Lääkärit totesivat pojan puhuvan itsekseen 
ohjelmointikieltä käyttäen. 

Mustonen & Pulkkinen (2003, 72) toteavat, että tietokonepohjainen media eroaa perin-
teisestä mediasta erityisesti voimakkaan riippuvuutta aiheuttavan luonteensa takia. He 
jatkavat, että ”Multimedialuonteensa, elämysvoimansa ja sosiaalisten vuorovaikutus-
mahdollisuuksiensa takia tietokonemedia, erityisesti pelit ja keskustelu- sekä seksi-
palvelut ovat erityisen palkitsevia ja vetovoimaisia. Hallitsematonta tai pakonomaista 
Internetin tai tietokonepelien käyttöä voidaan kutsua netti-, verkko- tai peliriippu-
vuudeksi, eli addiktioksi tai laajemmin tietokoneriippuvuudeksi”. 
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 Mustosen ja Pulkkisen mukaan (ibid. 72) riippuvuus muodostuu ongelmalliseksi, mi-

käli käyttäjä pelaa tai surffaa pakonomaisesti enemmän kuin haluaisi eikä itsekontrolli 
riitä tietokoneen sammuttamiseen. Tällöin vaarana on, että elämästä katoaa rytmi, kun 
pelaaja unohtaa syödä ja nukkua (vrt. vuorokausirytmin hajoaminen). Rimpelä (2002) 
puolestaan on esittänyt arvion, jonka mukaan netti- tai peliriippuvuuden määritelmän 
täyttää tällä hetkellä 1–2 % suomalaisista nuorista. Internetin käytön lisääntyessä on 
ennakoitavissa, että riippuvuusongelma tulee edelleen yleistymään (ks. Mustonen & 
Pulkkinen 2003, 72). 

Heikkilä (1995, 126-127) laajentaa riippuvuuden ja pelaamisen käsitettä. Aiemmin 
mainittujen riippuvuutta aiheuttavien aineiden ja asioiden lisäksi hän kuvaa mm. uskon-
non, rahan, työn, läheiset ihmiset, ruoan, kofeiinin sekä nikotiinin esimerkkeinä riippu-
vuutta aiheuttavista tekijöistä. Hänen mukaansa jopa koko yhteiskunta on irtaantunut 
todellisuudesta niin kauaksi, että ”-- koko kollektiivi odottaa kaiken korjaavaa lottopot-
tia”. Pankkikriiseihin ja kasinotalouteen liittyvän pelaamisen myötä on siirrytty uskomus-
ten ja kikkailun aikakauteen. Ääriesimerkkinä hän mainitsee Suomi-nimisen maan, joka 
Neuvostoliiton hävittyä hakee vimmatusti jotakin, mistä voisi olla riippuvainen... ”Vapa-
us ja vastuu ovat musertavan raskaita kantaa”, Heikkilä toteaa. 

3.5  Hakkerietiikka 

Suomalainen filosofi Pekka Himanen on perehtynyt tietokonehakkereiden maailmaan. 
Teoksessaan ’Hakkerietiikka ja informaatioajan henki’ (2001) hän esittää teorian, jonka 
perusteella hakkerikulttuuria voidaan paremmin ymmärtää ja analysoida. Manuel Castells 
(Himanen 2001, 153) arvioi Himasen teoriaa seuraavasti: ”Pekka Himasen teoria hakke-
rikulttuurista informationalismin henkenä on perustava läpimurto kolmannen vuosituhan-
nen alussa hahmottumassa olevan maailmamme ymmärtämisessä.”  

Hakkerietiikan historialliset juuret peilautuvat Max Weberin kuuluisaan essee-
kirjoitukseen ’The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (1905). Mainitussa 
kirjoituksessa tuodaan esiin Himasen usein käyttämä ilmaisu protes tant t inen työ-
et i ikka, joka sisältää kapitalismin hengessä ajatuksen työstä velvollisuutena. Näkemys 
kiteytyy hyvin Himasen lainauksessa (2001, 23): ”-- kehittyneen velvollisuudentunnon 
lisäksi välttämätön on yleinen asenne, jossa ainakin työaikana jätetään sivuun kysymys 
siitä, miten totutun palkan voisi hankkia kaikkein mukavimmin ja vähimmällä vaivalla. 
Sen sijaan työtä täytyy tehdä aivan kuin se olisi absoluuttinen päämäärä sinänsä, kutsu-
mus.” Protestanttinen kirkko pyrki edistämään tätä kapitalistista teemaa, josta esimerkki-
nä Himanen (ibid. 23) lainaa protestanttisaarnaaja Richard Baxteria: ”Jumala on luonut 
meidät toimimaan; työ on voimiemme sekä moraalinen että luonnollinen päämäärä. 
Rukoilla ja mietiskellä [työnteon sijaan] on sama kuin palvelijasi kieltäytyisi annetusta 
tärkeimmästä työstään ja tekisi vain pienempiä ja helpompia hommia.” 

Himanen katsoo, että protestanttisella etiikalla on yhä voimakas ote ihmisiin. Se ilme-
nee hänen mukaansa (ibid. 25) esimerkiksi arkielämän lausahduksissa, esim. ”Haluan 
tehdä työni hyvin”, tai vaikkapa työnantajan kehuessa työntekijää ahkeraksi ja tunnolli-
seksi työntekijäksi. Äärimmilleen viety osoitus työn nostamisesta elämän tärkeimmäksi 
asiaksi on työnarkomania, jossa henkilö täysin laiminlyö perheensä työn vuoksi. Huono 
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omatunto siitä, että sairaus estää työntekemisen, kuvastaa myös hyvin protestanttisen 
hengen vaikutusta. 

Työ ei kuitenkaan ole loppumassa verkostoyhteiskunnassa. Illusionistinen usko siihen, 
että teknologinen kehitys sellaisenaan muuttaisi elämämme vähemmän työkeskeiseksi, ei 
pidä Himasen mukaan (ibid. 26) paikkaansa. Hän tiivistää Castellsia myötäillen vallit-
sevan kehityslinjan seuraavasti: ”Työ on ja  on myös nähtävissä  o levassa  tu le-
vaisuudessa ihmisten e lämän ydin.” Verkostoyhteiskunta ei siten automaattisesti 
tarkoita protestanttisen etiikan hylkäämistä, vaan se voidaan nähdä itse asiassa teollisen 
yhteiskunnan työkeskeisen hengen jatkumona. 

Hakkerismin radikaalisuuden voidaan nähdä olevan siinä, että se tarjoaa verkosto-
yhteiskunnalle toisenlaisen mahdollisuuden. Se tarjoaa uudenlaisen hengen ― hengen, 
joka kyseenalaistaa protestanttisen etiikan. 

Protestanttista etiikkaa ja verkostoyhteiskuntaa hallitsevat Himasen mukaan seitsemän 
keskeistä arvoa: raha, työ, optimaalisuus, joustavuus, vakaus, määrätietoisuus ja tulos-
vastuullisuus. Näitä arvoja haastamaan Himanen määrittelee hakkerietiikalle uudet arvot, 
joita on myös seitsemän. Nämä hakkerietiikan arvot tarjoavat vallitsevan protestanttisen 
etiikan tilalle vaihtoehtoisen informationalismin hengen. Himanen muistuttaa, että vain 
harvat tietokonehakkerit kannattavat hänen kokoamansa hakkerietiikan kaikkia osia, 
mutta yhteiskunnallisena haasteena osat on ymmärrettävä kokonaisuutena. (Himanen 
2001, 125.) 

Hakkerietiikassa voidaan erottaa kolme eri tasoa. Ensimmäinen taso kantaa nimeä 
työet i ikka. Työetiikkaan kuuluu kaksi arvoa, jotka ovat intohimo ja vapaus. In tohimo 
nähdään tässä itsessään kiinnostavaksi asiaksi, joka energisoi ihmistä ja jonka tekemiseen 
sisältyy myös ilottelua. Kiinnostava asia innostaa hakkeria, se tekee hänet energiseksi. 
Himanen mainitsee esimerkkinä 16-vuotiaan irlantilaisen hakkerin Sarah Fergusonin. 
Sarah kuvaa ns. Cayley―Purser–salausalgoritmin parissa tekemäänsä kehitystyötä seu-
raavasti: ”Siinä oli vahva jännityksen tuntu… Lopussa työskentelin tauotta koko päivät ja 
se vain energisoi minua lisää. Oli hetkiä, jolloin en olisi halunnut lopettaa koskaan.” 
Toinen esimerkki on pitkäpartainen ja ―hiuksinen, itämaiselta gurulta näyttävä Richard 
Stallman, joka osallistuu tietokonetilaisuuksiin kaapu päällä – tarkoituksena karkottaa 
hänen uskollisten seuraajiensa tietokoneista kaupalliset ohjelmat. (Himanen 2001, 20-21.) 

Vapaus määrittyy tässä pitkälle ajankäytön suhteen: ”Hakkeri ei organisoi elämäänsä 
siten, että säännöllisesti toistuva ja jatkuvasti pitemmälle optimoitu työaika olisi sen 
keskuksena, vaan luovan työn sekä elämän muiden intohimojen kokonaisvaltaisen rytmin 
mukaan, jossa on tilaa leikittelyllekin.” (Himanen 2001, 125). Linuxia, nettiä ja henkilö-
kohtaista tietokonetta ei kehitetty toimistossa virka-aikoina työskennellen. Torvaldsin 
ohjelmoidessa Linuxin ensimmäisiä versioita hän työskenteli tyypillisesti myöhään yöhön 
ja heräsi seuraavana iltapäivänä jatkamaan. Toisinaan hän siirtyi Linuxin koodaamisesta 
johonkin aivan muuhun häntä kiinnostavaan puuhaan ja palasi sitten jälleen Linuxin 
pariin. 

Castells osoittaa aiemmin esitellyssä trilogiassaan empiirisesti, kuinka kilpailu muut-
tuu entistä kiihkeämmäksi informationaalisessa yhteiskunnassa. Tuotteet tulee saattaa 
kuluttajille mahdollisimman nopeasti, ennen kilpailijoita. ”Aika on rahaa,” kuten Benja-
min Franklin aikoinaan kapitalismin hengen ilmaisi. Tällainen ajan tiivistäminen on 
johtanut itse asiassa siihen, että yritykset lupaavat tulevaisuuden kuluttajille toinen 
toistaan nopeammin. Informaatioammattilaiselle tämä vauhdin kulttuuri merkitsee käy-
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tännössä sitä, että hänen tulee saada työajastaan koko ajan yhä enemmän irti. Työnarko-
maaneilta uhkaa kadota ilotteluun tarvittava aika. Heiltä uhkaa myös unohtua akateemi-
sen vapauden sanoma: Platonin aikakäsityksen mukaan akateeminen vapaus tarkoitti 
vapautta organisoida itse oma aikansa: vapautta yhdistää työ ja vapaa-aika haluamallaan 
tavalla. (Himanen 2001, 32-42.) 

Intohimoista ja vapaata elämää ei kuitenkaan tule sekoittaa esiprotestanttiseen työ-
etiikkaan, jonka paratiisillisena teemana on, että elämä ilman työtä olisi mahdollinen ja 
jopa toivottava. Hakkerit ovat valmiita hyväksymään intohimojen toteuttamiseen tarvitta-
vat vähemmän innostavat seikat kuten työnteon. Eric Raymond – leikittelevän elämän-
tyylin valinnut live-roolipelejä harrastava hakkeri, joka käyskentelee kotikaupungissaan 
milloin mihinkin rooliasuun sonnustautuneena – tiivistää hakkerihengen seuraavasti: 
”Hakker ina oleminen on hauskanpitoa,  mutta  se  on sel la is ta  hauskanpi-
toa,  joka vaat i i  ponnis tuksia .” (Himanen 2001, 31.) 

Toinen taso ― rahaet i ikka ― pitää myös sisällään kaksi arvoa. Sosiaal inen  ar-
vokkuus kuvastaa hakkerin halua kuulua sellaisiin yhteisöihin, jotka jakavat saman 
intohimon. Tähän sisältyy halu luoda jotakin arvokasta tälle yhteisölle ja saada täten 
toisten yhteisön jäsenten arvostusta. Avoimuus puolestaan tarkoittaa sitä, että hakkeri 
on valmis jakamaan luovuutensa tulokset kaikkien käyttöön, koeteltaviksi ja edelleenke-
hiteltäviksi. 

Protestanttisen etiikan hallitsemassa yhteiskunnassa työ on usein sosiaalisen hyväk-
synnän lähde – vastakohtana esim. Aristoteleen ilmaisemalle antiikin ihanne-
yhteiskunnalle, jossa varsinaiset kansalaiset olivat sellaisia, joiden ei työtä tarvinnut 
tehdä. 

Hakkeriyhteisöissä sosiaalisilla motiiveilla on tärkeä osa. Hakkerit eivät kuitenkaan 
hyväksy arvostusta intohimoisuuden korvikkeeksi, vaan arvostuksen on tultava seurauk-
sena jonkin sosiaalisesti arvokkaan luomuksen antamisesta yhteisölle. Protestanttisessa 
etiikassa tilanne on päinvastainen: sosiaalisia motiiveja käytetään siirtämään huomio pois 
aatteesta, jonka mukaan työn itsessään tulee olla ihmisen suurin intohimo. Puutteellinen 
sosiaalinen elämä sekä työstä puuttuva intohimo pyritään korvaamaan nostamalla työnte-
ko itsessään sosiaalisesti arvostettuun asemaan. 

Todellisen elämän hakkerit eroavat Himasen mukaan (ibid. 57-58) tässä täysin vallit-
sevasta stereotypiasta, jonka mukaan he ovat sosiaalisesti avuttomia nörttejä. Himanen 
lainaa MIT:n tekoälytutkijaa Marvin Minskya, joka on todennut: ”Yleisestä  käsi tyk-
sestä  poiketen hakkeri t  ovat  sosiaal isempia kuin  taval l iset  ihmiset .” 
Esimerkiksi Linuxin varsinainen uutuus ei suinkaan ollut tekninen, vaan sosiaalinen: 
uutuus oli täysin avoin kehitysmalli, jolla Linux saatettiin tuotantoon. Kehittämistyössä 
hyödynnetään netin kaikkia välineitä: sähköpostia, postituslistoja, uutisryhmiä, tiedosto-
palvelimia ja websivustoja. Vaikka kehittäminen saattaa ulkopuolisesta vaikuttaa kaaos-
maiselta, se on silti periaatteessa hyvin koordinoitua: Torvalds ja muutama muu pääkehit-
täjä valitsevat, mitkä hakkeriryhmien kehittämistä kilpailevista ominaisuuksista otetaan 
uudistettuun versioon. Toisaalta pääkäyttäjien auktoriteettiasema voidaan kyseenalaistaa 
milloin tahansa; hakkeriyhteisö voi olla tyytymätön heidän suorittamiinsa valintoihin ja 
ohittaa hankkeen entiset vetäjät (ibid. 68-69). 

Himanen (ibid. 59-60) huomauttaa, että hakkerit eivät aatteellisesti suinkaan vastusta 
rahaa; he eivät ole naiiveja. Hakkerit tiedostavat hyvin sen tosiasian, että kapitalistisessa 
yhteiskunnassa ihmisen on vaikea olla täysin vapaa, ellei hänellä ole riittävästi kapitaalia. 
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Himanen käyttää nimitystä ”kapi ta l is t inen hakker ismi” tarkoittaessaan monia 
hakkereita, jotka toimivat kapitalisteina väliaikaisesti: he työskentelevät vuosia into-
himonsa parissa ansaitakseen mahdollisimman paljon rahaa ja taatakseen täten talou-
dellisen itsenäisyyden. Sen saavutettuaan he voivat jälleen vapaasti valita tekemisensä. 
Esimerkkinä Steve Wozniak, joka vetäytyi Apple-yhtiöstä 29-vuotiaana noin sadan 
miljoonan dollarin osakeomaisuuden kera. Wozniak palasi yliopistoon viimeistelemään 
tutkintonsa, täyttääkseen muodolliset vaatimukset toimia tietotekniikan opettajana lap-
sille. Nyt hän työskentelee sekä paikallisilla ala-asteilla että kotonaan, levittäen hakkeri-
sanomaa tuleville polville. 

Kolmas taso ― net i ikka ― kuvastaa hakkereiden suhdetta erilaisiin verkostoihin. 
Himanen käyttää tasosta myös rinnakkaista käsitettä net t ie t i ikka. Tätä tasoa määrit-
tävät aktiivisuuden ja välittämisen arvot. Akti iv isuus tarkoittaa passiivisen vastaan-
ottajan sijaan aktiivisesti intohimojansa toteuttavan osaa verkostoissa toimimisessa. 
Tähän liittyy verkostossa vallitseva täysi sananvapaus sekä toisaalta yksityisyyden suoja 
oman elämäntyylin luomiselle. Väl i t täminen on huolehtimista toisen asemasta itse-
arvoisesti. Tähän sisältyy tavoite kaikkien mukaanottamisesta verkostoon sekä myös ver-
kostoyhteiskunnan seurauksista pitemmällä aikavälillä vastaaminen sekä survival-rajalle 
hylättyjen suora tukeminen. Tämän kolmannen tason osalta Himanen toteaa, että ”näiden 
päämäärien kohdalla on vielä avoin kysymys, tuleeko hakkereilla olemaan vastaavan 
mittakaavan vaikutusta kuin hakkerietiikan kahdella muulla tasolla” (ibid. 127). 

Netiikan sanansaattajina Himanen mainitsee hakkerit John Barlown sekä Mitch Kapo-
rin, jotka omakohtaisten kokemusten siivittäminä perustivat vuonna 1990 San Francis-
cossa Electronic Frontier Foundationin (EFF). Päämääränä heillä oli kiinnittää huomiota 
sähköisen todellisuuden totalitaariseen sääntelyyn ja yksityisyyden heikentämiseen. 
Sananvapaus ja yksityisyys ovatkin olleet hakkereille tärkeitä ihanteita. Tämä on joskus 
näyttäytynyt myös revolutionistisina ilmauksina: ”Netti kohtelee sensuuria virhetilana ― 
ja reitittää sen ohi…” Käytännön kokemuksia tältä saralta on saatu mm. Kosovon kriisin 
aikana vuonna 1999. Samaan aikaan kun maassa vallitsi täysi sekasorto ― ihmisiä 
teloitettiin ja raiskattiin –, virallinen media kertoi maassa kaiken olevan hyvin. Toisenlai-
nen sanoma välittyi kuitenkin netin kautta, jossa merkittävä rooli oli EFF:n perustamalla 
anonyymipalvelimella anonymizer.com. (Ibid. 85-88.) 

Hakkeri voi saavuttaa yhteisön suurimman kunnioituksen elämällä näillä kolmella ta-
solla hakkerietiikan mukaisesti. Himanen (ibid. 127) toteaa, että ”pystyäkseen vieläkin 
parempaan ― noustakseen sankariksi ― hakkerin tulee toteuttaa myös seitsemättä arvoa 
– luovuutta”. 

Luovuus on Himasen mukaan omien kykyjen mielikuvituksellista käyttöä, itsensä 
jatkuvaa ja yllättävää ylittämistä sekä uuden arvokkaan panoksen antamista maailmaan. 
Himanen lainaa Tom Pittmania teoksesta ”The True Computerist”, jossa tämä kuvaa 
hakkerointiin liittyvää tunnetta seuraavasti: ”Sil lä  hetkel lä  koin  kr is t i t tynä ym-
märtäväni ,  mil tä  Jumalasta  on täytynyt  tuntua Hänen luodessaan maai l -
man.” (Ibid. 127.) 
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Kuvio 3. Hakkerietiikka. 

Luovuuteen Himanen liittää sekä pragmaattisen että eettisen näkökulman. Käytännön 
viesti on, että luovuus on informaat iotalouden tärkein tuotantotekijä  ja elä-
minen jatkuvassa kiireessä tai ulkoa säännellyllä tavalla kellokortin mukaan ennem-
minkin ehkäisee kuin kannustaa luovuuteen. Näin pelkästään taloudellisista syistä työnte-
ossa olisi annettava sijaa leikillisyydelle ja luovuuden yksilöllisille tyyleille. 

Eettinen ulottuvuus pitää sisällään tärkeän näkökulman: kyseessä on arvokas elämä. 
Kulttuuri, jossa keskitytään sen jäsenten oleskelun valvontaan, pitää kaikkia jäseniään 
epäitsenäisinä ja väheksyttävinä. Tällaisessa kulttuurissa ajatellaan, että on vain harvoja 
ihmisiä, joilla on riittävät valmiudet vastata itsestään – suurinta osaa tulee auktoriteettien 
jatkuvasti ohjata. Tottelevaisuus kuuluu suurimmalle osalle ihmisistä. (Ibid. 47.) 

Hakkerinäkemyksen mukaan koneiden käyttämisestä pitäisi seurata ihmiselle vähem-
män konemainen elämä. Tähän päästään ajan optimoinnilla ja joustavaksi tekemisellä. 
Aiemmin mainittu tietokonehakkeri Steve Wozniak julkisti elämää koskevan teoreemansa 
Berkeleyssä vuonna 1986 pitämässään valmistujaispuheessa: ”Ihmisten kaikki toiminta 
tähtää onnellisuuteen… Todella yksinkertainen kaava: H = F3  eli onnellisuus koostuu 
ruoasta, hauskanpidosta ja ystävistä [happiness equals to food, fun and friends].” (Ibid. 
55.) 



4 Teoreettisten käsitteiden muovautuminen 

Tämän luvun yleisenä tavoitteena on saattaa tutkijan valitsemat teoreettiset näkökulmat 
kommunikoimaan keskenään. Praktisena päämääränä voidaan pitää tutkimusasetelman ja 
tutkimusongelmien täsmentymistä lopulliseen muotoonsa teoriatiedon analyysin ja siihen 
pohjaavan synteesin kautta. 

Tutkimuskohteen lähestyminen on varsin haastavaa. Näyttää ilmeiseltä, että mikään 
yksittäinen teoria ei jäsennä riittävässä määrin tietokoneharrastuksen ja -harrastajien 
kompleksista ja monivivahteista ongelmakenttää. Parhaan ja monipuolisimman lähes-
tymistavan tutkimukselle tarjonnee tutkittavan ilmiön valottaminen useasta teoreettisesta 
näkökulmasta. 

Tutkijalle edellä esitelty teoreettinen kenttä jäsentyi selvästi kolmijakoisesti. Infor-
maat ioyhteiskunta  ja siihen liittyvä problematiikka antaa tälle tutkimukselle laajan 
globaalin perspektiivin. Edellistä, suuria linjoja luotaavaa näkemystä täydentää nuor i-
sokul t tuur in  näkökulma, jonka avulla voidaan hahmottaa informaatioyhteiskunnan 
jäsenten, erityisesti nuorison, reaktioita globaaliin teknistyvään maailmaan. Kolmas 
näkökulma – minäkuva ― on yksilön näkökulma. Se tuo tutkimukselle syvyyttä, 
peilaten yksilön identiteettiä ja käsitystä omasta itsestään suhteessa sekä globaaliin 
perspektiiviin että nuorisokulttuurin herättämiin ilmentymiin. 

Kuvio 4. Teoreettisten käsitteiden muovautuminen tässä tutkimuksessa. 

Manuel Castellsin laajasta informaatioyhteiskunnan analyysista erottuu tämän tutki-
muksen kannalta relevantilla tavalla hänen analyysinsa identiteetin käsitteestä. Castellsin 
käyttämästä kolmesta vaihtoehtoisesta identiteetti-käsityksestä mielenkiintoisin on 
selvästi ― osakseen saamasta kritiikistä huolimatta ― projekti-identiteetti. Dynaamisen 
luonteensa vuoksi sen voi katsoa heijastavan samoja arvoja, joita Heiskanen & Mitchell 
(1985) nostavat nuorten teknologiaperusteisista alakulttuureista, ja toisaalta käsite liittyy 
sekä Holtsosen (2000) esiin tuomaan kulttuurin ja identiteetin väliseen suhteeseen sekä 
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Singerin (1972) identiteettiryhmä -käsitteeseen. Tätä helpompi ratkaisu olisi toki liittää 
Castellsin vastarintaidentiteetti ja Heiskasen & Mitchellin vastakulttuuri toisiinsa. Tämä 
ei kuitenkaan todennäköisesti tekisi oikeutta tietokoneharrastajille; tutkijan mielestä 
tietokoneharrastajat tulee nähdä ennemmin yhteiskunnan innovaattoreina (nykyisinä ja 
tulevina) kuin valtakulttuuria vastaan taistelevana (nuoriso)liikkeenä. Toki tietokone-
harrastajat alakulttuurina muodostavat hyvin elastisen joukon. Alakulttuurin sisällä 
voidaan nähdä olevan useita pienempiä, osittain sisäkkäisiä identiteettiryhmiä. Esimer-
kiksi hyvätapaiset hakkerit haluavat erottua tietokoneterroristeihin verrattavissa olevista 
krakkereista (ks. Saari 1988, 67-68), ohjelmoijat pelaajista jne. 

Sosiaalipsykologinen tulkinta minäkäsityksen suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan 
tarjoaa tälle tutkimukselle mahdollisuuden tarkastella bittinikkareita monella eri tavalla. 
Mielenkiintoinen on Cooleyn (1902, 1966) käyttämä peiliminän käsite, joka vääjäämättä 
yhdistyy Turklen (1995) näkemykseen tietokoneesta työvälineenä, peilinä tai porttina (ks. 
luku 5). Verkostoyhteiskunnan avaaman portin kautta tietokoneharrastaja pystyy peilaa-
maan halutessaan minäkäsitystään moniin kybermaailmassa asioiviin ihmisiin. Niinpä 
hänen sosiaalinen minäkäsityksensä voi rakentua osaltaan perinteisen elinpiirin ulkopuo-
lisessa vuorovaikutuksessa. Ovatko kybermaailman tarjoamat virikkeet sitten rikkaampia 
ja luovuuteen kannustavampia kuin kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa, jää 
nähtäväksi. Vastakkaisena vaihtoehtona on, että runsas asioiminen kybermaailmassa 
köyhdyttää sosiaalisia taitoja siinä mielessä, kuin sosiaaliset taidot perinteisesti on ym-
märretty. Ehkäpä uusi sukupolvi tarvitsee ja kehittää uudenlaisia, kyber-sosiaalisia 
taitoja? 

Sutisen (2003) näkemys kielen oppimisen keskeisestä merkityksestä kulttuuriselle 
ymmärtämykselle ja kompetenssille toimia kulttuurissa on mielenkiintoinen. Millaisia 
kielellisiä valmiuksia tietokoneharrastajilla on? Mikäli heillä on esimerkiksi verbaaliseen 
kykyyn liittyviä vaikeuksia, tämä saattaa kannustaa kommunikointiin tietokoneiden 
kanssa; tai toisaalta tietoverkkojen välityksellä toisten ihmisten kanssa. Voidaan myös 
kysyä, vaatiiko johonkin kulttuuriseen identiteettiryhmään liittyminen ja sen täysi-
valtaisena jäsenenä toimiminen erityistä kielellistä osaamista; vaikkapa ohjelmointikielen 
tai johonkin tietokonepeliin liittyvän filosofian tuntemusta? Meadin tulkinta pelaamisen 
ja siihen liittyvän sosiaalisen toiminnan merkityksestä minän kehitykselle auttaa ymmär-
tämään tätä problematiikkaa. 

Tässä esille nostetut kolme näkökulmaa valaisevat tutkittavaa ilmiötä kukin omalta 
taholtaan. Synteesi näkökulmista syntyy Himasen (2001) esittämän hakkerietiikan myötä. 
Hakkerietiikan avulla voidaan pyrkiä tarkastelemaan globaalia informationalistista 
yhteiskuntaa yksittäisen tietokoneharrastajan silmin (yksilönäkökulma), unohtamatta 
nuorisokulttuurista kumpuavaa vertaisryhmää – toisia tietokoneharrastajia. 

Tämän tutkimuksen tekijän tavoin myös Himanen näkee tietokoneharrastajat inno-
vaattoreina. Hän nostaa oikeutetusti luovuuden keskeisimmäksi tuotantotekijäksi infor-
maatiotaloudessa ja samassa yhteydessä hegemonisoi parhaat hakkerit luovuuden periku-
viksi. 

Himasen hakkereihin yhdistämät seitsemän arvoa (vapaus, intohimo, avoimuus, so-
siaalinen arvokkuus, välittäminen, aktiivisuus sekä luovuus) linkittyvät mielenkiintoisella 
tavalla siihen, miten hakkerit – ja yleisemmin kaikki tietokoneharrastajat – kuvaavat itse 
itseään. Saako Himasen teoria vahvistusta mikäli se operationalisoidaan empiirisellä 
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mittauksella tietokoneharrastajien keskuudessa? Millainen todella on tietokoneharras-
tajien identiteetti sekä siihen liittyvät arvot ja asenteet? 

Praktisesti tutkijalla näyttäisi olevan erilaisia vaihtoehtoja ongelmakentän selvittämi-
seen. 1990-luvulla informaatioteknologian voimakkaan nousukauden aikana julkisuudes-
sa esiteltiin lukuisia kuvauksia yksittäisistä tietokonenörteistä ja heidän saavutuksistaan 
(mm. Bill Gates, Linus Torvalds, Steven Jobs, Jim Clark…). Tällaisten tietokoneajan 
kulttuuri-ikonien tutkiminen vaikkapa tapaustutkimuksen keinoin olisi varmasti perustel-
tua ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Tällainen tutkimus olisi houkutteleva myös tutkijan 
henkilökohtaisen meritoinnin kannalta, tutkimustulokset – olivat ne sitten mitä tahansa – 
ylittäisivät julkisuuskynnyksen varmaankin helposti. 

Huippuosaajien ja menestyneiden onnistujien ohella maailmassa on kuitenkin valtava 
määrä tietokoneharrastajia, joiden tärkein arvo Himasen (2001) mukaan ei ole menesty-
minen ja julkisuus, vaan intohimoinen rakkaus kiehtovaan harrastukseen. Tieteentekijän 
kannalta edellistä haastavampi vaihtoehto olisikin perehtyä tällaisen tavallisen bittinikka-
rin maailmaan. Millaisia ovat ne nuoret tietokoneharrastajat, joista ehkä tulevaisuudessa 
nousee uusia Bill Gateseja tai Linus Torvaldseja? Heidän tutkimisensa loisi pohjaa, johon 
mahdolliset jatkotutkimukset vaikkapa yksittäisten tapaustutkimusten muodossa voisivat 
myöhemmin perustua. 

Menetelmällisesti sopivalta vaihtoehdolta tuntuisi riittävän laajan kvantitatiivisen ai-
neiston kerääminen, täydennettynä mahdollisesti yksittäisten tietokoneharrastajien 
haastatteluilla. Esimerkiksi Saari (2002, 230) toteaa, että ”täydentävien menetelmien 
käyttö, kuten tr iangulaat io , jossa yhden menetelmän puutteet korvataan toisen mene-
telmän eduilla, lisää tutkimuksen varmuutta”. Houkutteleva, taloudellinen ja tutkimuksen 
aihepiiriä myötäilevä menettelytapa olisi sijoittaa kyselylomake tietoverkkoon, mutta 
toisaalta vastausten kato valvomattomissa verkkokyselyissä on usein ollut huomattavan 
suuri (ks. esim. Kallonen-Rönkkö 2002, 139, Sisäasiainministeriö 2001, 8). Tieto-
koneharrastajien tutkiminen aidossa harrastusympäristössä osittain valvotun kyselyn ja 
haastattelun muodossa lienee perustellumpi vaihtoehto. 

Summa summarum: Näyttäisi siltä, että tämän tutkimuksen ongelmat tulisi suunnata 
juuri tässä luvussa pohditulle alueelle. Lopullinen tutkimusstrategia, spesifit tutkimus-
ongelmat sekä tutkimusasetelma voidaan kuitenkin täsmentää vasta aikaisemmin suoritet-
tujen tutkimuksien tarkastelun jälkeen. 
 



5 Aikaisempia tutkimustuloksia 

Tässä luvussa kuvataan kronologisessa järjestyksessä eräitä keskeisiä tutkijan valitsemia 
alan tutkimuksia (A-E). Tutkimukset on valittu sen perusteella, kuinka läheisesti ne 
liittyvät tämän tutkimuksen tematiikkaan. 

A.  Sherry Turkle  kirjoitti vuonna 1984 myöhemmin klassikoksi muodostuneen 
teoksen ”The Second Self: Computers and the Human Spirit”. Teosta voidaan edelleen 
pitää keskeisenä tietokoneen merkityksiä ihmiskulttuurille tarkastelevista tutkimuksista. 
Turkle tarkastelee ihmisen ja tietokonekulttuurin kohtaamista ja sitä, kuinka kielen 
käyttäminen, ne metaforat joita käytämme, ovat myös sitä logiikkaa jolla ajattelemme. 
Minuuden ja tietokoneen väliset kytkennät kulminoituvat kielentämisessä käytettäviin 
metaforiin, joista monet ovat syntyneet tietokoneiden vaikutuksesta. 

Turkle kuvaa tutkimuksessaan useita tapauksia lasten maailmasta. Hän katsoo, että 
lapset voivat koneiden avulla kehittää edellytyksiään suorittaa ajatteluun ja tuntemiseen 
liittyviä metafyysis iä erotte luja . Jo varhain lapsi oppii, että koneilla ei ole tietoisuut-
ta, vaikka ne ”älykkäästi” toimivatkin. Tietokone voidaankin nähdä eräänlaisena rajatilan 
oliona, joka edustaa toisaalta ”melkein elävää” älykkyyttä, mutta jonka elollisuus toisaal-
ta on helposti pienenkin lapsen ”tapettavissa” sammuttamalla kone. 

Turkle kuvaa tutkimuksessaan myös useita pel iaddikteja . Hän mainitsee esimerkki-
nä syrjäytyneeltä vaikuttavan tytön, joka kiroilee huomattavan paljon ja pelaa pa-
konomaisesti tietokonepelejä, vaikka toisaalta sanoo niitä myös vihaavansa. Jar ish-
poika puolestaan pelaa omituisia ja haastavia pelejä, tavoitteenaan saada nimikirjaimensa 
Top Ten –listan kärkeen. Hänen vanhempansa ovat eronneet eikä hänellä ole läheisiä 
ystäviä. Jarish on tyytymätön elämäänsä ja kokee, että hänellä ei ole mahdollisuuksia 
vaikuttaa elämänsä kulkuun. Pelien tarjoamassa pienoismaailmassa hän sen sijaan pystyy 
oppimaan ne loogiset säännöt, joiden avulla haasteista selvitään voittajana; hän saa siis 
peleistä voimakkaan kokemuksen hallinnan mahdollisuudesta. 

Turkle jakaa tietokoneen käyttötyylit ”Hard mastery” ja ”Soft mastery”-luokkiin. Hard 
mastery tarkoittaa hänen mukaansa ihmistä, joka pyrkii ilmiön tai asian – esimerkiksi 
tietokoneen ― täydelliseen kontrolliin. Soft mastery-tyyppiset ihmiset puolestaan pyrki-
vät sopeutumaan maailmaan, eivät hallitsemaan sitä. Jälkimmäisestä hän kuvaa esimerk-
kinä Annen, joka puhuu tietokoneesta elollistaen koneen usein antropomorfisin sana-
kääntein. Kone voi olla Annelle esteettisen mielekkyyden ja mielihyvän välikappale. Hän 
samaistuu ohjelman luomaan kuvaelementtiin ja tuntee olevansa sisällä koneen luomassa 
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maailmassa. Toinen esimerkki – Tanya – haluaa puhua tietokoneen kanssa. Tanya on 
elollistanut tietokoneensa siinä määrin, että sillä on myös nimi – Peter. 

Hakkerit Turkle kuvaa henkilöinä, jotka ovat sulkeutuneet muulta maailmalta tietoko-
neiden maailmaan. Hakkeri ei suhtaudu tietokoneeseen neutraalina työvälineenä, vaan 
t ie tokone on hänen minuutensa tärkeä laajentuma. Hakkeri on olemassa vain 
yhdessä tietokoneen kanssa ja osana sen muodostamaa kokonaisuutta ― tietokone on siis 
muodostunut osaksi hänen minäänsä – the Second Self, kuten julkaisun nimikin kertoo. 
Eläminen konetodellisuudessa voi olla jollekin suuri helpotus, se voi olla myös pakoa 
todellisen elämän ristiriidoista ja pettymyksistä. Koneiden maailmassa vallitsee vapaus, 
ja siellä on myös tukena suvaitsevainen hakkeriyhteisö. Sosiaalinen todellisuus on hakke-
reille usein hyvin värittynyt. Monet Turklen mainitsemista hakkereista kertoivat tunte-
neensa itsensä lapsuudesta saakka erilaiseksi kuin muut. Heitä oli kiusattu usein eivätkä 
he saaneet helposti ystäviä. Turkle mainitsee, että MIT on täynnä tällaisia hakkereita, 
jotka ovat intohimoisesti omistautuneet jollekin tietylle erityisalueelle. Ulkoiseen habi-
tukseen liittyen MIT:n insinöörit järjestävät vuosittain kilpailun campuksen rumimmasta 
miehestä (Ugliest Man On Campus). Tällainen kilpailu mahdollistaa sen, että hakkerit 
voivat tunnustaa oman erilaisuutensa ja ambivalentisti juhlia erottumistaan ulkopuolisen 
yhteiskunnan kauneuden ja sosiaalisuuden leimaamasta arvomaailmasta. Äänestämiseen 
liittyy lahjoitusten kerääminen hyväntekeväisyyteen. 

Sherry Turkle julkaisi (1995) myös toisen teoksen: ”Life on the Screen – Identity in 
the Age of the Internet”. Lähes kaksi vuosikymmentä kestäneisiin observaatioihin perus-
tuva teos kuvaa sitä, kuinka tietokone on saanut entistä enemmän humaaneja ominaisuuk-
sia. Tämä näkyy myös tietokoneen arkikäytössä: tietokonetta ei enää käsketä, vaan sen 
kanssa käydään dialogia. Eikä dialogi rajoitu pelkästään bilateraaliseen kanssakäymiseen, 
vaan tietokone toimii tarvittaessa miljoonien ihmisten viestien välittäjänä. Tämä tekninen 
evoluutio on vaikuttanut ihmisten välisiin suhteisiin, kaupankäyntiin, politiikkaan, 
koulutukseen… Turkle painottaa, että onkin syntynyt uudenlainen identiteetti-ajattelu: 
uuden sukupolven identiteetti on hajautunut, moni-ilmeinen ja myös joustava. Tietover-
koissa liikuttaessa ihmisen identiteetti saattaa hetkessä muuttua toiseksi kuin arkielämäs-
sä on totuttu. Turkle (ibid. 267) kuvaa tietokoneella olevan nykyihmiselle kolme roolia: 
työväl ine (tool), pei l i  (mirror) ja kuvaruudun muodostama maai lmanport t i  (gate-
way to a world through the looking glass of the screen). 

B.  Ei la  Asikaisen väitöskirjatutkimuksessa (1990) kartoitettiin lasten ja nuorten 
kokemuksia ja tietoja tietokoneista sekä heidän suhtautumistaan tietokoneisiin ja teknis-
tyvään tulevaisuuteen. Koehenkilöt olivat 10-18–vuotiaita (N = 866), eri puolilta Suo-
mea. Tietoa kerättiin kyselylomakkeella, avoimella kirjoitelmalla sekä haastattelemalla 
96 koehenkilöä. 

Vastaajista 26 %:lla oli oma tietokone (aineisto koottu 1986), tietokonetta oli käyttänyt 
vähintään kerran 93 %. Tietokonetta oli käytetty etupäässä pelaamiseen, taistelu- ja 
sotapelit olivat kaikkein suosituimpia. Pojilla oli tietokoneista huomattavasti tyttöjä 
enemmän kokemusta, ja he myös tiesivät tietokoneesta tyttöjä enemmän. Myös poikien 
asenteet tietokoneita ja teknistyvää tulevaisuutta kohtaan olivat tyttöjä myönteisempiä. 
Kuitenkin suurin osa sekä tytöistä että pojista suhtautui teknistyvään tulevaisuuteen 
myönteisen pohdiskelevasti, tulevaisuuteen luottaen. Asikainen totesi, että kokemuksen, 
tiedon ja kognitiivisten taitojen lisääntyessä asenteet muuttuivat pohdiskeleviksi, mutta 
eivät kielteisiksi. Erityisen homogeeninen oli kuitenkin ryhmä, jolla ei ollut kokemusta 
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eikä jäsentynyttä tietoa tietokoneista. Heillä oli negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja 
tietokoneita kohtaan: pelkoa, vihaa ja vastustusta, samoin kuin utopistisia käsityksiä 
tietotekniikan mahdollisuuksista ja pessimistisiä uhkakuvia tulevaisuudesta. Nuoret 
pelkäävät, että ihminen menettää ajattelukykyään, luovuuttaan tai eräitä – esim. sihteerin 
ja sosiaalisia - taitoja (ibid. 120-23). 

Asikainen (ibid. 106) erotti tilastollisen klusterianalyysin avulla viisi tietokoneiden 
käyttäjäryhmää, joita hän luonnehtii seuraavasti: 

− Tietäväiset, tyytyväiset tietokoneen käyttäjät (n = 147, 17%) 
− Neutraalit, hillityt tietokoneen käyttäjät, tulevaisuuden pohdiskelijat (n = 186, 21%) 
− Pohdiskelevat, epävarmat, keskimääräiset käyttäjät (n = 149, 17%) 
− Kokemattomat, ennakkoluuloiset tietokoneen vastustajat (n = 278, 32%) 
− Innostuneet kokemattomat (tai vasta-alkajat) (n = 106, 12 %) 

Nuorten ajatuksia tietokoneesta Asikainen (ibid. 76-77) siteeraa seuraavasti: 

− ”Tietokone on kun painellaan nappeja, tietokone on yksinäisten ystävä”  
(11-vuotias tyttö).  

− ”Tietokone muuttaa elämämme. Se opettaa elämänkertausta mun onttoon kalloon, 
opettaa tulevaisuutta ja teollisuus kasvaa sen avulla. Tietokone on jatkoa siihen, mihin 
ihminen pysäytti sen. Tietokone on tietolähde tieteeseen.” (11-vuotias tyttö). 

− ”Tietokone on melkein kaikessa parempi kuin ihminen.” (11-vuotias tyttö). 
− ”Tietokoneelta voi kysellä vaikka mitä ja se vaan aina vastaa.” (11-vuotias poika). 
− ”… mutta tietokoneella ei ole sielua. Se ei pysty ajattelemaan. Siksi se ei milloinkaan 

pysty korvaamaan ihmistä.” (17-vuotias tyttö). 
− ”… mielestäni, jos on tietokoneen kanssa paljon tekemisissä, tulee hulluksi – yksi 

kaverini tuli.” (14-vuotias poika). 

C.  Markus Aal to  ja  Eve Hekanaho selvittivät pro gradu -tutkielmassaan (1997) 
nuoren tietokonepelaajan muotokuvaa. Koehenkilöt (N = 258) olivat Oulun ja lähiseudun 
peruskoulun 5-6.-luokkalaisia tyttöjä ja poikia. Kyselyn avulla kartoitettiin tietokone-
pelaamiseen käytettyä aikaa ja laitteistoa. Kyselyn tuloksena joukosta valittiin harras-
ta j ien  ryhmä (N = 52), johon kuuluivat sekä pelikonsolilla että tietokoneella vähintään 
kaksi tuntia päivässä pelaavat. Omaksi ryhmäksi erotettiin t ie tokonepelaajat , jotka 
käyttivät pelaamiseen pelkästään tietokonetta, vähintään yhden tunnin päivässä. 

Tietokonepelaajaryhmältä, heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan kerättiin tietoa kyse-
lyn ja viikkopäiväkirjan avulla. Tuloksena tutkijat toteavat, että tietokonepelaaminen ei 
näyttäisi aiheuttavan ongelmia koulunkäynnin, sosiaalisuuden tai aggressiivisuuden 
suhteen. Tietokonepelaamisen ja ongelmanratkaisukyvyn välillä ei löytynyt yhtäläi-
syyksiä. Sen sijaan pelaamisen todettiin johtavan monipuolisempaan tietokoneen käyt-
töön. Pojista lähes kolmannes ilmoitti pelaavansa lähes päivittäin, tytöistä noin 5 %. 
(Aalto & Hekanaho 1997, 30). Tutkijat totesivat myös, että nuoret käyttivät tietokonetta 
pelaamisen lisäksi kirjoittamiseen (39 %), sekä kirjoittamiseen että piirtämiseen (28 %), 
ohjelmointiin (17 %) ja pelkästään piirtämiseen (11 %). Poikien keskuudessa suosi-
tuimpia olivat taistelupelit (22 %), sekalaiset tasohyppelypelit (22 %) sekä urheilupelit 
(14 %). Tytöt pelasivat mieluiten sekalaisia tasohyppelypelejä (48 %) sekä alemman 
tason (esim. Tetris, Miinaharava) ajattelupelejä (13 %). He totesivat myös, että mitä 
enemmän tietokonepelaamiseen käytettiin aikaa, sitä vähemmän joukossa oli tyttöjä. 
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Aallon ja Hekanahon tutkimuksen mukaan t ie tokonepelaaminen ei  näyt täis i  

v ievän aikaa muil ta  harrastuksi l ta  e ikä myöskään vähentävän l i ikku-
mista  ta i  lukemista . Heidän mukaansa (ibid. 50) pelaaj is ta  60 % i lmoit t i  
tärkeimmäksi  harrastuksekseen l i ikunnan (tietokoneharrastusta ei huomioitu). 
Musiikkia tärkeimpänä harrastuksena piti 10 % ja lukemista 8 % vastanneista. Pelkästään 
tietokonepelaamista harrastavia oli pelaajien ryhmässä 10 %. 

Koulunkäynnin lempiaineiksi pelaajat nimesivät teknisen/tekstiilityön (18 %), liikun-
nan (17 %) ja kuvaamataidon (14 %) (ibid. 52). 37 % harrastajista vastasi kysyttäessä, 
että pelaamisesta ei ole mainittavaa hyötyä. 17 % vastaajista piti hyötynä englannin 
kielen oppimista, ja 17 % katsoi, että silmän ja käden koordinaatio kehittyy. 79 % pelaa-
jista katsoi, että harrastus ei haittaa koulunkäyntiä. 96 % heistä ilmoitti, ettei ole koskaan 
ollut koulusta pois väsymyksen vuoksi, koska on edellisenä iltana pelannut niin myöhään.  

Aalto ja Hekanaho (ibid. 1997, 76) totesivat myös, että vanhempien tietokone-
kokemuksilla on positiivinen vaikutus lapsen monipuoliseen tietokonekäyttöön. 

D. Merkittävänä tutkimusjulkaisuna voidaan pitää Seppo Tuomivaaran vuonna 
2000 Tampereen yliopistossa laatimaa väitöskirjatutkimusta ”Vapaa-ajan ja  työn 
t ie tokonesuhteet  ja  käyt töhalukkuusmall i t”. Tutkimuksessa selitettiin haluk-
kuutta käyttää tietokonetta vapaa-aikana ja työssä tietokoneasennemallin avulla ja työ-
käyttöä selitettäessä käytettiin apuna myös tietokonekompetenssimallia. Lisäksi tutkittiin 
tietokonesuhteen heijastumista minäkäsityksen muodostumiseen ja ylläpitoon sekä 
sosiaaliseen havaitsemiseen. (Tuomivaara 2000, 9.) 

Tutkimusraportti koostuu neljästä erillisestä tutkimuksesta laadittuun tiivistelmään. 
Tutkimuksissa selvitettiin tietokoneiden käyttöä vapaa-aikana ja opiskelussa, kuvattiin 
erään opetusorganisaation opiskelijoiden ja henkilökunnan tietokonesuhteita ja selitettiin 
tietokoneen käyttöä käyttöhalukkuudella, joka määräytyi tietokoneen käyttöön liittyvistä 
uskomuksista. Tutkittavien ikä vaihteli 11-vuotiaista peruskoulun oppilaista varttuneisiin 
(md = 45 vuotta) työssä käyviin aikuisiin. 

Tutkimuksen keskeiset tulokset jakaantuvat neljään eri luokkaan: tietokonesuhteet, 
suhteiden merkitys, mallit ja soveltaminen. 

1. Tietokonesuhteet . Tuomivaara luokitteli tietokoneen harrastuskäyttäjät neljään eri 
ryhmään: Verkkoilijat, pelaajat, pelailevat tukikäyttäjät sekä nörtit. Harrastekäytön 
lisäksi erottui kolme erilaista käyttäjäryhmää: opiskelukäyttäjät, perinteiset ja satun-
naiset käyttäjät. Työkäyttösuhteen ja yleisten tietokoneasenteiden pohjalta muodostui 
neljä ryhmää: varautuneet, tasapainoilevat, optimistiset sekä integroituneet työkäyttä-
jät. 

2. Suhteiden merki tys. Tuomivaara totesi, että aktiiviset tietokoneita harrastavat 
olivat vain vähän kiinnostuneita muista kuin tietokoneeseen ja tietotekniikkaan liitty-
vistä asioista ja aktiviteeteista. Harrastusvalinnan voitiin katsoa olevan osa minäkäsi-
tyksen ylläpitoa ja rakentamista. Erityisesti pelaajaharras taj ien  stereotyyppisenä 
kuvana ilmeni suuntautuminen viihteeseen (videopelien pelaaminen, sarjakuvien lu-
keminen, tieteiskirjallisuus, lauta- ja pöytäpelien pelaaminen, televisioelokuvat) sekä 
”urheilukielteisyys”. Koulumenestyksessä, sosiaalisessa ajan käytössä sekä ystävien 
määrän suhteen he olivat kuten muutkin nuoret. Tuomivaaran tulokset eivät tue käsi-
tystä, jonka mukaan heidät voitaisiin luokitella ryhmänä syrjäytyneiksi nuoriksi, jotka 
etsivät mielihyvänsä alituisesta tietokone- ja videopelien pelaamisesta. Yleis-
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harras taj i l le  tyypillistä oli vapaa-ajan toiminnan merkittävä asiapitoisuus. He osal-
listuivat aktiivisesti erilaisiin harrastukseen liittyviin tapahtumiin, ja asiapitoisten pai-
nettujen lähteiden käyttöä oli yleistä. Suuntautuminen tieteiskirjallisuuteen ja eloku-
viin kertoi fiktion ja tarinan kaipuusta. Tuomivaara toteaa (ibid. 49, 62), että liikunnal-
lisuus ja sosiaalisuus kuvasivat melko huonosti tietokoneharrastajaa. Tietokoneharras-
taja ei ole kovin hyvässä fyysisessä kunnossa eikä ruumiinrakenteeltaan atleettinen. 
Sen sijaan häntä pidettiin kyvykkäänä, älykkäänä, kehitysmyönteisenä, loogisena, ma-
temaattisesti lahjakkaana, hyvänä ongelmanratkaisijana sekä teknisesti suuntautuneena 
ja teknisesti lahjakkaana. Hän seuraa aikaansa ja pysyy kehityksen mukana luottaen 
itseensä. Hän on tiedonhaluinen, halukas kehittymään ja oppimaan uutta Toisaalta tie-
tokoneharrastajaa pidettiin jossain määrin kapea-alaisena, erityisen keskittyneenä tie-
tokonekäyttöön. Seikkailunhalu ja viihteestä pitäminen olivat myös tietokoneharrasta-
jaa kuvaavia ilmaisuja. 

3. Mall i t . Tutkimuksessa käytetyn t ie tokoneasenne-mallin avulla todettiin, että  
a) malliin valitut tietokoneen käyttöön liittyvät uskomukset selittivät vain osin tieto-
koneen käyttöhalukkuuden vaihtelua. b) Tietokoneen käyttöhalukkuus ei yksin selittä-
nyt tietokoneen käyttöä ja välittänyt edeltävien tekijöiden vaikutusta käyttöön koulu-
laisten aineistossa, mutta opiskelijoiden aineistossa kyllä. c) Tietokoneluottamus oli 
vahvin käyttöhalukkuutta selittävä uskomus ainoastaan koululaisilla. d) Tietokoneluot-
tamus selitti paremmin käytön statusta kuin käytön yleistä hyödyllisyyttä. (Ibid. 65.) 
Tietokonekompetenssi-mall in  avulla selvitettiin käyttöhalukkuuden ja hallinta-
kokemuksen välistä yhteyttä. Tässä keskeisinä muuttujina olivat hallintauskomukset. 
Tutkimuksessa todettiin, että tietokoneen työkäyttö ei ollut selkeästi yhteydessä hallin-
takokemukseen. Työ ja sen asettamat vaatimukset olivat koneen aktiivisen käytön 
kannalta merkittävämpiä kuin käytöstä tehdyt tulkinnat. Tämä on looginen tulos, kos-
ka työ on määräävässä asemassa työkäyttösuhteen muodostumisessa. Niillä, joilla tie-
tokone oli keskeinen väline työtehtävien hoitamisessa, todettiin tietokoneen käyttöön 
liittyviä edistäviä uskomuksia, ja tämä puolestaan johti tietokoneen käytön statuksen 
lisääntymiseen. (Ibid. 68.) 

4. Sovel taminen. Tuomivaara toteaa (ibid. 10), että tietokonesuhteista saadut tiedot 
ovat peruslähtökohta muun muassa erilaisiin suunnittelu-, koulutus- ja kehittämis-
hankkeisiin. Tietokoneen käyttöön liittyvät yleiset ja tilannekohtaiset uskomukset ja 
affektiiviset reaktiot sekä niiden muodostuminen ovat tässä keskeisiä tekijöitä. Erilai-
sissa interventiotoimissa on otettava huomioon, ”kuinka keskeinen tekijä tietokone on 
informaatioyhteiskunnan kansalaisen minäkäsi tyksel le  ja minkälaisia vaatimuksia 
tämä asettaa toiminnan laadulle”.  

Tuomivaara (ibid. 77) summaa loppusanoissaan informaatioyhteiskunnan ja tieto-
yhteiskunnan suhdetta: ”Informaatioyhteiskunta koostuu sisällöistä tietokoneen muistissa 
ja sisällöt siirtyvät paikasta toiseen verkossa. Tietotekniikan käyttötaidot ovat keskeisiä 
informaation sisältöjen hyödyntämisessä. Pelkät käyttötaidot eivät kuitenkaan riitä. Jotta 
informaatioyhteiskunnan kansalaisesta tulee tietoyhteiskunnan kansalainen, tarvitaan 
käyttötaitojen ohella valmiuksia virtuaalisen todellisuuden hallitsemiseen ja hyödyn-
tämiseen. Tietotekni ikan merki tys  to imintaa helpot tavana väl ineenä tu lee  
esi l le  vain  käyt tösuhteessa,  jossa käyt täjä  on to iminnan s isäl lön moti-
voima ja hal l i tsee la i t teet .” 
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E.  Sarah L.  Holloway ja  Gil l  Valent ine tutkivat (2003) koulua käyviä teini-

ikäisiä kartoittaakseen heidän on-line- ja off-line-identiteettejä, sosiaalisia yhteisöjä sekä 
tilan merkitystä nykymaailmassa. ”Cyberkids – Children in the Information Age” -
tutkimus pureutuu sosiaaliseen inkluusioon ja ekskluusioon sekä todellisen / virtuaali-
maailman kehollisuuteen / kehottomuuteen (embodiment / disembodiment). Tutkijat 
kiinnittävät huomiota tietoverkoissa vaaniviin vaaroihin, lasten ja nuorten viattomuutta 
turmelevaan materiaaliin verkossa sekä kuvaruudun tuottamaan addiktioon. 

Kaksi vuotta kestäneen tutkimusperiodin aikana he keräsivät tietoa kolmesta koulusta 
Englannissa. Koehenkilöinä (N = 753) olleet oppilaat olivat iältään 11-16–vuotiaita. 
Tutkittajat selvittivät kyselylomakkeella koehenkilöiden tietokoneen ja Internetin käyttöä 
koulussa ja kotona. Kyselylomakkeiden jälkeen oppilaita observoitiin ja heidän kanssaan 
käytiin aiheeseen liittyviä ryhmäkeskusteluja. Lisäksi kaikki oppilaat pitivät päiväkirjaa 
(time-space diary), jonka avulla selvitettiin TVT:n (tieto- ja viestintätekniikka) mer-
kitystä ja suhdetta oppilaiden muihin mahdollisiin aktiviteetteihin (koulutyöhön, urhei-
luun jne). Lisäksi tietotekniikan opettajille ja koulujen rehtoreille tehtiin puolistrukturoitu 
teemahaastattelu aiheesta. Lopuksi edellä kerättyyn aineistoon pohjautuen pyydettiin 
jokaisesta koulusta 10 lasta ja heidän vanhempansa tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen, 
joka oli syvähaastattelu. Syvähaastatteluun pyydettiin edellä mainittujen lisäksi vielä 10 
kokenutta ja osaavaa tietotekniikan suurkäyttäjää (high-end users) vanhempineen. Haas-
tateltavat pyrittiin valitsemaan edustavasti kaikista yhteiskuntaluokista, erikokoista 
perheistä ja erilaisilta asuinalueilta. Syvähaastattelussa selvitettiin tietokoneen ja Internet-
liittymän hankintaan liittyvää päätöksentekoa, kotitalouteen kuuluvien jäsenten tietoko-
neiden ja Internetin käyttöä, tietoteknisen osaamisen tasoa, tietokoneiden yhteiskäyttöön 
liittyviä ratkaisua ja ongelmakohtia, tietokoneiden omistussuhteita ja sijoituspaikkaa 
kotona, tietokoneen käyttöön liittyvää kontrollitoimintaa sekä sitä, kokivatko perheenjä-
senet tietoverkoissa asioinnin vaikuttaneen perheenjäsenten välisiin suhteisiin. 

Tutkijat ilmoittivat lähtökohdaksi työlleen sen, että he halusivat kohdella nuoria oman 
elämänsä täysivaltaisina edustajina. Kenttätyön aikana he pyrkivät muodostamaan nuo-
riin mahdollisimman paljon suoria kontakteja, sen sijaan että olisivat tyytyneet pelkästään 
opettajien ja vanhempien tarjoamaan informaatioon. 

Vanhemmat ilmaisivat tutkijoille (ibid. 27) pelkäävänsä, että heidän lapsensa päätyvät 
väärälle puolelle teknologisesti polarisoituneessa maailmassa. Voidaan puhua jopa kään-
teisestä  teknofobiasta  – puutteet omissa tiedoissa ja taidoissa tai vaikkapa tieto siitä, 
ettei omaa taloudellisia edellytyksiä teknisten laitteiden hankkimiseen, saattaa johtaa 
vahvaan riittämättömyyden tunteeseen. Holloway ja Valentine lainaavat haastatte-
lemaansa äitiä: 

”I’d give my right arm to get him a PC, I mean, like I say, my husband’s unemployed 
and we’ve no money what-so-[ever] and I would sell my soul to get him [my son] a PC.” 

Tutkijat toteavat, että sekä USA:ssa että Euroopassa lapsiperheet omistavat yksin elä-
viä tai lapsettomia pariskuntia useammin kotitietokoneen ja Internet-liittymän. Tietoko-
neen integroituminen osaksi kotitalouksia voidaankin nähdä ainakin osin liittyvän kasva-
tuksellisiin ja koulutuksellisiin päämääriin: ”-- children can maintain their class position 
through a vague conception of computer literacy”.  

Lapset ovat vanhempien kanssa samoilla linjoilla kaikissa sosioekonomisissa luokissa 
siitä, että TVT-taidot ovat tarpeellisia tulevilla työmarkkinoilla. Kuitenkin pieni ryhmä 
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teknofobiaisia lapsia katsoo, että he eivät tule koskaan sijoittumaan työelämässä alalle, 
jossa työtehtäviin kuuluu tietokoneen käyttöä. 

Holloway ja Valentine havaitsivat nuorten piirissä vallitsevan neljä erilaista tietokone-
kulttuuria (ibid. 50): 1. Teknopojat (techno boys), 2. Antinörtit (lads), 3. Tietokonetytöt 
(computer competent girls) ja 4. Tietokoneita karttavat tytöt (luddettes). 

Teknopojat  ovat nimensä mukaisesti kiinnostuneita ja osaavia tekniikkaan liittyvissä 
asioissa. He käyttävät sujuvasti useita tietokoneohjelmistoja, osaavat ohjelmoida sekä 
hallitsevat tietokoneen tekniseen toimintaan liittyviä taitoja kuten laitepäivitysten teke-
mistä. Heidän kiinnostuksensa saa vahvistusta heitä ympäröivästä sosiaalisesta verkostos-
ta: ”-- they choose to ’hang-out’ with other boys who share their interests.” Usein tällai-
nen poikaryhmä viettää runsaasti aikaa yhdessä vaikkapa pelaten ja keskustellen peleistä 
ja tietokoneista yleensä. Tietokoneen käyttö muodostaa heille elämän keskipisteen; 
merkittävä osa heidän sosiaalisista suhteistaan ja vapaa-ajastaan kuluu harrastuksen 
parissa. Innostus näkyy myös koulussa, jossa he usein ryhmänä kilvoittelevat tietokone-
luokkaan pääsystä ja parhaista paikoista siellä. Opettajat arvostavat heidän osaamistaan, 
ja teknopojat työskentelevätkin usein kouluajan ulkopuolella koulun tietotekniikkaan 
liittyvien ongelmien parissa. 

Tutkijoiden mukaan teknopojat ovat kuitenkin aika marginaalinen sosiaaliryhmä. Tois-
ten oppilaiden silmissä he saattavat näyttäytyä eristäytyviltä, omassa joukossaan hengai-
levilta nörteiltä, jotka eivät halua ystävystyä ryhmään kuulumattomien kanssa. Haastatel-
lut antinörtit pojat kertovat teknopojista: ”They just sit in one [corner], they stay there, 
just chat between themselves and…”. Toinen jatkaa: “They don’t try to make friends with 
anyone else.” Heitä voidaan kuvata tyttömäisiksi, ja usein heitä ei arvosteta sen vuoksi, 
että he eivät tunnu olevan kiinnostuneita urheilusta. 

Useimmat luokan tytöistä eivät pidä teknopojista. Tällä ei ole mitään tekemistä tekno-
poikien älykkyyden tai osaamisen kanssa. Kyseessä näyttäisi ennemminkin olevan 
laajempi tulkinta siitä, että tietotekniikkaan ei liitetä kovin vahvasti heteroseksuaalista 
maskuliinisuutta. Ennemminkin tietotekniikkaa harrastavat koodataan sosiaalisesti 
kummallisuuksien (geekie) kulttuuriin kuuluviksi. Tytöt kuvaavat teknopoikia fyysisesti 
ei-viehättäviksi, silmälaseja käyttäviksi, huono-ihoisiksi ja muodista tietämättömiksi. 
Tietokoneita karttavien tyttöjen lausunnot teknopojista voivat olla varsin musertavia: 
”Well, they’re not very good-looking”. Toinen tyttö: ”Not good-looking and they don’t 
care what they look like and they’re immature.” (Ibid. 50-54.)  

Antinört i t  pojat kiinnittävät paljon huomiota siihen, kuinka ilmaisevat itseään ja 
millainen vaikutelma heistä syntyy muille. Heidän suurin pelkonsa on leimautua nörtiksi, 
teknopojaksi. Tietokone ei ole heille kuitenkaan laitteena kirosana; he saattavat esimer-
kiksi pelata tai käyttää Internetiä. Internetistä he etsivät usein stereotyyppisesti maskulii-
nisia asioita kuten urheilu-uutisia, popyhtyeitä tai kuvia alastomista naisista. Tutkijoiden 
mukaan he haluavat korostaa olevansa heteroseksuaalisia nuoria miehiä ja pyrkivät tämän 
myös mielellään osoittamaan, varsinkin tytöille. Tämä voi ilmentyä vaikkapa houkutte-
lemalla heitä katsomaan poikien löytämiä pornokuvia. Tyttöjen asenne tähän vaihtelee. 
Joku kuvaa tällaisia poikia pieniksi perversseiksi, joiden asenne feminiiniseen sukupuo-
leen on kyseenalainen. Holloway ja Valentine (ibid. 57) pitävät kuitenkin kiinnostavana 
sitä, että useat tytöt näyttäisivät tulkitsevan tällaisen käytöksen kuuluvan ennemminkin 
poikien luontaiseen biologiaan kuin sosiaalisiin suhteisiin. Kaksi tyttöjen kommenttia 
vahvistaa tulkintaa: ”-- they’re just dirty. It’s natural for boys to do that”. ”It’s just men 



 84
isn’t it?”. Toisaalta koululuokan seksuaalinen ilmasto saattaa tuntua joistakin tytöistä 
toisella tapaa painostavalta: he ovat huolissaan siitä, että pystyisivät näyttämään viehättä-
viltä ja puoleensavetäviltä antinörttien silmissä. (Ibid. 57.) 

Useimmat koehenkilöinä olleista tytöistä pystyivät suoriutumaan tietokoneen käyttöön 
liittyvistä perusoperaatioista ― kuten tekstinkäsittely ja tiedon siirtäminen sovellus-
ohjelmasta toiseen ―, vaikkakin heidän keskuudessaan oli selvää taidollista varianssia. 
Tyttöjen keskuudessa oli havaittavissa selvä paradoksi ”we can ― I can’t”. Tytöt olivat 
itse sitä mieltä, että he yleisesti ottaen hallitsevat tietokoneen käytön yhtä hyvin kuin 
pojat, mutta yksilöinä juur i  hänen (vastaajan) tietonsa ja taitonsa ovat vajavaisia.  

Eräät hyvin osaavat t ie tokonetytöt  näyttivät valitsevan tietoisesti strategian, jonka 
mukaan he ”eivät ole kiinnostuneita tietokoneista”. Ilmeisesti he halusivat salata todelli-
sen osaamisensa, koska kokivat, että toverit eivät sitä arvosta ― tytöt eivät halunneet 
leimaantua nörteiksi. Tällainen spatiaalisesti differentioitunut käytös osoittaa eräällä 
tavalla hyvin sofistikoitunutta sosiaalista älykkyyttä. Vapaasti kotioloissa he saavuttavat 
vanhempiensa ihailun taidoillaan ja toisaalta koska pitävät ’kynttilän vakan’ alla koulus-
sa, saavuttavat sosiaalista suosiota tovereiden keskuudessa. Kaikkien kohdalla ei kuiten-
kaan ollut näin, vaan näytti ilmeiseltä, että suoriutuminen yhdessä sosio-spatiaalisessa 
tilassa (esim. kotona) hyvin (vanhempien kannustus) rohkaisee hyvään suoriutumiseen 
myös toisessa tilassa (koulussa).  

Eräät tytöt näyttivät myös alkavan arvostaa tietokoneita ja niiden käyttöä aivan julki-
sesti. Vaikka he edelleen katsoivat, että nörtit ovat ”sääl i t täviä”, he ilmaisivat tietoko-
neiden olevan ”huippuja” (cool)! Perusteluiksi esitettiin mm. mahdollisuus löytää 
maskuliinisesti viehättävien pop-starojen kuvia ja tietoja Internetistä (Back Street Boys, 
Jarvis Cocker, Leonardo diCaprio). Eräät tytöt ovat myös järjestäneet vain tytöille tarkoi-
tettuja tietokonekerhoja. (Ibid. 60-62.) 

Tietokonei ta  kar t tavat  tytö t  näyttäytyivät tutkijoille ryhmänä, jotka kollektiivi-
sesti pelkäsivät tietotekniikan aiheuttavan vahinkoa heidän identiteetilleen. He potivat 
eräällä tavalla teknofobiaa ja pelkäsivät, että tietoteknisten taitojen myötä heidän koko 
elämäntyylinsä olisi vaarassa muuttua toiseksi. Nämä tytöt katsoivat, että tietokoneet ovat 
elämälle vieraita surkeita luomuksia. He liittivät tietokoneisiin sellaisia adjektiiveja kuin 
’tylsä’ (dull), ’ ikävystyttävä’ (boring) ja ’typerä’ (nerdy). Osaa heistä leimasi 
myös pelko siitä, että he joutuvat puutteellisten tietoteknisten taitojensa vuoksi nau-
runalaisiksi ja kiusatuiksi, lähinnä poikien taholta. Niinpä he pyrkivät hakemaan sosiaa-
lista statusta erottumalla mieluummin teknologian vastustajiksi kuin joutumalla häpeään 
teknologiaa hallitsemattomana ryhmänä. 

Holloway ja Valentine (ibid. 70) tarkastelevat tietotekniikkaan liittyvää sosiaalista in-
kluusiota ja ekskluusiota. Englannin – samoin kuin USA:n – hallitus pyrkii toteuttamaan 
’tietokone kaikille’-politiikkaa. Tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi kouluissa kaikkien 
lasten käytettävissä tulee olla tarvittava määrä tietokoneita ja ohjelmistoja. Tutkijat 
pitävät tätä kuitenkin naiivina lähestymistapana: Heidän mielestään tällainen politiikka 
sisältää olettamuksen kaikkien halukkuudesta ottaa uusi teknologia haltuun. Heidän 
mielestään TVT kuitenkin ilmenee eri tavoin eri yksilöille ja eri ryhmille. Vaikka monet 
käyttäjät ja käyttäjäryhmät kaikissa ikäluokissa haluavatkin varauksetta omaksua tietoko-
neiden käyttötaidon, eivät kaikki sitä tee. Osa on pelokkaita ja vastustaa. Tämä merkitsee, 
että osa niistä joilla on mahdollisuus oppia tietokonetta käyttämään, on silti vaarassa 
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syrjäytyä tietoyhteiskunnasta. Ilman tarvittavia taitoja ei pysty osallistumaan yhteiskun-
nan edellyttämiin ”normaaleihin” aktiviteetteihin. 

Niinpä tutkijat vaativatkin, että laite- ja ohjelmistotarjonnan ohella viranomaisten tulee 
eksplisiittisesti osoittaa, miten tietotekniikkaa tulee kouluissa opettaa ja käyttää. Nuorten 
teknofobiat liittyvät harvoin itse laitteisiin tai ohjelmistoihin. Ennemminkin on kyse 
heidän omasta sosiaalisesta suoriutumisestaan. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tulisi 
yksilöllisesti rohkaista ja ohjata huomaamaan, että tietokone ei ole uhka heidän identitee-
tilleen, vaan jännittävä ja positiivinen tie oman elämän kehittämiseen. (Ibid. 71.) 

Valitettavasti monet aikuiset ovat autuaan tietämättömiä siitä, miten aikuismaisia hei-
dän asenteensa itse asiassa ovatkaan. Aikuis i l le  t ie tokone ei ole ainoastaan  
’tieto + kone’ (”knowledge machine”), vaan se myös symboloi  tu levaisuut ta . Aikui-
set pyrkivät tähdentämään nuorille, että tietokoneesta saatava hyöty maksimoidaan 
käyttämällä tietokonetta rakentavalla ja tuottavalla tavalla. Tämä ilmenee esimerkiksi 
käyttämällä tietokonetta opiskelun apuvälineenä. Tietokoneilla pelaaminen ja vapaa 
surffailu netissä nähdään ajan haaskaamisena. Aikuisten katsanto on myös globaali: he 
näkevät mieluusti, että tietokone on maailmanlaajuinen tietosanakirja ja nuorten tulee sen 
avulla ymmärtää oma universaali roolinsa maapallolla. 

Kontrastina edellä lausutulle Holloway ja Valentine (ibid. 156-157) toteavat, että las-
ten ja nuorten maailmankuva on nykyhetkeen ja paikkaan orientoitunut. He ovat enem-
män huolissaan siitä, miten tietokoneet reprodusoivat heidän identiteettiään kouluyhtei-
sössä, kuin globaaleista oikeuksista ja velvollisuuksista ― tai vaikkapa tulevaisuuden 
työllisyysnäkymistä. Useimmat lapset haluavat käyttää tietokonetta mieluummin sosiaali-
sen kanssakäymisen ja vapaa-ajan kappaleena kuin opiskeluun. Vastoin kuin populistiset 
presentaatiot kyberavaruudesta ihanana virtuaalitodellisuuden tilana antavat ymmärtää, 
lasten verkkopohjaiset aktiviteetit muodostuvat paikallisten kulttuurien kautta. Aikuisten 
edustama valtakulttuuri saattaa tahattomasti olla ehkäisemässä näiden lasten tietokoneen-
käyttöä, vaikka tarkoitus on päinvastainen. 
 



6 Tutkimusstrategia ja tutkimuksen ongelmat 

Tässä luvussa esitetään ne teoreettiset sitoumukset, jotka tutkija jätti vielä osittain avoi-
meksi kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja 
tulkita tietokoneharrastajien minäkuvaa, harrastuksia, koulumenestystä sekä sosiaalista 
elämää. Teoreettisen tarkastelun sekä aikaisempien tutkimuksien kautta tutkimusaihetta 
päädyttiin lähestymään laajemmasta kulttuurisessa kontekstissa kolmen näkökulman 
kautta: 1. informaatioyhteiskunnan näkökulmasta, 2. nuorisokulttuurin näkökulmasta 
sekä 3. sosiaalipsykologisten minäteorioiden näkökulmasta. 

Näistä näkökulmista kaksi ensin mainittua pyrkivät valottamaan ongelmakenttää tieto-
koneharrastajaa ympäröivän kulttuurin kautta ja sosiaalipsykologiset minäteoriat puoles-
taan peilaavat yksilön näkemystä itsestään suhteessa ympäröivään kulttuuriin. Jokainen 
näistä kolmesta näkökulmasta voidaan nähdä ― kukin omalla tavallaan ― sosiaalisen 
voiman liikkeelle panevana lähteenä. 

6.1  Tutkimusstrategia 

Tämän tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus, tutkimusstrategia, alkoi 
hahmottua luvun 4 lopussa, ja täsmentyi kuvion 5 osoittamaan monistrategiseen muo-
toon. Tutkimuskohteena olevaa ilmiötä lähestytään kirjallisuutta, kyselylomaketta, haas-
tattelua sekä observointia käyttäen. Strategiset linjaukset tarkennetaan tutkimusasetelman 
kuvauksen yhteydessä luvussa 7. 

Tutkimusstrategiasta voidaan peilata yksilön (minä) suhdetta kulttuuriin kolmen eri 
käsiteparin avulla: 1. minä ja informaatioyhteiskunta (valtakulttuuri), 2. minä ja nuoriso-
kulttuuri (alakulttuuri valtakulttuurin vaihtoehtona) sekä 3. informaatioyhteiskunta ja 
nuorisokulttuuri. Tutkimuksessa kuvataan näiden käsiteparien kautta seuraavia tietokone-
harrastajaan liitettäviä persoonakohtaisia ominaisuuksia:  minäkuva,  harrastukset ,  
koulumenestys sekä t ie tokoneharrastajan  sosiaal inen verkosto . 
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Kuvio 5. Tutkimusstrategia. 

Rönnholmin (1991, 374-376) mukaan ihmisen voidaan katsoa olevan sosiaali-
psykologisena olentona oman kulttuurinsa elimellinen tuote, jatke tai kehitysyksikkö. 
Hän toteaa, että ”kukaan meistä ei ole kasvanut tyhjiössä, vaan jokaisen henkisenä 
astinlautana toimii tavalla tai toisella hänen kulttuuri-identiteettinsä”. Ihmisen minuus on 
niin yksilöllisesti kuin historiallisestikin kulttuurisesti pitkän kehitysprosessin tulos. 
Tämä hitaansitkeä ja sosiaalisesti syvä kehitysprosessi voidaan kuitenkin nähdä ihmisyy-
den keskeisenä voimavarana. (Rönnholm & Pylsy 2000, 8.) 

Edellä sanottuun pohjautuen on ymmärrettävää, että yksi tämän tutkimuksen keskei-
nen käsite on nimenomaan ident i teet t i . Uudet haasteet ja kulttuurin synnyttämät 
muutospaineet liittyvät identiteettiimme eri muodoissaan. Jotta ihminen voisi vastata ajan 
haasteisiin ja jopa luoda jotain uutta, hän tarvitsee henkisiä valmiuksia ja ennen kaikkea 
uskoa itseensä. Kulttuurin kehitysprosessin mukaan on perusteltua ajatella, että tietoisuus 
omasta alkuperästä, juurista, luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Tämä puolestaan voi 
vapauttaa ja tuoda ihmisestä esiin sellaisetkin avut, jotka jäisivät muutoin hyödyntämättä. 
(Rönnholm & Pylsy 2000, 9.) 

Simmel (1999, 61-62) analysoi yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta seuraavasti: 
”Yksilön ja yhteiskunnan välisessä suhteessa sisäpuolinen ja ulkopuolinen eivät ole kaksi 
rinnakkain olemassa olevaa määritystä – jos kohta ne ajoittain voivatkin jäsentyä niin, 
aina molemminpuoliseksi vihollisuudeksi asti – vaan että ne merkitsevät sosiaalisesti elä-
vän ihmisen täysin yhtenäistä tilannetta. Hänen olemassaolonsa ei ole vain sitä, mitä 
sisältöjen jakautumisesta voisi päätellä: osaksi sosiaalista, osaksi yksilöllistä. Pikem-
minkin sen kategoriana on perustava, muotoa määräävä, ei enää jaettavissa oleva ykseys, 
jota emme voi ilmaista muuten kuin molempien toisilleen loogisesti vastakkaisten määri-
tysten synteesinä tai samanaikaisuutena: yhtäältä jäsenenä oleminen, toisaalta itselle 
oleminen; yhtäältä elämä yhteiskunnan tuottamana ja sitä tuottavana, toisaalta elämä 
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omasta keskipisteestä käsin ja oman keskipisteen vuoksi. Yhteiskunta ei koostu vain 
olennoista, jotka ovat jääneet osittain yhteiskunnallistumatta, vaan olennoista, jotka 
tuntevat olemassaolonsa yhtäältä täysin sosiaalisiksi, toisaalta – saman sisällön suhteen – 
täysin persoonalliseksi… Nämä molemmat muodostavat ykseyden, jota nimitämme 
sosiaal iseksi  o lennoksi .” 

Tutkijan mielestä tietokoneharrastajat on tärkeää nähdä keskeisenä osana infor-
maatioyhteiskuntaa. He ovat informaat ioyhteiskunnan täysival ta is ia  jäseniä , 
vaikka eivät ehkä itse välttämättä aina pyri informaatioyhteiskuntaan identifioitumaan. 
Läheisempi ja leimallisempi yhteisö saattaa löytyä tietokoneharrastajien omasta, itsenäi-
sesti muodostamasta alakulttuurista. Valtakulttuurin ja vastakulttuurin vastakkainasettelu 
muodostaa jännitteisen tutkimuskentän, jos kohta näitä kulttuuriryhmiä ei voida pitää 
täysin erillisinä eikä toisiaan poissulkevina. Ideologista siirtymää tapahtuu jatkuvasti ajan 
virrassa; eilispäivän vastakulttuurin jäsenet voidaan nähdä tämän päivän nuorison silmin 
valtakulttuurin edustajina. 

Tämän tutkimuksen luvuissa 2 ja 3 perehdyttiin niihin teoreettisiin lähtökohtiin, joihin 
ongelmana olevan ilmiön tarkastelu pohjautuu. Kuten tutkija jo aiemmin ounasteli, 
mikään näistä teoreettisista näkökulmista ei yksin selitä tarkasteltavaa ilmiötä riittävän 
hyvin. Kuitenkin Himasen (2001) esittämä teoria hakkerietiikasta voidaan nähdä teoriana, 
joka kokoaa käsillä olevan tutkimuksen kolme eri näkökulmaa yhteen kuviossa 6 esitetyl-
lä tavalla.  

Kuvio 6. Tämän tutkimuksen keskeiset teoreettiset näkökulmat. 

Himasen tutkimus edustaa ajallisesti uuden sukupolven näkökulmaa. Mielenkiintoisen 
siitä tekee myös se, että teorian prologin on kirjoittanut kuuluisa suomalainen hakkeri 
Linus Torvalds (2001, 12-16) ja epilogin jo aiemmin vahvasti esillä ollut verkosto-
yhteiskuntaguru Manuell Castells (Himanen 2001, 137-153). Toinen heistä edustaa 
selvästi nuorisokulttuuria ja tuo esiin puhdasverisen hakkerin näkökulman, toinen taas 
analysoi informationalismin termein uuden ajan valtakulttuurin ominaisuuksia. Heiskasen 
ja Mitchellin (1985) esittämä nuorisokulttuuri-luokitus tuo käsillä olevalle tutkimukselle 
syvyyttä nuorison näkökulman ymmärtämiseen. Sosiaalipsykologian näkemys identitee-
tistä ja yksilön minäkuvan muodostumisesta luo tutkimukselle teoreettisen perustan, jossa 
voidaan nähdä selvät yhtymäkohdat sekä Castellsin että Heiskasen & Mitchellin näkö-
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kulmiin identiteetistä. Sosiaalipsykologinen näkemys peilautuu mielenkiintoisesti myös 
Himasen esittämiin hakkerietiikan kolmeen tasoon ja niitä määrittäviin seitsemään 
arvoon. 

Käsillä olevan tutkimuksen tutkimusstrategia on monimenetelmällinen kvantitatiivisen 
ja kvalitatiivisen tutkimusstrategian yhdistelmä. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivinen 
strategia operationalisoituu survey-tutkimuksena. Survey-tutkimuksella (joskus yleiskar-
toitus) pyritään selvittämään todellisuudessa vallitsevia olosuhteita kuvaamalla tiettyä 
perusjoukkoa tiettyjen muuttujien osalta. Se on tavallisesti, kuten nytkin, poikkileikkaus-
tutkimus, ja sen tuloksia käytetään apuna päätöksenteossa. Survey on ei-kokeellinen 
tutkimustapa ja sen perustyyppejä ovat  

− Kuvaileva eli deskriptiivinen survey, jolla pyritään kuvaamaan jotakin ilmiötä, jouk-
koa tai asiaa tyhjentävämmin kuin epäsystemaattiset arkihavainnot. 

− Vertaileva eli komparatiivinen survey, jolla etsitään asioiden välisiä yhteyksiä, mutta ei 
oleteta kausaalisia yhteyksiä. Siinä vertaillaan myös eri piirteitä tai tarkastellaan ai-
neiston eri alaryhmissä ilmeneviä eroja. 

− Selittävä survey, jolla pyritään löytämään muuttujien välisille yhteyksille tulkinta tai 
pyritään kausaaliselityksiin.  

Survey-tutkimuksiin voi liittyä tuhansia tilastoyksiköitä, satoja muuttujia ja paljon nu-
meerista materiaalia (kovaa dataa) ja näitä tutkitaan tilastollisin menetelmin. Aineistot 
kerätään yleensä lomakekyselyin ja -haastatteluin. 

Galtung (1969, 148-160, ks. Kari & Huttunen 1994, 51) on esittänyt kritiikkiä survey-
menetelmän käytölle. Hänen mukaansa menetelmä on liian individualistinen, liian demo-
kraattinen ja liian staattinen. Lisäksi se rajoittuu sosiaaliselta asemaltaan keskivälillä 
sijaitsevien ihmisen tutkimiseen ja sitä voidaan käyttää vain suhteellisen ristiriidattomien 
kysymysten selvittämiseen. Kari & Huttunen (ibid. 52) toteavat kuitenkin, että ”survey-
tutkimusperinteen merkitys esimerkiksi koulutussuunnittelulle on kiistaton”. Heidän 
mukaansa menetelmällä on on saavutettu merkittävää tietoa koulutusjärjestelmien omi-
naisuuksista, ihmisten sosiaalisesta käyttäytymisestä, uskomuksista ja asenteista. Lisäksi 
survey-menetelmää voidaan pitää monipuolisia tutkijantaitoja vaativana tekniikkana. 

Vaikka tutkimus kuuluu kasvatustieteen tieteenalaan, sitä voidaan pitää myös poikki-
tieteellisenä tutkimuksena. Kasvatustieteen ohella psykologia (kasvatuspsykologia, 
sosiaalipsykologia) ja sosiologia ovat keskeisiä tieteenaloja tutkimuksen teorian-
muodostusta rakennettaessa ja empiiristä aineistoa analysoitaessa – liittymäkohtia on toki 
myös yhteiskuntatieteeseen sekä tietojenkäsittelytieteeseen. Simmelin mukaan (1999, 19) 
yhteiskunnan mutkikkaita tosiasioita ei voi koota minkään yhden tieteellisen näkökulman 
alle. Poikkitieteellistä lähestymistä puoltaa myös Jari Metsämuurosen (2000, 30) totea-
mus: ”Ihmistä  koskevat  teor ia t  ovat  harvoin  –  jos  koskaan –  täydel l is iä  
kuvaamaan ihmisten  väl is iä  eroja.”  

6.2  Tutkimusongelmat 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimustehtävänä on tutkia tietokoneharrastajia 
(perusjoukko määritellään luvussa 7.1 Koehenkilöt) aidossa harrastusympäristössä sekä 
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analysoida, millaisia asioita harrastajiin ja harrastukseen liittyy. Tutkimuksen tärkeim-
pänä yleistavoitteena on edistää yhteiskunnan päättäjien, opettajien, vanhempien, 
toveripiirin sekä tietokoneharrastajien itsensä yleistä tietämystä ja asennoitumista 
harrastusta ja harrastajia kohtaan. 

Tavoitenäkökulmien ja teoriaosassa esitettyjen argumenttien pohjalta tutkimukselle 
hahmottuivat seuraavat keskeiset tutkimusalueet (A-D) ja -ongelmat (1-6): 

A. Tietokoneharrastajaa yleisesti kuvaavat seikat 

1. Millainen on tyypillinen tietokoneharrastaja? 

Tähän kysymykseen vastaamalla on tarkoitus pystyä kuvailemaan keskivertoista 
tietokoneharrastajaa erityisesti seuraavien muuttujien kautta: sukupuoli, ikä, per-
heen koko, vanhempien ammatti, kotipaikka, harrastukseen liittyvä ajankäyttö, lä-
hipiirin (perhe ja ystävät) sitoutuminen samaan harrastukseen, muut mahdolliset 
harrastukset, muut mahdolliset tietokoneharrastajaa kuvailevat tekijät. 

2. Millaisia kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja asenteita tietokoneharrastajilla on 
tieto- ja viestintätekniikan merkityksestä informationalistisessa yhteiskunnassa? 

Kysymyksellä tähdätään tietoon siitä, miten tietokoneharrastajat itse arvioivat arki-
päivän tasolla tietokoneen ja sen käyttötaidon merkitystä. Vastauksia pyritään ana-
lysoimaan Himasen ja Castellsin teoriasta käsin. Karin mukaan (1988, 52) survey-
menetelmä sopii tämänkaltaisen tiedon keräämiseen. 

B. Tietokoneharrastajan minäkuva 

3. Onko mahdollista muodostaa identifioituvia tilastollisia malleja tietokoneharrastajan 
minäkuvasta? Jos niin millaisia nämä minäkuvamallit ovat? 

4. Operationalisoituuko Himasen hakkerietiikka tietokoneharrastajien keskuudessa 
tehtävässä empiirisessä mittauksessa? 

Tutkimusongelmat 3 ja 4 pyrkivät luotaamaan sosiaalipsykologian viitoittamana tieto-
koneharrastajien minäkuvamalleja ja niiden mahdollista yhdenpitävyyttä arkikäytänteissä 
ja kirjallisuudessa (esim. Turkle 1995, Himanen 2001, Holloway & Valentine 2003) 
tietokoneharrastajiin yhdistettyihin kuvauksiin.  

C. Tietokoneharrastus ja koulumenestys 

5. Onko tietokoneharrastuksella yhteyttä harrastajan koulumenestykseen? 

Tietokoneet ovat yleistyneet kodeissa huimaa vauhtia (Nordic Information Society 
Statistics 2002, 29), ja samalla niiden harrastuskäyttö on myös lisääntynyt (ks. Suoninen 
2003, 58-61). Useat lasten vanhemmista ovat havahtuneet esittämään arkipäivän huolensa 
siitä, että intensiivinen tietokoneharrastus saattaa viedä nuorten vapaa-ajasta huomattavan 
osan. He pelkäävät harrastukseen käytetyn ajan merkitsevän heikompaa menestystä 
koulussa.  

Lisäksi erityisryhmien koulumenestys on ollut useiden tutkijoiden (esim. Merenheimo 
1992, Uusikylä 1998) kiinnostuksen kohteena aiemmin. Aiemmat tutkimustulokset 
mahdollistavat tarvittaessa koulusuoriutumisvertailun myös tutkimuspopulaation ulko-
puolelle. 
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D. Identiteettiryhmien väliset erot 

6. Eroavatko – jos eroavat niin millä tavoin ― tietokoneharrastajien identiteettiryhmät 
toisistaan a) yleisten ominaisuuksien sekä b) koulumenestyksen suhteen? 

Ident i teet t iryhmällä  tarkoitetaan tässä ryhmää, johon yksilö liittyy jäseneksi tiedos-
tetun tai tiedostamattoman liittymismotiivin myötä (ks. myös luku 2.3 Minäkuva, Singer 
1972). Esimerkkejä identiteettiryhmistä ovat sukupuoli sekä mikä tahansa harrastus 
yleisellä (esim. tietokoneet) tai spesifillä tasolla (esim. tietokonepelaajat). Identiteetti-
ryhmä voi siis olla harrastus ja/tai sen sisällä toimiva alakulttuuri. Tässä tutkimuksessa 
tutkija ottaa vapauden sijoittaa harrastaja tutkijan silmin oikealta näyttävään identiteetti-
ryhmään. 

Tutkimusongelmia 6a ja 6b tarkastellaan luontevassa yhteydessä tutkimusalueiden A ja 
C yhteydessä. 



7 Tutkimusasetelma 

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma edustaa retrospektiivista paneeliasetelmaa, perus-
tuen yhteen mittauskertaan. Mittauksessa kartoitetaan sekä menneisyyden että nykyisyy-
den tapahtumia, mutta siinä ei ole kontrolliryhmää mukana. Tällaisen asetelman etuna 
voidaan pitää sen taloudellisuutta. Toisaalta mahdollisena ongelmana on ihmisten "vali-
koiva" muisti, joka voi johtaa siihen, että heidän menneisyyttä koskevat vastauksensa 
eivät ole samat, kuin jos ne olisi aikanaan kysytty tuoreeltaan. Koska tutkimukseen 
liittyvät mittaukset suoritettiin tutkittavan ilmiön ”sisällä”, ei aika ole hälventänyt siitä 
luotavia mielikuvia ja näin ollen tutkimustuloksia voidaan pitää näiltä osin luotettavina. 

Käsillä olevaa tutkimusta voidaan luonnehtia myös ex post facto-tutkimukseksi. Ex 
post facto-tutkimus (”jo tapahtunut”) on kvasikokeellinen tutkimus. Se muistuttaa kokeel-
lista asetelmaa siinä, että se tarkastelee samanlaista kausaalisuhdetta, pohjautuu teoriaan 
ja on systemaattista sekä kontrolloitua. Tarkasteltavaan ilmiöön liittyvä tekijä, vaikutus 
tai syy, on kuitenkin jo tapahtunut, ja niinpä tutkimus aloitetaan vasta riippumattoman 
muuttujan tapahtumisen jälkeen. Tutkija ei voi vaikuttaa riippumattomaan muuttujaan, ja 
siksi asetelma on vain näennäiskokeellinen perustuen ajatukseen "tämän jälkeen, siksi 
tämän aiheuttamaa". (URL 11.) 

7.1  Koehenkilöt 

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Assembly-tapahtumaan vuonna 2002 osallis-
tuneet tietokoneharrastajat (N = 4500). Havaintojoukon valinnassa tukeuduttiin käytän-
nön kokemuksiin sekä tutkimuksen johtoajatukseen tietokoneharrastuksen ja siihen 
liittyvien tekijöiden tutkimisesta. Assembly on vuosittain toistuva laajamittainen tieto-
koneharrastajien tapaaminen. Tutkimukseen liittyvä empiirinen osa toteutettiin  
1-4.8.2002. Tuolloin tapahtuma järjestettiin jo yhdettätoista kertaa, ja Helsingin Hartwall-
Areena on ollut tapahtumapaikkana neljästi. Tapahtuman suosiosta kertoo, että suuri 
monitoimihalli täyttyy joka kerta, osallistuja on noin 4 500 ja tietokonepaikkoja yli 2 800 
- osan koneista siis miehittää kaksi harrastajaa tai enemmän. 

Koska perusjoukko on suuri, siitä määritettiin otos. Internet-osoitteessa 
http://davidmlane.com/hyperstat/power.html (tarkastettu 5.12.2003) löytyy Java-applet, 
jonka avulla voidaan helposti ja taloudellisesti määrittää tunnetun suuruisesta perusjou-



 93
kosta tarvittava otos. Luottamustasolla 95 % saatiin suositelluksi pienimmäksi otoskooksi 
n = 109, virhemarginaalin ollessa ±9,29 %. Tutkija päätti kuitenkin kasvattaa otoksen 
koon arvoon n = 320, jolloin virhemarginaaliksi jää ± 5,29 %. 

Virhemarginaalin (ME, margin of error) laskennalliseksi kaavaksi verkko-sivulla il-
moitetaan ME = z * sqrt{p*(1-p)/(n-1)} * sqrt{1 - n/N}, jossa z on kriittinen arvo nor-
maalijakaumasta, p = otossuhde, n = otoksen koko ja N = populaation koko. Virhemargi-
naali tarkoittaa satunnaisvaihtelusta syntyvää epävarmuustekijää tuloksissa, kun käyte-
tään otostutkimusta. Otoskoon merkitystä tilastollisessa tutkimuksessa ovat tarkastastel-
leet myös Kari & Huttunen (1994, 122). 

Assemblyssa tietokoneharrastajilla on mahdollisuus hakeutua jollekin kolmesta eri-
tyisalueesta: 1. Areenal le , 2. Pel i ta ivaaseen tai 3. Oldskool-alueelle. Otanta tehtiin 
satunnaisotantana siten, että tutkija arpoi kultakin kolmesta erityisalueesta viisi (Areenal-
ta kuusi) satunnaista pöytäkuntaa ja antoi kyselylomakkeen jokaisessa pöytäkunnassa 20 
halukkaalle. Tutkija esitteli jokaiselle koehenkilölle itsensä sekä kertoi lyhyesti tutkimuk-
sen tarkoituksen. Pieni osa perusjoukkoon kuuluvista ei ollut halukas osallistumaan 
tutkimukseen; yleensä he olivat pelaamassa jotain peliä sellaisessa vaiheessa, ettei pe-
laamista voinut luontevalla tavalla keskeyttää. 

Kyselylomakkeita palautettiin kaikkiin 274 kpl (85,6 %), joista Areenalta 107, Peli-
taivaasta 91 sekä Oldskoolista 76. Näistä kolmesta ryhmästä tutkija päätyi käyttämään 
jatkossa taulukossa 5 esitettyjä nimikkeitä. Samassa taulukossa esitetään vertailun vuoksi 
myös aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyt luokittelut. 

Taulukko 5.  Tietokoneharrastajien identiteettiryhmät tässä tutkimuksessa. 

Identiteettiryhmä S uo n in en (2003) T u o mi v a a r a (2000) T u r k le (1995) 
1. Yleisharrastajat 

(Areena) 
Nettailijat 

2. Pelaajat 
(Pelitaivas) 

Pelailijat 

 
Tietokoneen 
harrastuskäyttö 
 

3. Hakkerit 
(Oldskool) 

Koneilijat Tietokoneita harrastavat 

 
Tietokoneita  
 
harrastavat 
 

Yleisharras ta ja t  muodostavat identiteetiltään harrastajaryhmän, joiden mielenkiinto 
on ilmeisimmin suuntautunut laveasti erilaisiin tietokoneella suoritettaviin aktiviteetteihin 
kuten tietoverkossa surffailu, kuvankäsittely, musiikin tuottaminen, työvälinekäyttö, 
sähköposti, satunnainen pelaaminen jne. Tämä ryhmä sisältää toiminnallisesti myös 
ryhmiin 2 ja 3 kuuluvat harrastajat. Assembly-tapahtumassa valtaosa harrastajista sijoittui 
Areenalle. 

Pelaajat  ovat keskittyneet harrastuksessaan ensisijaisesti tietokoneella pelaamiseen. 
Heidät on erotettu yleisharrastajista omaksi ryhmäkseen pelaajien suuren määrän vuoksi. 

Hakkereiden mielenkiinto suuntautuu yleensä ohjelmointiin, tai vaihtoehtoisesti he 
ovat kiinnostuneita tietokoneesta teknisenä konstruktiona. Leimallista tälle ryhmälle on, 
että heidän harrastuksensa on pitkäjänteistä ja he ovat edenneet harrastuksessaan taval-
lisesti hyvin pitkälle, aloittaen vaikkapa pelaamisella. Hakkereiden osaaminen on usein 
hyvin ammattimaista. Tähän liittyen Oldskoolilla on Assembly-tapahtumassa aivan 
erityinen asema. Sinne hakeutuvat kaikkein pisimmällä tietokoneharrastuksessa olevat. 
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On tärkeää huomata, että he nimenomaan hakeutuvat , joka tapahtuu lähettämällä 
vapaamuotoinen kirjallinen anomus tapahtuman järjestäjille. Anomuksessa kuvataan 
omaa osaamista sekä tuodaan ilmi tietotekniikan parissa jo mahdollisesti saavutetut 
meriitit, esim. menestyminen ohjelmointikilpailuissa. Oldskool on Pelitaivaan tavoin 
erotettu fyysisesti muusta alueesta erilliseksi tilaksi. Oldskooliin kuuluville on myös 
annettu muita enemmän valtaa ja vastuuta: tapahtuman yhteydessä pidettävissä kilpailuis-
sa parhaat tuotokset valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Tässä äänestyksessä Oldskoo-
lin jäsenillä on käytössään nelinkertainen äänimäärä muihin harrastajiin nähden. Tämä on 
selvä osoitus siitä, kuinka paljon heidän osaamistaan yhteisön sisällä arvostetaan. 

Tietokoneharrastuksel la  tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkea tietokoneeseen 
liittyvää vapaa-aikana tapahtuvaa harrastustoimintaa (ks. myös luku 3.3 Tietokoneet 
harrastuksena). 

Tutkijan nimeämät identiteettiryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta kuvaavat 
hyvin tietokoneharrastajien keskeisiä identiteettiryhmiä. Tietokoneharrastaja saattaa 
identifioitua useampaan kuin yhteen identiteettiryhmään – esim. harrastuksen sisällä 
toimivaan alakulttuuriin ―, mutta tutkijan tulkinnan mukaan valitsemalla jonkin edellä 
mainituista hän osoittaa identifioituneensa kyseiseen ryhmään muita ryhmiä vahvemmin, 
ainakin tutkimushetkellä. 

7.2  Aineiston koonti ja suoritetut mittaukset 

Optimaalinen tutkimusmittarin rakentaminen alkaa tutustumisella siihen, mitä jo tiede-
tään ilmiöstä, ts. tutustumisella teoriaan. Karman mukaan (1987, 40) teoria voidaan 
määritellä yleistykseksi, jonka piiriin kuuluu mahdollisimman paljon erikoistapauksia. 
Ihmistieteissä teoriat ovat instrumentaal is ia , jolloin niiden toimivuutta koetellaan 
käytännössä. Instrumentaalisten teorioiden luonteeseen kuuluu, että samasta ilmiöstä 
saattaa olla useita jopa toisilleen ristiriitaisia teorioita (Metsämuuronen 2000, 12). 

Teorian muuttaminen mittariksi voi tapahtua vaiheittain esimerkiksi seuraavan kulku-
kaavion mukaisesti: 1. Oikean kysymyksen kysyminen/löytyminen. 2. Aihepiiriä koske-
van teorian löytäminen/kehittäminen. 3. Teoriaan ja omaan järkeilyyn perustuva alustava 
mittari. 4. Osioiden kriittinen tarkastelu (esim. validointi asiantuntijamenettelynä). 5. 
Pilottitutkimus (esitutkimus/-kokeilu). 6. Osioiden hyvyyden ja parametrien tarkastami-
nen. 7. Valmis mittari. (Ibid. 20.) 

Metsämuurosen (2002, 10) mukaan mitään yhtä ainutta oikeaa vastausta ei ole luotet-
tavasti oikean tiedon hankkimiseen. Ei ole myöskään mitään mekaanista, aina oikeaan 
tulokseen johtavaa metodia. On vain tieto siitä, kuinka menetelmällä on yleensä päästy 
luotettavaan lopputulokseen ja mitkä ajatukset taas ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi 
(ks. myös Karma 1983, 9). 

Käsillä olevaa tutkimusta varten ei ollut valmista mittaria, joten sellainen tuli kehittää. 
Tutkimukseen liittyvät mittaukset tehtiin strukturoidun kyselylomakkeen, teema-
haastattelun sekä observoinnin avulla. Mittaukset suoritettiin edellä kuvatun Assembly-
tapahtuman yhteydessä. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimusote on monistra teginen. Monistrategiseen 
tutkimusotteeseen liittyy oleellisesti t r iangulaat io , jolla tarkoitetaan sitä, että samaa 
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tutkittavaa ilmiötä lähestytään monelta eri suunnalta, monen menetelmän avulla. Jerosen 
(2003, 66) mukaan yhden menetelmän käyttäminen voi aiheuttaa vääristymiä tutkijan 
kuvaan siitä todellisuudesta, jota hän pyrkii kuvaamaan. 

Monimenetelmäisyys tarkoittaa usein – niin kuin tässäkin ― myös erilaisten teo-
reettisten selitysmallien tai useiden rinnakkain koottujen aineistojen käsittelyä rinnak-
kain. Tavoitteena triangulaation käyttämisessä on tutkimuksen luotettavuuden kohottami-
nen. Triangulaation avulla osoitetaan, ettei jokin tulos ole pelkästään sattumanvarainen, 
koska sama tulos on saavutettu useilla eri lähestymistavoilla. 

Seuraavassa kuvataan näiden mainittujen mittareiden rakentaminen. Luvussa 7.2.4 
esitetään tiivistelmä, josta ilmenee laadittujen mittareiden liittyminen aiemmin esiteltyi-
hin teoreettisiin lähtökohtiin. 

7.2.1  Kyselylomake 

Kyselylomaketekniikoissa esiintyy Korpisen (1987, 23) mukaan seuraavia muotoja: 

a) Arviointiasteikot (rating scales); 
b) adjektiivien avulla muodostetut arviointiasteikot (adjective check-list); 
c) avoimet kysymykset kyselylomakkeella tai haastattelun avulla esitettynä; 
d) Q-lajittelu, jossa henkilö ilmaisee minäkäsityksensä luokittelemalla annetut väitteet 

jatkumolle sen mukaan, missä määrin ne tyypillisesti häntä kuvaavat. Ihanneminän 
arvioiminen tapahtuu samalla tavalla. Eniten käytetty Q-lajittelun muoto on Rogersin 
ja Dynamon (1954) itsekunnioituksen mittaamiseksi kehittämä sadan väittämän jou-
kosta muodostettu mittari; 

e) kuvien muodossa esitetyt mittarit; 
f) lausumat, joihin henkilö yhtyy tai joista hän on eri mieltä; 
g) semanttisen differentiaalin menetelmät, jossa koehenkilö arvioi tiettyä kohdetta bipo-

laarisen adjektiiviparin avulla (tavallisesti 5 tai 7 eri dimensiota). 

Käsillä olevan tutkimuksen kyselylomakkeen (liite 1) laatiminen alkoi teoriataustaan 
perehtymisellä. Lopullinen sitoutuminen valittuihin teoreettisiin lähtökohtiin tapahtui, 
kun tutkija liittyi jäseneksi professori Luukkosen Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekuntaan perustamaan tutkimusryhmään ’Tietoyhteiskunta,  muuttuvat  koulu-
tusorganisaat io t  ja  koulutusteknologian teoreet t iset  perusteet’ . Mainitun 
tutkimusryhmän jäsenet toimivat kyselylomakkeen raakaversion asiantuntija-validi-
taattoreina sekä tekivät mittarista arvokkaita huomioita ja antoivat lukuisia parannuseh-
dotuksia. 

Kyselylomakkeessa on yhteensä 171 muuttujaa (liite 1). Kasvattamalla osioiden luku-
määrää pyrittiin saamaan tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolinen kuva. 
Metsämuurosen (2000, 41) mukaan pitkä mittari aiheuttaa suurta vaihtelua koko-
naismittariin, mikä heijastuu reliabiliteetin kasvamisena. Hän toteaa myös, että tässä 
mielessä pitkä mittari on luotettavampi kuin lyhyt mittari. 

Kyselylomake jakautuu vastaajalle viiteen eri lohkoon: 1. taustamuuttujat, 2. työs-
kentelytottumukset tietokoneella, 3. koulumenestys, 4. yleisiä tietokoneharrastukseen 
liittyviä väittämiä sekä 5. minäkuva-mittaus. 
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1. Taustamuuttujat 

Tutkimuksen taustamuuttujia ovat muuttujat Q1-Q31. Kyseisten muuttujien voidaan 
katsoa toimivan identiteetin määreinä ja siten auttavan tutkijaa ilmiön tarkastelussa ja 
tulosten tulkinnassa. Mm. Rouvinen (2003, 54) on väistöskirjatutkimuksessaan todennut 
demografisten tekijöiden kuten ikä (Q2), koulutus (Q10-12), sukupuoli (Q1) ja sosioeko-
nominen asema (Q6-Q9) olevan merkityksellisiä ihmisen elämänkulkua tutkittaessa. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa demografisiin tekijöihin lisättiin vielä muuttuja Q5 
(kotipaikka). 

Rouvisen mukaan yksilön (ammatti)identiteetti on riippuvainen taloudellisista tekijöis-
tä, koulutuksesta, läheisverkostosta (Q20-Q21), vapaa-ajan toiminnasta sekä vallitsevasta 
yhteiskunnallisesta tilanteesta. Muuttujilla Q3 (pituus) ja Q4 (paino) voidaan nähdä 
olevan yleistä selittävyyttä ihmisen identiteetin rakentumiseen. Taustamuuttujat tarjoavat 
myös tietoa yksilön vapaa-ajan aktiivisuudesta sekä tietokoneharrastukseen sitoutumista 
(Q13-Q19, Q22, Q31), liittymismotiivista (Q23-Q31). 

Kyselylomakkeen kysymys ’Mielipiteitä/palautetta tapahtumasta’ varattiin Assembly-
tapahtuman järjestävälle organisaatiolle kerättävää dataa varten, sitä ei tässä tutkimusai-
neistossa käsitellä. 

2. Työskentelytottumukset tietokoneella 

Kyselylomakkeen muuttujat Q32-Q80 keräävät tietoa koehenkilön ja hänen lähipiirinsä 
työskentelystä tietokoneella. Q32-Q34 kartoittavat suuntautuneisuutta tietokone-
harrastuksen sisällä, Q35 mahdollisuutta osallistua informationalisen yhteiskunnan 
toimintaan, Q36 harrastuksen alkusysäystä (Metsämuuronen), Q37-Q38 harrastuksen 
intensiteettiä. 

3. Koulumenestys 

Kyselylomakkeen muuttujat Q81-90 mittaavat koehenkilön kouluarvosanaa viimeisim-
mässä koulutodistuksessa. Koska koehenkilöt ovat eri-ikäisiä, saattaa kouluarvosanojen 
keskinäinen vertaaminen olla ongelmallista. Toisaalta tällä tavalla saadaan selkeä yleis-
kuva tietokoneita harrastavien koulumenestyksestä ja sen mahdollisesta riippuvuudesta 
oppilaan ikään.  

Tutkijan esiymmärtämyksen perusteella voitiin tehdä oletus, että joidenkin koehenki-
löiden osalta kouluarvosanat ilmoitetaan eriasteikkoisesti kuin toisten. Tyypillisesti 
ammatillisten oppilaitosten käyttämä arviointiasteikko poikkeaa peruskoulusta ja lukios-
ta. Vertailun mahdollistamiseksi erilaisilla arviointiasteikoilla ilmoitetut arvosanat tullaan 
muuntamaan koodausvaiheessa laskennallisesti yhteneviksi (4-10). 

Viimeisimmän koulutodistuksen käyttäminen on perusteltua sen vuoksi, että saadut 
arvosanat ovat tuolloin vielä oletettavasti tuoreessa muistissa. 

4. Yleisiä tietokoneharrastukseen liittyviä väittämiä 

Osioissa Q99-126 esitetään eräitä tietotekniikkaan liittyviä dikotomisia väittämiä ja 
mielipiteitä, joihin vastaajan tulee ottaa kantaa ’kyllä’ tai ’ei’–vastauksilla. Osioiden ole-
tetaan kuvaavan nuorisokulttuurin ja erityisesti teknologiaperusteisen tietokonekulttuurin 
suhdetta informaatioyhteiskuntaan, massatiedotusvälineisiin, valtakulttuuria edustaviin 
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instituutioihin (koulu, koti), harrastuksiin sekä ystäviin (uskomukset, arvostukset, asen-
teet). 

5. Minäkuva-mittaus 

Kyselylomakkeen osiot Q127-171 yhdessä muodostavat minäkuvamittarin. Seuraavassa 
selvitetään mittarin taustaa hieman tarkemmin. 

Minäkäsitystä ei voi suoraan tuntea tai nähdä; siksi täytyy turvautua epäsuoriin mitta-
ustapoihin. Jokaisella menetelmällä on omat metodiset etunsa ja puutteensa. Eira Korpi-
nen (1987, 23) on tarkastellut erilaisten mittaustapojen soveltuvuutta erilaisiin tutkimusti-
lanteisiin. Hänen mukaansa suora  havainnoint i  on käyttökelpoinen pienten lasten 
minäkäsityksen arvioimisessa. Pienet lapset eivät osaa ilmaista itseään kielellisesti ja 
heidän keskittymiskykynsä on vielä sen verran heikko, ettei testaustilannetta voida 
järjestää. Havainnoitsijan läsnäolo saattaa vaikuttaa koehenkilön käyttäytymiseen. 

Projekt i iv iset  tekni ikat , joita käytetään strukturoimattomina testiärsykkeinä 
(mustetahrat tai kuvat), ovat tehokkaita selvitettäessä piileviä minäkäsityksen aspekteja. 
Menetelmät ovat käyttökelpoisia, mikäli koehenkilöt ovat kielellisesti rajoittuneita. 
Testien pisteytys on vaikeaa suorittaa objektiivisesti. Tulosten tulkinta voi olla harhaista. 
Reliabiliteetin ja validiteetin määrittelyssä on erityisiä ongelmia. 

I tserapor to int i- tekni ikat  ovat taloudellisia ja käytännöllisiä siinä, että ne voidaan 
pisteyttää ja tulkita helposti. Niihin vastaaminen vie lyhyen ajan, koska mittarit ovat 
strukturoituja. Toisaalta koehenkilö voi kaunistella vastauksiaan tai halutessaan antaa 
itsestään huonomman kuvan kuin todellisuus olisi, riippuen ympäristöstä. Osa näistä 
ongelmista voidaan eliminoida mittaria rakennettaessa sisällyttämällä siihen yhtä monta 
positiivista ja negatiivista lausumaa, luomalla hyväksyvä ilmapiiri testaustilanteeseen 
sekä varmistamalla anonymiteetti. Pääosa minäkäsitysmittareista edustaa itseraportointi-
tekniikkoja, ja tavallisimpia menetelmiä ovat kyselylomaketekniikat. 

Knapp (1973) esittää tutkimuskäyttöön valittavalle minäkäsitysmittarille seuraavat 
kriteerit: 

1. Mittarin tulisi sopia eri-ikäisille; 
2. Olisi suositeltavaa käyttää rinnakkain eri tekniikkoja; 
3. Mittarin tulisi sopia normaalipopulaatiolle; 
4. Mittarista tulisi olla aikaisempien tutkimusten perusteella saatuja tietoja. 

Kyselylomakkeessa oleva minämittari pohjautuu Yrjö-Paavo Häyrysen kehittämään 
mittariin ’Millainen minä olen?’ ― semanttisen minäkuvainventaarion 128/1963 lyhen-
nysversio, ns. keskikouluasteen lyhyt minäkuvatesti. 

Häyrynen kehitti mittarin testatessaan semanttisen erottelun soveltuvuutta psykologian 
opiskelijoiden ammatillisen minäkuvan erittelyyn. Tässä minäkäsitystutkimuksessa 
muodostettiin kaikkiaan 126 kuvausparia käsittävä minäkuvatesti. Kuvausparit ryhmitel-
tiin sisäisen yhtenäisyyden ja interkorrelaatioanalyysin perusteella 24 muuttujaksi, joiden 
reliabiliteettikertoimet olivat suhteellisen korkeita, keskimäärin noin .80 - .85. Tästä 
perusteellisemmasta testistä valittiin joukko muuttujia lyhyempään versioon. (Häyrynen 
1983, 54.) 

Lyhennettyä minäkuvatestiä on sovellettu useiden eri intressitutkimusten täydennys-
testinä sekä ammatinvalinnanohjauksen apuna. Testin käyttöä puoltaa sen nopeus sekä 
yksinkertaisuus. Toisaalta tämä menetelmä peittää vain osan yksilön minäkuvaa ja sen 
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antamat tutkimustulokset ovat niukempia kuin laajempien testiversioiden. (Kumpulainen 
1989, 46, Kinnunen & Kumpulainen 1985, 42.) 

Mittauksen taustalla on Osgoodin (1957) kehittämä semanttisen differentiaalin tek-
niikka, joka on standardoitu ja kvantifioitu menettelytapa ihmisen persoonallisuuteen ja 
minään liittyvien käsitteiden mittaamiseksi. Menetelmässä henkilö arvioi tiettyä bipolaa-
rista kohdetta käsiteparin avulla. Käsiteparit ovat adjektiiveja kuten ’rento – jännittynyt’, 
’avoin – sulkeutunut’ jne. Koehenkilöllä on valittavanaan kunkin adjektiiviparin kohdalla 
5-7 dimensiota, jolle hän voi itsensä asettaa sen mukaan, kumpi adjektiiveista kuvaa 
häntä paremmin. Kuvauskohteena voi olla esim. ’isä’, ’äiti’, ’pikkulapsi’, ’opiskelijan 
minäkuva’ jne. (Paananen & Sahi 1988, 25.) 

Heinonen & Kari (1973, 2) lainaavat tutkijoita Ghiselli & Brown (1969) ja toteavat, 
että useampiluokkaisia arviointiasteikkoja käytettäessä (4-7 luokkaa) arvioinnit ovat 
suhteellisen reliaabeleja ja helposti suoritettavia. Heidän mukaansa yleinen (virheellinen) 
käsitys lienee, että arvioinnit ovat sitä helpommin suoritettavissa, mitä vähemmän arvi-
ointiluokkia on. 

Yleisesti sovellettujen adjektiiviparien ohella/sijaan voidaan kuvausattribuutteina 
käyttää muitakin vertailukohteita, esim. substantiivi- tai kuviopareja, joiden väliselle 
ulottuvuudelle kuvauskohde sijoitetaan. (Osgood et al 1957, Kinnunen & Kumpulainen 
1985, 39, Kumpulainen 1989, 45.)  

Häyrysen laatimaa minäkuvamittaria on aiemmin käytetty hieman muunneltuna (esim. 
Kinnunen & Kumpulainen 1985, Kumpulainen 1989) mm. opettajaksi opiskelevien 
minäkuvan selvittämiseen, ja mittarin on todettu olevan validi ja reliaabeli (Kumpulainen 
1989, 55-57). Myös Häyrysen mukaan (1983, 54) käytetyllä mittausmenetelmällä on 
todettu olevan laajempaa selittävää validiteettia. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa alkuperäistä mittaria muunnettiin tutkittavalle joukolle 
paremmin sopivaksi. Mittarissa esiintyy kaikkiaan 15 kavausattribuuttiryhmää – alku-
peräisessä lyhennetyssä versiossa niitä on 11. Jokaiseen attribuuttiryhmään kuuluu kolme 
attribuuttiparia, jotka esitetään vastaajalle muihin ryhmiin sekoitettuna ja rotatoituna, 
puolelta toiselle vaihdellen. Attribuuttien väliin sijoitetaan 5-portainen akseli, johon 
vastaaja sijoittaa itseään kuvaavan dimension. 

Taulukko 6.  Minäkuvamittarin kuvausattribuuttiparit ja niitä määrittävät osiot. 

A t t r ib u u t t i  
Osiot 

V a s t ak k a in e n  a t t r i b u u t t i  
Vastakkaiset osiot 

1  O r ig in e l l i u s ,  l uo vuu s  
Omaperäinen 
Kekseliäs 
Luovaa lahjakkuutta omaava 

T a v an o ma i s u us  
Tavallinen 
Tavanomaisiin ratkaisuihin tyytyvä 
Tavanomaista lahjakkuutta omaava 

2  L a b i i l i su u s ,  h ä i l yv y y s  
Levoton 
Kärsimätön 
Helposti kiihtyvä 

S t a b i i l i su u s ,  l e v o l l i s u u s  
Rauhallinen 
Kärsivällinen 
Mielenmalttini säilyttävä 
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A t t r ib u u t t i  
Osiot 

V a s t ak k a in e n  a t t r i b u u t t i  
Vastakkaiset osiot 

3  T a r mo ,  e n e rg i a  
Tarmokas 
Uuttera, yritteliäs 
Energinen, sitkeä 

T a r mo t t o mu u s  
Tarmoton 
Haluton, laiskahko 
Väsyvä, kesken jättävä 

4  I n t r a v e r s io  
Yksin viihtyvä 
Syrjään vetäytyvä, yksinäinen 
Vähäpuheinen 

E k s t r av e r s io ,  s e u r a l l i s uu s  
Seuraa rakastava 
Seurallinen, vaivattomasti esiintyvä 
Puhelias 

5  Lah j ak kuu s ,  ä l y  
Lahjakas 
Hyvin älykäs 
Nopeasti oivaltava 

L a h j a t t o mu u s  
Vähemmän lahjakas 
En kovin älykäs 
Hitaasti oivaltava 

6  L a a j a - a l a i s u u s  
Huolimaton, epätarkka, epätäsmällinen 
Huoleton, suurpiirteinen 
Laaja-alainen 

T a r k k u u s  
Huolellinen, tarkka, täsmällinen 
Perusteellinen, pikkuseikkoihin kiinnittyvä 
Yksityiskohtainen 

7  So s i aa l in en  d o mi n a n ss i ,  j oh t av uus  
Määräilevä 
Komenteleva 
Johtava 

A l i s tun e i s uu s  
Alistuva 
Määräyksiä vastaanottava 
Helposti johdateltava 

8  T e o r ee t t i su us  
Teoreettinen 
Epäkätevä 
Pohtiva, mietiskelevä 

K ä y t ä n n ö l l i s y y s  
Käytännöllinen 
Kätevä 
Toimelias 

9  R a t i o n a a l i su u s  
Asiavaltainen 
Harkinnan ja ajattelun varassa toimiva 
Älyllinen 

E mo t i o n a a l i su u s  
Tunnevaltainen 
Tunteen ja sydämen varassa toimiva 
Tunteellinen 

1 0  J än n i t t yne i s yys ,  n eu r oo t t i s uus  
Asioita jännittävä 
Arka 
Ujo 

R e n t ou s ,  v ap au tu n e i suu s  
Rento 
Rohkea 
Itsevarma 

1 1  T yy t yv ä i n en  u l ko i s e en  o l e mu k s e en  
Komea, kaunis 
Erittäin tyytyväinen ulkonäkööni 
Puoleensa vetävä 

T yy t y mä t ö n  u lk o i s e en  o l e mu k s e en  
Epämiellyttävän näköinen 
Erittäin tyytymätön ulkonäkööni 
Luotaan työntävä 

1 2  R eh e l l i s yys ,  k uu l i a i suu s  
Rehellinen 
Kuuliainen 
Käytän vain alkuperäisiä ohjelmia 

E p ä r e h e l l i s y y s  
Epärehellinen 
En aina noudata lakia, sääntöjä tai määräyksiä 
Käytän etupäässä kopioituja ohjelmia 
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A t t r ib u u t t i  
Osiot 

V a s t ak k a in e n  a t t r i b u u t t i  
Vastakkaiset osiot 

1 3  P e r in t e i s i i n  n o j aa v a  a j a t t e l u t ap a  
Vanhoja asioita toistava 
Vanhanaikainen 
Perinteisiin nojautuva 

F u tu r i s t i n en  a j a t t e lu  
Uutta etsivä 
Moderni, tulevaisuuteen tähtäävä 
Tulevaisuutta suunnitteleva 

1 4  Ep äs i i s t e ys  
Epäsiisti 
Likainen 
Nuhruinen 

S i i s t e y s ,  i t s e s t ä  h u o le h t i mi n e n  
Siisti 
Puhdas 
Huoliteltu 

1 5  Add ik t i i v i su us ,  t i e t okon e r i i ppu vuu s  
Pääosa vapaa-ajastani kuluu tietokoneen äärellä 
Ärähdän, huudan tai hermostun, mikäli minua 
häiritään ollessani tietokoneella 
Joudun puolustelemaan tai salailemaan tietokoneella 
viettämääni aikaa 

E i - p a k o n o ma i n e n  k ä y t t ö t a p a  
Harrastan paljon muutakin kuin tietokoneita 
Voin helposti keskeyttää tietokonepuuhat ja jatkaa 
niitä joskus myöhemmin 
En joudu puolustelemaan tai salailemaan tietokoneella 
viettämääni aikaa 

Attribuuttiparit 11-15 ovat tutkijan lisäämiä. Attribuuttiparit 11 ja 12 ’Tyytyväisyys-
tyytymättömyys ulkoiseen olemukseen’; ’Siisteys–epäsiisteys’ määrittyivät yleisten 
tietokonenörtteihin liitettyjen stereotypioiden kautta (ks. kohta ’Aikaisempia tutkimuksia’ 
/ Holloway & Valentine). ’Rehellisyys – epärehellisyys’-dimensio (13) selittyy Himasen 
määrittämien eettisten tasojen kautta. Attribuuttipari 14 ’Futuristinen vs perinteisiin 
nojaava ajattelutapa’ peilautuu Castellsin verkostoyhteiskunta-ajatteluun. ’Addiktiivisuus 
vs ei-pakonomainen käyttötapa’ (15) puolestaan lainautui A-klinikkasäätiön tuottamasta 
nettiriippuvuustestistä (URL 12).  

7.2.2  Haastattelu 

Maykut & Morehouse (1994, 80) määrittelevät haastattelun siten, että kyseessä on tutki-
jan ja vastaajan välinen keskustelu tai kahden ei-samanlaisen roolin omaavan osallistujan 
välinen yhteistoiminta. Tällaisessa toiminnassa toinen kysyy ja toinen vastaa. Tutkijan ja 
vastaajan välinen kommunikaatio analysoidaan, varsinkin vastaajan osalta. Tulee myös 
muistaa, että yhteistoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Analyysissä päähuomio kiinnitetään vastaajan verbaaliseen ilmaisuun. Samalla on kui-
tenkin otettava huomioon myös non-verbaalinen ilmaisu (ilmeet, eleet, äänensävyt, 
äännähdykset jne.) - tutkimuksen tarkoituksesta riippuen. 

Haastattelu on usein muodoltaan strukturoitu tai ei-strukturoitu. Strukturointi tarkoit-
taa etukäteen tehtyä jäsentelyä, joka noudattaa tutkimuksen kysymyksenasettelua, esitet-
tyjä ongelmia jne. Strukturoinnin tarkoituksena on varmistaa, että haastattelussa käsitel-
lään juuri etukäteen ajateltuja kysymyksiä 

Ryhmähaastat te lu  haastattelumuotona tuo hyvin esiin ryhmässä vallitsevat tavat, 
asenteet ja merkitykset. Toisaalta se estää arkaluontoisten asioiden käsittelemisen eikä 
muutoinkaan ole paras tapa ryhmästä poikkeavien yksilöllisten mielipiteiden kokoami-
seen. (Grönfors 1982, 109.) 
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Käsillä olevan tutkimuksen kuluessa tutkija haastatteli Assembly-tapahtumaan osallis-

tuneita tietokoneharrastajia (4 yksittäistä henkilöä, yksi pariskunta sekä yksi viiden 
hengen ryhmä tAAt ry:stä), pääjärjestäjiä (2), tapahtumaan osallistuneiden sponsori-
yritysten edustajia (3) sekä turvahenkilöstöä (2). Erillisiä haastatteluja tehtiin yhteensä 
kymmenen, ja haastateltavia niissä oli kaikkiaan 18 henkilöä + kaksi ei-nauhoitettua. 

Haastateltavien luvalla haastattelut nauhoitettiin. Tällaisia nauhoituksia kertyi yhteen-
sä 3 t 30 min, jolloin keskimääräiseksi haastattelun kestoksi muodostui 20 minuuttia. 
Nauhoituksen jälkeen haastattelut litteroitiin. Kuriositeettina mainittakoon, että A4-arkille 
tulostettuna litterointeja kertyi yhteensä 39 sivua, 12 pisteen kirjasinkoolla ja rivivälillä 
1,0. 

Haastatteluaineistolla pyrittiin täydentämään kyselylomakkeella kerättyä tietoa. Ajalli-
sesti haastattelut ajoittuivat lomakekyselyn kanssa lomittain. Kaikki haastattelut olivat 
luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastatteluja varten laaditut haastat-
telurungot ovat liitteenä 3. 

7.2.3  Osallistuva havainnointi 

Havainnointimenetelmät (observational methods) ovat Hirsjärven (1983, 53) mukaan 
empiirisen tutkimuksen havaintoaineiston keruun menetelmiä, joissa vuorovaikutus 
tutkijan tutkittavan välillä on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan (ulkopuolinen tarkkailu) ja 
vastuu tietojen saannista on tällöin täysin tutkijalla; tutkittava ei aktiivisesti ole myötä-
vaikuttamassa tutkimustiedon kokoamiseen. 

Havainnointimenetelmät vaihtelevat suuresti. Tutkijan rooli havainnointitilanteissa voi 
olla ulkopuolisen rooli tai hän voi olla myös tilanteessa mukana. Toisaalta havainnointiti-
lanne voi vaihdella laboratoriomaisesta täysin autenttiseen. Hirsjärvi toteaa, että havain-
noinnin strukturoituneisuus ja systemaattisuus vaihtelee siten, että mitä ulkokohtaisem-
min tutkija tarkkailee ja mitä pitemmälle etukäteen järjestetyssä tilanteessa (laboratorio-
maisesti) toimitaan, sitä systemaattisempi menetelmä on kyseessä. Hirsjärvi jakaa ha-
vainnointimenetelmät kahteen luokkaan: Ulkopuoliseen,  systemaat t iseen tark-
kai luun (observointi) sekä osal l is tuvaan havainnoint i in . Näiden menetelmien 
välinen raja on liukuva. Usein ulkopuolisesta havainnoinnista käytetään myös nimitystä 
suora  havainnoint i . 

Havainnointi kertoo tutkijalle, mitä ihmiset tekevät ja miten asiat näyttävät olevan – ei 
miten ihmiset sanovat asioiden olevan. Saadakseen tarkan käsityksen siitä, mitä hänen 
havaintonsa kertovat, tulee tutkijalla olla asiasta paljon taustatietoa. Hänen tulee esimer-
kiksi ymmärtää, kuinka edustava hänen havaintonsa on itse ilmiöön nähden. Havainnointi 
voi kohdistua esimerkiksi verbaaliseen ilmaisuus, ilmeisiin, eleisiin, asentoihin ja liikeh-
dintään. 

Strukturoidussa havainnoinnissa  havainnoinnin kohteet jäsennetään etukäteen. 
Strukturoimattomassa havainnoinnissa  havainnot taltioidaan erilaisin teknisin 
välinein ja taltioitu aineisto analysoidaan jälkeenpäin. 

Käsillä olevaa tutkimusta tehtäessä tutkija vietti empiirisen tutkimusvaiheen aikana 
henkilökohtaisesti neljä vuorokautta Assembly 2002 -tapahtumassa. Kyseessä on siis 
osallistuva havainnointi. Havainnointia ei strukturoitu tiukasti etukäteen. Tutkija vieraili 
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Assembly-tapahtumassa vuotta ennen tutkimuksen suorittamista ja hankki täten esiym-
märtämystä tapahtuman luonteesta. Toisaalta tutkijan omakohtainen 20 vuotta kestänyt 
kokemus tietotekniikan ja nuorten parissa työskentelystä auttoi jäsentämään ja hahmot-
tamaan tutkimuksen kannalta relevantit ilmiöt tutkimustilanteessa. Havainnot kirjattiin ja 
tallennettiin observointipäiväkirjaan. 

7.2.4  Tiivistelmä käytetyistä tutkimusmenetelmistä 

Käsillä olevan tutkimuksen empiirisen aineiston taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat 
ilmenevät taulukosta 7. Taulukon sarakkeeseen ’Teoreettinen muoto’ on koottu ne keskei-
set teoriat sekä niihin liittyvät tämän tutkimuksen kannalta relevantit argumentit, joiden 
avulla kerättyä tutkimusaineistoa voidaan tulkita ja ymmärtää. 

Sarakkeessa ’Operationaalinen muoto’ esitetään esimerkkejä valitusta mittarista ja 
kohdassa ’Mittarivalinta/osiot’ kuvataan ne muuttujat, joiden avulla kyseistä teoriaa ja 
sen tasoa pyritään mittaamaan. Osiot luetellaan prioriteettijärjestyksessä siten, että 
tutkijan hypoteettisesti asettama relevantein osio/mittaustapa on luettelon alussa. Esimer-
kiksi ilmaisu ’H, Q37-38…’ tarkoittaa, että ilmiön ensisijainen mittari on haastattelu (H), 
jota täydentävät kyselylomakkeen muuttujat 37-38 (Q37-38). 
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Taulukko 7.  Tutkimuksen muuttujat teoreettisessa ja operationaalisessa muodossa (ks. 
myös muuttajaluettelo, liite 2 sekä kyselylomake, liite 1). 

Teoreettinen muoto Operationaalinen muoto (esimerkkejä) Mittari / osiot 
Hakkerietiikka   

Eettinen taso Arvot   
Intohimo Tietokoneen käyttöhalukkuus 

Piristeiden käyttö tietokonetyössä 
jaksamiseksi 

Q37-38, 52, 
32-33, 35-36, 
H, O 

Työetiikka 

Vapaus Tietokonetyöskentelyn vuorokausirytmi 
Koulutyöstä suoriutuminen takeena 
harrastamisen vapaudelle 

Q37-38,  
53-64, 42, H, O 

Sosiaalinen 
arvokkuus 

Liittymismotivaatio 
Lähipiirin tuki harrastukselle 

Q20-21, 23, 
H, O 

Rahaetiikka 

Avoimuus Omien tuotteiden julkisaattaminen esim. 
kilpailussa 
Suhtautuminen piratismiin 

Q24, 168, 
 
H, O 

Aktiivisuus Tietokoneharrastuksen kesto  
Viikoittainen työskentely tietokoneella 
Kommunikointi ystävien kanssa 

Q73-80,  
37-38, H 

Netiikka 

Välittäminen Toisten auttaminen tietokoneongelmissa 
Emotionaalisuus 

Q124, 126, 
125-126, 135, H, O 

 Luovuus Minäkuvamittauksen 3 osiota luovuudesta Q157, 127, 142, H, O 
Informationalismi   

Kollektiivinen identiteetti 
Legitimaatio-identiteetti 
Vastarinta-identiteetti 
Projekti-identiteetti 

Harrastusryhmään kuuluminen 
Verkottuminen 
Harrastukseen liittyvät sosiaaliset 
kokemukset 
Sukupuolen merkitys 

H,Q20-29, 
1-2, 5-9, 
13-18, 32-35, 43-50, 
73-80, 
99, O 

Nuorisokulttuuri   
Prefiguratiivinen kulttuuri 
Yleis- / vastakulttuuri 
Teknoperusteinen alakulttuuri  

Toimiminen vertaisryhmissä 
Raamitettu vapaus 
Arvot ja aatteet 

H, Q20-21, 
Q69-80, 
Q99-102, 104-123 

Sos. psykol. minäteoriat   
Identiteetti 
Minäkuva, minäkäsitys 
Ryhmäjäsenyys 

Minäkuva-testi, jossa 15 kuvausattribuuttia ja 
45 sanaparia 

Q125-126, 27-171, 
Q20-21, H 

Taustamuuttujat   
Tutkijan valinnat Stereotypiat tietokoneharrastajasta 

Ikä, sukupuoli, pituus, paino, kotipaikka 
Tietokoneiden määrä 

Q1-31, O 

Q = kyselylomakkeen muuttuja, H = haastattelu, O = observointipäiväkirja 

Kuten taulukosta ilmenee, osa muuttujista määrittyy usean toisiaan täydentävän taustateo-
rian kautta. Tällä pyritään saavuttamaan edellä esitelty monistrateginen/moni-
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menetelmällinen tutkimusote ja näin menetellen saamaan monipuolista ja luotettavaa 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

7.3  Aineiston analysointi ja käytetyt tilastomenetelmät 

Tilas to l l inen aineis to.  Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston käsittelymenetelmät 
määräytyivät tutkimusongelmien perusteella. Keskeisiä tarkasteltavia tunnuslukuja ovat 
yksittäisiin muuttujiin liittyvät jakaumat, keskiarvot sekä keskihajonnat, joiden avulla 
bittinikkareista voitiin luoda yleiskuva mm. taustamuuttujien (Q1-Q30), työsken-
telytottumusten (Q31-Q77), koulumenestyksen (Q78-87) sekä yleisten tieto-
koneharrastukseen liittyvien väittämien (Q96-Q123) avulla. Minäkuvamittausta varten 
laskettiin summapistemäärät ja niiden keskiarvoja tarkastelemalla kyettiin laatimaan 
bittinikkareista minäkuvaprofiili. 

Koska minäkuvamittari täyttää laatunsa puolesta vaativammille tilastomenetelmille 
kasvatustieteissä yleisesti asetettavat kriteerit (ns. ’huono välimatka-asteikko’; ks. Karma 
1980, 31), voitiin analyysissä käyttää myös pääkomponenttianalyysiä. Sukupuolten 
välisiä eroja testattiin t-testillä. Bittinikkareita verrattiin tietokoneella harrastaviin sekä 
tietokoneella pelaaviin varianssianalyysin avulla. 

Aineiston pisteyttäminen ilmenee muuttujaluettelosta (liite 2). Pisteyttämisen jälkeen 
laadittiin havaintomatriisi, jolle merkittiin koehenkilön kullakin muuttujalla saamat 
pistemäärät. Tilastollinen laskenta suoritettiin SPSS-tilasto-ohjelmiston versiolla 11.5. 

Haastat te lu . Haastattelut nauhoitettiin haastattelutilanteessa, lukuun ottamatta kahta 
haastattelua, joissa haastateltavat eivät antaneet nauhoitukseen lupaa. Nauhoitukset litte-
roitiin kirjaamalla tekstinkäsittelyohjelmalla sanatarkasti sekä haastattelijan että haas-
tateltavien puheenvuorot. Litteroitu aineisto analysoitiin erottamalla niistä tutkimus-
ongelmien kannalta keskeiset avainkäsitteet. 

Tutkija kirjasi nauhoittamattomien haastattelutilanteiden aikana saamansa vastaukset 
osin haastattelun kuluessa ja tarkemmin välittömästi haastattelutilanteen päätyttyä. 

Havainnointi . Osallistuvan havainnoinnin tuloksena syntynyttä observointi-
päiväkirjaa hyödynnettiin jo kenttätutkimuksen aikana. Ennen kaikkea päiväkirjasta oli 
hyötyä tilanteessa, jossa tutkija pystyi valitsemaan haastateltavaksi tutkimuksen kannalta 
mielenkiintoisia tapauksia kuten ’Henna’, ’Lasse ja Terhi’, ’Eetu’, tAAt, ’Sampo’ sekä 
’Taina’. Observointipäiväkirjasta kerätyt tutkimustulokset on käsitelty ei-tilastollisin 
menetelmin, joten ne esiintyvätkin vain muita tutkimustuloksia tukevana aineistona. 
Lähinnä referoidaan tunnelmia sekä tutkijan tekemiä omakohtaisia havaintoja, sikäli kuin 
ne tukevat muuta kerättyä tietoa tai ovat ristiriidassa sen kanssa. 

7.4  Tutkimuksen luotettavuus 

Käsillä olevan tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan triangulaatiolla, josta on 
kirjoitettu kohdassa ’6.2 Käytetyt tutkimusmenetelmät ja suoritetut mittaukset’. 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on olemassa useita eri menetelmiä. Tässä tut-
kimuksessa aineiston tilastollisen käsittelyn perusteella syntyneiden tulosten luotettavuut-
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ta arvioidaan reliabiliteetti- ja validiteetti-käsitteiden kautta sekä tarkastelemalla kadon 
osuutta. Haastatteluaineiston ja osallistuvan havainnoinnin tuottaman aineiston analyysin 
onnistumiseen vaikuttavat samat reliaabelius- ja validiuskysymykset kuin muitakin 
tiedonhankinta- ja analyysitekniikoita käytettäessä. Tosin sillä on myös oma erikoisluon-
teensa ja siitä johtuvat luotettavuusongelmansa. (Kts. esim. Kari & Huttunen 1994, 68-
72, Hirsjärvi 1983, 160, Asikainen 1990, 49.) 

Rel iabi l i teet t i . Reliabiliteetista termin tavanomaisessa mielessä on kyse silloin, 
kun tarkastellaan mittauksen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, ts. mittaus-
instrumentin antamien tulosten yhdenmukaisuutta eri mittauskerroilla. Reliabiliteetti 
ilmaisee siis mittavälineen ja mittausmenetelmien luotettavuuden. Mittauksen reliabi-
liteetti on sitä korkeampi, mitä vähemmän mittaamiseen liittyy satunnaisvirheiden aiheut-
tamaa vaihtelua. (Hirsjärvi 1983, 160, Kumpulainen 1989, 55.) Reliabiliteetista käytetään 
myös nimitystä testipysyvyys (Koponen 1981, 102). 

Metsämuurosen (2000, 29) mukaan reliabiliteetti voidaan laskea kolmella eri tavalla: 
rinnakkaismittauksella (Parallel test), toistomittauksilla (Test-Retest) sekä mittarin 
sisäisen konsistenssin, yhtenäisyyden kautta (Internal Consistency). Rinnakkais-
mittauksessa mittaus suoritetaan samaan aikaan eri mittarilla. Toistomittaukset toteute-
taan eri aikaan samalla mittarilla. Tällaisessa menettelyssä ongelmaksi nousee yksilön ja 
olosuhteiden kokonaisvaltainen muuttuminen mittaustilanteiden välillä. Mikäli mittaami-
nen tapahtuu samaan aikaan samalla mittarilla, voidaan reliabiliteetti laskea mittaamalla 
mittarin sisäinen konsistenssi. Tämä tapahtuu joko jakamalla mittari keinotekoisesti 
kahteen osaan – split-half, puolitusreliabiliteetti (Cronbach alfa ja Spearman-Brownin 
Rho) ― tai faktorianalyysin avulla etsimällä faktorirakenteen luotettavuusmitta (Tarkko-
sen yleistetty reliabiliteetti). 

Käsillä olevassa tutkimuksessa kyselylomake sisältää runsaasti erilaisia asioita mittaa-
via muuttujia, joten yhtä ainoaa reliabiliteettikerrointa ei voida laskea. Kyselylomakkee-
seen liittyvä minäkuvamittari tarjoaa siihen kuitenkin hyvän mahdollisuuden, onhan 
mittarin reliabiliteetti aiemmassa käytössä vaihdellut välillä 0,80 – 0,85. Minäkuvamitta-
uksen reliabiliteettilaskenta ja sen vaikutus tutkimuksen kulkuun kuvataan luvussa 8.2.1 
’Minäkuvamallit’. 

Val id i teet t i . Koposen (1981, 102) mukaan mittaväline on sitä pätevämpi (validi) 
mitä luotettavammin se mittaa sitä piirrettä, jonka mittaamiseen se on laadittu. Validiteet-
ti-tarkastelussa erotetaan usein kolme validiteettiin liittyvää pääluokkaa: a ineis ton el i  
s isäl lön valid i teet t i  (otos, semanttiset tekijät, käsitevaliditeetti), prosess in  el i  
menetelmän val id i teet t i  (rakenne) sekä tu loksen val id i teet t i  (korrelatiivinen 
validiteetti sekä ennustevaliditeetti). Toisistaan erotetaan myös ulkoinen ja sisäinen 
validiteetti. (URL 13.) 

Tässä tutkimuksessa sisällön validiteettiin pyrittiin useilla eri menettelyillä. Otoksen 
koko määritettiin kohdassa 7.1 ’Koehenkilöt’ esitetyllä tavalla. Kyselylomakkeen asian-
tuntija-validitaattoreina toimivat professori Luukkosen tutkimusryhmän jäsenet (ks. kohta 
7.2.1 ’Kyselylomake’). Haastattelutilanteessa tutkijan omakohtainen pitkäaikainen 
tietokoneharrastus ja tietokoneisiin liittyvä opetustyö auttoivat jakamaan otokseen kuulu-
vien kanssa yhteisen käsitteellisen ja semanttisen maailman. 

Triangulaation on yleisesti katsottu lisäävän tutkimuksen luotettavuutta (ks. esim. Saa-
ri 2002, 230, Jeronen 2003, 66) ja myös käsillä olevassa tutkimuksessa usean tarkastelu-
kulman käyttäminen on auttanut mittarin rakentamisessa. Menetelmänä survey on puut-
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teistaan huolimatta todettu lukuisissa tutkimuksissa (Kari & Huttunen 1994, 52) käyttö-
kelpoiseksi ja luotettavaksi menetelmäksi tämän kaltaisissa tutkimukssa. Lisäksi Kari & 
Huttunen (1994, 118) pitävät otantatutkimusta usein kokonaistutkimusta parempana 
ratkaisuna, koska kokonaistutkimuksessa resurssit tuhlautuvat helposti väärään kohtee-
seen. 

Tulosten validiteettiin palataan myöhemmin tulosten esittämisen yhteydessä, jolloin 
tarkastellaan mm. muuttujien välisiä korrelaatioita. 

Kato . Kadon suuruus tässä tutkimuksessa on vähäinen. Kyselylomakkeita valmistet-
tiin kaikkiaan 320 kappaletta, joista palautui 274. Kato oli siis ainoastaan 14,4 %, mitä on 
pidettävä varsin hyvänä saavutuksena. Kadon vähäisyyteen vaikutti varmasti lomakkeen 
instruktiossa mainittu houkutin: kaikkien vastanneiden kesken arvottiin ilmainen VIP-
lippu vuodelle 2003 sekä 5 kpl rannekelloja. Näin meneteltiin sen alkuoletuksen vuoksi, 
etteivät tietokoneharrastajat malttaisi muutoin keskeyttää aktiviteettejaan tutkimukseen 
osallistumisen vuoksi. 

Haastat te lun virhelähteet .  Haastattelu edellyttää tutkijalta henkilökohtaista osal-
listumista ja yhteistyö haastateltavan kanssa on välttämätön. Tällaisessa kasvokkain 
tapahtuvassa kommunikaatiossa saattaa ilmetä monenlaisia haastattelun onnistumiseen ja 
saadun tiedon luotettavuuteen liittyviä ongelmia. Tyypillisesti haastateltava ei ehkä halua 
käsitellä niitä aiheita, jotka tutkijaa kiinnostavat. Aiheet tai osa niistä saattaa mennä jopa 
intimiteetin ja anonymiteetin suojaustarpeen puolelle. Haastattelijan ja haastateltavan 
välillä saattaa ilmetä ymmärtämis- ja kielellisiä kommunikaatiovaikeuksia. Haastateltava 
ei ehkä ole tottunut puhumaan asioista ja käyttämään ilmaisevaa kieltä. Haastattelija ei 
ehkä osaa suunnata kysymyksiään sopivasti aiheeseen ja koehenkilön omaan elämänpii-
riin soveltuvasti. 

Tämän tutkimuksen haastattelutilanteisiin tutkija lähti avoimin ja luottavaisin mielin. 
Tietokoneharrastajien maailma on tutkijalle perin tuttu pitkällisen omakohtaisen harras-
tuksen myötä, ja tutkija tunsi paljon alan harrastajia entuudestaan. Haastattelut sujuivat 
odotuksen mukaisesti. Haastateltavat olivat kiinnostuneita puhumaan heitä itseään kiin-
nostavasta aiheesta eikä terminologiaan liittyviä ongelmia ilmennyt. Sen sijaan merkille 
pantavaa oli, että eräät haastateltavista olivat silmin nähden tottumattomia kielelliseen 
kommunikaatioon: heidän puheensa oli takertelevaa ja he selvästi jännittivät haastattelua 
tilanteena. Haastattelijalle jäi vaikutelma, että he olisivat voineet kertoa enemmänkin, 
mutta verbaalinen kyvykkyys ei sitä mahdollistanut, vaikka halua olisi ollutkin. Yksittäi-
siä tapauksia esitetään tämän tutkimuksen luvussa ’Tulokset”. 

Ryhmähaastatteluissa (2 kpl) virheitä voi aiheutua siitä, että ryhmä ei ole heterogeeni-
nen, vaan dominoivien ryhmän jäsenten merkitys korostuu muiden kustannuksella. 
Tämän tutkimuksen toinen haastatteluryhmä oli itse asiassa pariskunta, joka jätti tutkijaan 
hyvin demokraattisen vaikutelman. Molemmat käyttivät puheenvuoroja tasaisesti, eivät 
puhuneet toistensa päälle ja kuuntelivat toisiaan. Sen sijaan tAAt-ryhmän haastattelussa 
oli muutama henkilö selvästi toisia dominoivampi. Kuitenkin kaikki käyttivät puheenvuo-
roja ja ryhmädynamiikka vaikutti toimivalta. Tutkijalle jäi vaikutelma, että ryhmän 
jäsenet nauttivat toistensa seurasta, ovat ylpeitä ryhmästään ja ryhmän sisällä luovuutta 
arvostetaan kaikissa muodoissaan. 

Haastattelujen litteroinnin suoritti tutkimusapulainen. Litteroinnin jälkeen tutkija 
kuunteli nauhat ja vertasi kuuntelemaansa kirjoitettuun litterointiin sekä teki litterointei-
hin muutaman korjauksen ja täydennyksen. Tällaisella menettelyllä voitiin varmistua 
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aineiston oikeellisuudesta myös kirjoitetussa muodossa. Non-verbaalista informaatiota 
(ilmeet, eleet, yskäisyt, taustahäly…) ei kirjattu. 



8 Tulokset 

Tulokset käsillä olevassa tutkimuksessa on ryhmitelty siten, että ne vastaavat tutki-
musongelmina esitettyihin kysymyksiin. Aluksi esitetään yleisiä, keskimääräistä tieto-
koneharrastajaa luonnehtivia faktoja lähinnä keskiarvojen ja frekvenssien muodossa. Sen 
jälkeen tarkastellaan muuttujien välisiä riippuvuuksia monimuuttujamenetelmien avulla. 

Haastatteluaineistosta esiin nousseet tapaukset kuvataan pääsääntöisesti kunkin luvun 
lopussa. Haastatteluaineisto erottuu tilastollisesta datasta siten, että haastattelujen väli-
otsikkona käytetään ääninauhan  -symbolia. Kaikkien haastateltavien nimet on muutet-
tu, vaikka osa heistä olisi oman nimen käyttämisen sallinutkin. Kunkin haastateltavan 
taustaa valotetaan häntä koskevan ensimmäisen haastattelulainauksen yhteydessä. 

Lähes jokaisella haastateltavalla oli etupäässä tietoverkoissa tapahtuvaa kommu-
nikointia varten jokin lempinimi ― ‘nickname’. Nämä lempinimet olivat tavallisesti 
hyvin erikoisella tavalla kirjoitettuja ja sisälsivät symboliikkaa, joka ei helposti ulkopuo-
liselle auennut. Tässä tutkimuksessa ei käytetä myöskään haastateltavien lempinimiä, 
vaikka osa heistä lähes kädestä pitäen opastikin tutkijaa kirjoittamaan nickin juuri oikeal-
la tavalla. 

8.1  Tietokoneharrastajaa yleisesti kuvaavat seikat 

Tässä luvussa vastataan tutkimusongelmiin 1 ja 2 sekä tutkimusongelmaan 6a. Aluksi 
kuvaillaan tyypillistä tietokoneharrastajaa. Sen jälkeen tarkastellaan eräitä bittini-
kkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja asenteita. Luvun lopussa keskitytään 
tietokoneharrastajien eri identiteettiryhmien sekä sukupuolten välisiin eroihin. 

8.1.1  Tyypillinen tietokoneharrastaja 

Tietokoneharrastajaa selkeästi ja erottelevasti kuvaava ominaisuus on sukupuoli. Otok-
seen (n = 274) kuuluvista 244 (89,1 %) on poikia/miehiä ja ainoastaan 30 (10,9 %) 
tyttöjä/naisia. 
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Muuttujien keskiarvolaskennasta selviää, että otokseen kuuluvien keski-ikä on noin 19 

vuotta (vaihteluväli 13-46, moodi 18), keskihajonnan ollessa 3,45. Keskiverto-tietokone-
harrastaja-tyttö on 167 cm pitkä ja painaa 57,8 kg. Poikien keskipituus on 179 cm ja 
keskipaino 73,3 kg. Tietokoneharrastajalla on tyypillisesti yksi sisko ja yksi veli. 

Kuntolaboratorion kotisivulla (http://ffp.uku.fi/clinic/bmi.htm ― tarkastettu 1.4.2004) 
esitetään kaava (paino (kg) jaettuna pituuden (m) neliöllä) painoindeksin laskemiseksi. 
Aikuisilla normaali painoindeksi vaihtelee välillä 20,0 – 24,9 ja teini-ikäisillä, kasvunsa 
jo päättäneillä välillä 18-23. Otokseen kuuluvien poikien painoindeksi on 22,9 ja tyttöjen 
20,7. Tytöt sijoittuvat selkeästi normaalirajojen sisään, pojat lähelle ylärajaa. 

Rimpelän (2002, ks. Mustonen & Pulkkinen 2003, 51) mukaan tietotekniikka on vä-
hentänyt  lasten ja nuorten liikuntaa ja lisännyt lihavuutta sekä niska- ja hartiaoireita. 

Keskivertoinen Assembly-osallistuja oli tutkimushetkeen mennessä harrastanut tieto-
koneita hieman yli 10 vuotta (!), minimi 2 ja maksimi 26 vuotta, keskihajonta 4,163. 
Harrastuksen parissa hän viettää keskimäärin 32 tuntia viikossa eli noin 4½ tuntia päiväs-
sä. 

Tietokoneharrastajan pääasiallisessa käytössä oleva tietokone on tyypillisesti alle kah-
den vuoden ikäinen. Hän asuu taloudessa, jossa on keskimäärin 4 tietokonetta, joista 
hänen henkilökohtaisessa käytössään kaksi. Harrastajista 174 (63,5 %) kertoi kotikonei-
den olevan keskenään verkotettuja. Tietokoneensa tehoon ja ominaisuuksiin tyytyväisiä 
oli 162 (59,1 %) ja tyytymättömiä 112 (40,9 %). Vanttajan (2002, 23, ks. myös Bordieu & 
Wacquant 1995, 148) mukaan perheen resurssit – taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuuri-
nen pääoma – voivat olla yhteydessä jälkeläisten koulunkäyntiin ja myöhempiin elämän-
vaiheisiin. 

Useat bittinikkareista opiskelevat lukiossa, mutta mukana on runsaasti myös peruskou-
lussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai yliopistossa opiskelevia (taulukko 8).  

Taulukko 8.  Tietokoneharrastajat oppilaitoksittain jaoteltuna.  

Oppilaitos Frekvenssi % 

Peruskoulu 19 6,9 

Lukio 117 42,7 

Ammatillinen oppilaitos 61 22,3 

Yliopisto 62 22,6 

Ei opiskelija 15 5,5 
Yhteensä 274 100,0 

Pääaineenaan jotain tietokoneisiin läheisesti liittyvää alaa (tietojenkäsittelytiede, tietotek-
niikka, multimediatuotanto, mediatekniikka, tradenomin opinnot, tietoliikenne) opiskeli 
65 (23,7 %) vastaajista. Jotain muuta teknistä alaa (sähkötekniikka, rakennustekniikka, 
konetekniikka, informaatiotekniikka, kieliteknologia, audio-visuaalinen viestintä, elekt-
roniikka) opiskeli 36 (13,1 %) harrastajaa. 154 (56,2 %) harrastajista ei ilmoittanut 
pääainetta (lukio + peruskoulu = 136 harrastajaa) ja jokin muu kuin teknillinen pääaine 
oli 19 (6,9 %) harrastajalla. 

Websterin (1997, 15) informaation käsittelyyn liittyvän ammattiryhmityksen (ks. luku 
2.1.1) mukaisesti noin 93 % pääaineensa ilmoittaneista bittinikkari-opiskelijoista opis-
kelee jotakin informaatioyhteiskunnalle tyypillistä ammattia tai tutkintoa varten. 
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Otokseen kuuluvat ovat osallistuneet Assemblyyn keskimäärin kolme kertaa (tämä 

kerta mukaan lukien) ja muihin vastaaviin tietokoneharrastajien kokoontumisiin neljästi. 
Harrastajista 237 (86,5 %) ilmoitti työskentelevänsä tietokoneella sekä arkipäivisin 

että viikonloppuisin (Q43), 25 (9,1 %) pelkästään arkipäivisin ja 12 (4,4 %) pelkästään 
viikonloppuisin. 

Tietokoneharrastajan päivä rytmittyy harrastuksen parissa kuvion 7 mukaisesti. Kuvio 
havainnollistaa vastauksia kyselylomakkeen kysymykseen ’Työskentelyni ajoittuu 
yleensä seuraavaan vuorokauden aikaan’ (Q44-51). 

Kuvio 7. Päivittäinen tietokonetyöskentelyn vuorokausirytmi (N = 274). 

Edellisestä kuviosta ja siihen liittyvästä taulukosta ilmenee, että tietokoneharrastajat 
työskentelevät enimmäkseen iltaisin. Yli puolet (50,4 %) harrastajista työskentelee 
päivittäin tietokoneella kello 18-21 ja 42,7 % kello 21-24. Hiljaisinta aikaa on aamuyöllä 
ja aamupäivällä klo 03-12. Nämä tulokset ovat linjassa Rimpelän (2002) saamien tulosten 
kanssa nuorten vuorokausirytmin hajoamisesta ja siihen liittyvästä univajeesta. Tässä 
tutkimuksessa ei kysytty tietokoneharrastajien yöunen pituutta, joten tarkkaa vertailua 
muiden nuorten nukkumistottumuksiin ei voida tehdä.  

Otokseen kuuluvista 77 (28,8 %) oli kotoisin pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, 
Vantaa), 89 (33, 5 %) jostakin muusta kaupungista sekä 100 (37,6 %) maaseudulta. 6 
vastaajaa jätti kotipaikan ilmoittamatta. Vuoden 2004 alussa Suomessa oli 444 kuntaa, 
joista 113 kaupunkia (URL 3). 

Tietokoneharrastajien isän ja äidin ammatit (Q6, Q7) ryhmiteltiin Tilastokeskuksen 
käyttämän Ammattiekspertti-ohjelmiston avulla. Ryhmittelyssä käytettiin ohjelmiston 
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pääluokkia 0-9, joihin tutkija lisäsi vielä luokat 11 (ei ansiotyössä), 12 (ei isää/äitiä) sekä 
13 (tuntematon ammattinimike, esim. ”special expert”). 

Ammattiekspertti-ohjelmiston sisäinen kuvaus kertoo seuraavaa: ”Ammattiluokitus 
kuvaa sitä työtä, mitä henkilö tekee – riippumatta koulutuksesta, ammattiasemasta tai toi-
mialasta… Ammattiluokitus on lisäksi apuväline luokiteltaessa väestöä sosioekonomisen 
aseman mukaan… AmmattiEkspertti-ohjelman perustana on maaliskuussa 2001 julkaistu 
Suomen kansallinen ammattiluokitus. Ammattiluokitus 2001 perustuu 4-numerotasolle 
saakka Euroopan unionin ammattiluokitukseen ISCO-88 (COM)iin, joka on euroop-
palainen sovellus kansainvälisen työjärjestön (ILO) maailmanlaajuisesta ammatti-
luokituksesta ISCO-88:sta.” 

Tietokoneharrastajien vanhempien ammatit jakaantuivat taulukossa 9 esitetyllä tavalla. 
Jokaisen ammattiluokan kohdalla on mainittu esimerkkejä siihen kuuluvista ammateista. 

Taulukko 9.  Vanhempien ammattijakautuma Tilastokeskuksen luokittelua mukaillen. 

Isä Äiti Koko väestö  Ammattiluokka 
Frq % Frq % % 

1. Sotilaat 
Esim. sotilas, kenraali, luutnantti 

1 0,4 0 0 0,5 

2. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 
Johtaja, rehtori, yrittäjä, kauppias, tutkimusjohtaja, it-
projektipäällikkö 

18 6,6 1 0,4 3,6 

3. Erityisasiantuntijat 
Opettaja, lääkäri, lakimies, professori, graafikko, insinööri, 
ekonomisti, toimittaja, tutkija, it-konsultti, tilintarkastaja, 
graafikko 

81 29,6 61 22,3 14,4 

4. Asiantuntijat 
Lentäjä, sairaanhoitaja, atk-tukihenkilö, erikoishammashoitaja, 
projekti-sihteeri 

25 9,1 42 15,3 15,3 

5. Toimisto- ja asiakaspalvelu 
Palkanlaskija, sihteeri, kirjastotyöntekijä, vakuutusvirkailija, 
pankkitoimihenkilö 

5 1,8 36 13,1 8,9 

6. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 
Myyjä, lihamestari, poliisi, palomies, lastenhoitaja, 
lentoemäntä, hammashoitaja 

22 8,0 42 15,3 17,4 

7. Maanviljelijät, metsätyöt 
Maanviljelijä, maatalousyrittäjä 

20 7,3 15 5,5 4,9 

8. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 
Kirvesmies, sähkömies, huoltomies, automekaanikko 

35 12,8 5 1,8 13,1 

9. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 
Autonkuljettaja, panimotyöntekijä, merimies 

16 5,8 3 1,1 11,8 

10. Muut työntekijät 
Laitosapulainen, siivooja, kiinteistö-huoltomies 

11 4,0 14 5,1 10,0 

11. Ei ansiotyössä 14 5,1 26 9,5 - 
12. Ei isää / äitiä 8 2,9 10 3,6 - 
13. Tuntematon ammattinimike 18 6,6 19 6,9 - 
Yhteensä 274 100 274 100 100 

Sarakkeen ‘Koko väestö’ tiedot on laadittu siten, että tutkija laski Ammattiekspertti-
ohjelmiston eri ammattinimikkeissä työskentelevät (sisältäen yrittäjät) luokittain yhteen 
ja muunsi ne sitten prosenttiluvuiksi. Luokat 11, 12 ja 13 jätettiin sarakkeessa tyhjäksi, 
koska ne eivät ole varsinaisia ammattinimikkeitä. 
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Bittinikkareiden isistä erityisasiantuntijoita on 29,6 % ja äideistä 22,3 %; koko väestön 

ammatiryhmissä esitysiasiantuntijoita on ainoastaan 14,4 %. Taulukon 9 mukaan bittinik-
kareiden molemmat vanhemmat sijoittuvat ammattiluokkiin 2 ja 6 huomattavasti useam-
min kuin väestössä keskimäärin. Ammattiluokkiin 5 sekä 7, 8 ja 9 molemmat vanhem-
mista sijoittuvat keskimääräistä väestöä harvemmin. Sotilashenkilöstöön kuului ainoas-
taan yksi vanhemmista. Tämä on tilastollisesti linjassa muun väestön ammattiryhmien 
kanssa (0,5 %), mutta tätä ei tule yleistää. 

Ammattiluokituksessa on yhteensä kymmenen pääryhmää. Ammattiekspertti muodos-
taa pääryhmät 2–9 ammattitaidon tason perusteella. ISCO-88 –luokituksen mukaan 
pääryhmien 4-8 ammatit ovat kaikki samalla ammattitaidon tasolla. Pääryhmille 1 (joh-
tajat ja ylimmät virkamiehet) ja 0 (sotilaat) ohjelmassa ei määritellä ammattitaidon tasoa. 
Sosioekonomista luokittelua vanhempien ammateille ei tehty. 

Bittinikkarin lähipiirin – isän, äiti, sisaret, ystävät – aktiivisuus tietokoneen käyttä-
misessä kuvataan taulukossa 10. 

Taulukko 10.  Bittinikkarin lähipiirin tietokoneharrastuneisuus. 

I s ä  Ä i t i  S i s a r e t  K a i k k i  t a i  
u s e i mma t  

y s t ä v ä t  

 

Frq % Frq % Frq % Frq % 
A k t i i v i s e s t i  42 15,3 22 8,0 118 43,1 164 59,5 
J on k i n  v e r r an  113 41,2 112 40,9 95 34,7 100 36,4 
E i  l a in k aa n  114 41,6 137 50,0 58 21,2 9 3,3 
Yhteensä 269 98,2 271 98,9 271 98,9 273 99,6 
Puuttuvia 5 1,8 3 1,1 3 1,1 1 0,4 
Kaikki yht. 274 100,0 274 100,0 274 100,0 274 100,0 

Tietokoneharrastajan isä harrastaa tietokoneita hieman äitiä aktiivisemmin, ja yksi tai 
useampi hänen sisaruksistaan on isää aktiivisempi. Bittinikkarin ystäväpiiri erottuu 
taulukossa selvästi: 59,5 % kaikista tai useimmista ystävistä harrastaa tietokoneita aktii-
visesti, 36,4 % jonkin verran ja ainoastaan 3,3 % ei lainkaan. 

Tietokoneiden ohella bittinikkarilla on keskimäärin vähemmän kuin kaksi (1,73) muu-
ta harrastusta (Q40). Siuralan (1991) luokittelua mukaillen tärkeimmät muut harrastukset 
jakautuivat seuraavasti: l i ikunta  (esim. kuntourheilu, koripallo, ratsastus, purjehdus, 
airsoft, skeittaus, karting, pyöräily, golf, keilaus, tanssi) 94 (34,3 %), lukeminen (esim. 
lukeminen, scifikirjallisuus) 33 (12,0 %), luova to iminta  (musiikki, piirtäminen, 
puusepäntyöt, rc-lennokit, purjelento, postimerkkeily, valokuvaus, larppaaminen, MU-
Daaminen) 97 (35,4 %) sekä sosiaal inen to iminta  (partio, yhdistystoiminta, vpk, 
roolipelit, kaverit) 8 (2,9 %). Sosiaalisen toiminnan luokka on tutkijan lisäämä. Vastan-
neista 42 (15,3 %) ei ilmoittanut mitään muuta harrastusta tietokoneiden lisäksi. Tähän 
luokkaan sijoitettiin myös neljä vastausta, jotka olivat ’tytöt’, ’bileet’, ’baarit’ sekä 
’nukkuminen’. 

Numeerisen/tilastollisen kuvauksen ohella myös haastatteluissa saatiin erilaisia näkö-
kulmia tyypillisestä tietokoneharrastajasta. Seuraavaksi kuvataan erilaisissa rooleissa 
tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden omakohtainen näkemys bittinikkareista. 
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 Järjestäjä 1 

Kaikissa Assembly-tapahtumissa järjestäjänä mukana ollut henkilö – taustaltaan 
entinen hakkeri, joka toimii edelleen ainakin symbolisesti kuuluisassa suomalaises-
sa harrastajaryhmässä ja lisäksi työskentelee IT-alalla ― kuvailee bittinikkareita 
seuraavasti: ”…keskiver tokävijä  on tosiaan suomalainen 17-vuotias poika tai 
nuori mies, miten sen nyt ottaa… ää… tuntee tietokoneen tai tietokoneensa aika 
intohimoisesti eli on oppinut löytään siitä koneesta jotain muuta välineenä / työka-
luna, niin jotain muuta kuin ihan tämmönen peruskäyttäjä löytää ― elikkä suhtau-
dutaan itsetarkoituksellisesti siihen tietokoneeseen. Pyritään muokkaamaan sitä. 
Rakentamaan siihen vaikka vilkkuvaloja. Tai tekemällä jotain muuta, että se on 
niinku tämmönen hyvin aktiivisen harrastuksen kohde. Ja sanotaan sitten aika tyy-
pillistä on sitten tämmönen niinku jonkin jonkin sortin suuntautuminen matema-
tiikkaan ja tämmösiin… pikkasen niinku tekniikka kiehtoo. Niin aika paljon on sit-
ten ihmisiä, jotka myöhemmin hakeutuvat teknisille aloille. Eli selkeästi sen tietysti 
näkee siitä, että kun se tekniikka kiinnostaa sen tietokoneen muodossa, niin se 
yleensä kertoo siitä tulevasta ammatin valinnastakin” 

 Järjestäjä 2 

Noin 10-vuotta aktiivisesti tapahtumajärjestelyihin osallistunut ja kaikki Assemblyt 
nähnyt merkkihenkilö – myös entinen hakkeri, nykyinen IT-ammattilainen ― ku-
vailee tyypillistä bittinikkaria seuraavasti: ”…ehkä tyypillinen, jos ajatellaan niinku 
niin sanottua nörttiä, niin tyypillinen nörtti on just semmonen – öö ― viistoista 
vuotias koulussa hyvin pärjäävä ― ööö ― rauhall inen eikä oo ”hanka-
luuksiin eikä vaikeuksiin osastoa” ja tykkää räplätä tietokoneella tuntitolkulla päi-
vässä. Niin se on ehkä niinku koko tapahtumaa ajatellen näin, mut niinku Oldskoo-
lin puolella sitä diversiteettiä on kyllä vähän enemmän. Et siellä ei olla kyllä niin 
niin bitin nypläyksen lumoissa, et siellä sit kyllä harrastetaan vähän muutakin. Toi-
saalta sen porukan keski-ikäkin on isompi sitten että. Varmasti päälle kakskymmen-
tä.” 

 Henna 

Henna oli neljättä kertaa Assemblyssa mukana ― harrastanut tietokoneita niin kau-
an kuin jaksaa muistaa – aloittamassa juuri yliopisto-opintoja. Hän kuvailee tyypil-
listä bittinikkaria seuraavasti: ”…se on sellanen vähän hintelä rasvalet t inen 
nör t t ipoika, kumararyht i . Kyllähän täällä. Mun mielestä kaikki on kieltämättä 
vähän silleen sulkeutunei ta . Ei sillai kunnolla mut ehkä vähäsen. Et niille pitää 
mennä juttelemaan ne ei varmasti tuu puhumaan sulle. Mut tota kaiken kaikkiaan 
tosi rentoa porukkaan täällä assyllä käy. Et niiden kanssa on jotenkin mukavampi 
olla, kun kukaan ei mieti sitä onko mun pers liian levee tai jotain muuta tällaista.” 

 Lasse ja Terhi 

Lasse ja Terhi ovat kihloissa oleva nuoripari, joka herätti tutkijan mielenkiinnon 
sosiaalisella olemuksellaan. He istuivat vierekkäin yhteisen tietokoneen äärellä ko-
ko tapahtuman ajan. Tietokonetta he käyttivät enimmäkseen yhdessä, eivät vuoro-
tellen. Toinen ohjasi näppäimistöä vasemmalla, toinen oikealla kädellään. Välillä he 
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unohtivat tietokoneen autuaasti, syventyen suutelemaan ja halaamaan toisiaan. Tie-
tokonerakkautta? 

Lasse osallistui tapahtumaan seitsemättä kertaa, Terhi toista. Assemblyyn osallistu-
via tietokoneharrastajia he kuvailevat seuraavasti: 

Terhi: ”Puolet näyttää al iravi tu i l ta .”  

Lasse: ”Ja toiset on hirveitä p läsejä .  Täällä ei tunnu normaalipainoisia ihmisiä 
olevan kovinkaan paljon.”  

 Eetu 

Eetu on tunnetun suomalaisen IT-alan yrityksen työntekijä. Hänen edustamansa 
yritys oli yksi tapahtuman pääsponsoreista. Heillä oli näyttelyosasto, jolla työsken-
teli haastattelu-hetkellä kolme työntekijää. Eetu on ollut tapahtumassa mukana yli 
kymmenen vuoden ajan. Hän kuvaa bittinikkareita: ”Niitä on useampaakin eri 
tyyppiä… vanhaa porukkaa, joka on sillon aikonaankin aikonaankin luonut tän ko-
ko scenen. Ja sitten on hyvin nuorta porukkaa, jotka tulee tänne lähinnä pelaamaa ja 
irkkaamaan tänne keskenään… niitä on tuolla salillinen. Ja sitten on semmosia ih-
misiä jotka tulee vähän niinku vakavammassa mielisesti luomaan jotakin ― et ne 
niinku tulee koodaamaan tai tekeen musiikkia tai sitten ne on valmistautuneet näyt-
tään… jakaan sitä muille ja osallistumaan sitten kompoon. Mä oikeastaan tommo-
set kolme ryhmää voisin äkkiseltään keksiä tohon.” 

Haastattelut paljastavat, että bittinikkareita koskevat stereotypiat ovat osa myös tietoko-
neharrastajien omaa ajattelutapaa. Useat esitetyistä arvioinneista liittyvät ”nörtin” ulkoi-
seen habitukseen (hintelä, rasvalettinen, aliravittu, pläsi), ikään, sukupuoleen, koulume-
nestykseen sekä harrastusryhmän sisäiseen identifioitumiseen. 

Holloway & Valentine (2003, 50-54) raportoivat, että useat tytöistä eivät pidä tekno-
pojista (ks. luku 5). Selitys tälle löytyy tutkijoiden mukaan samankaltaisista ulkoiseen 
olemukseen liittyvistä arvioinneista, joita tämän tutkimuksen haastateltavat kertoivat. 
Otokseen kuuluvista noin 90 % oli poikia, joiden painoindeksi oli keskimäärin normaali-
rajojen yläreunassa. Tämä tilastollinen löydös vahvistaa sekä haastattelujen että aiempien 
tutkimuksien (Rimpelä 2002) tuloksia. 

8.1.2  Eräitä bittinikkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja 
asenteita 

Kyselylomakkeen muuttujat Q91-Q126 mittasivat sitä, millaisia kokemuksia, uskomuk-
sia, arvostuksia ja asenteita tietokoneharrastajilla on arkipäivän tasolla tietokoneista ja 
niiden käyttötaidon merkityksestä. Kokemusmaailmaan liittyen muuttujat Q91-Q98 
mittasivat erityisesti sitä, mistä keskeisistä lähteistä bittinikkarit ovat saaneet oppia ja 
opastusta harrastukseensa. 
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Taulukko 11. Keskeiset tietotekniikkaharrastuksen opinlähteet prosenttilukuina (n = 274). 

Tietotekniikkaan liittyvää 
tietoa ja taitoa olen saanut 

Hyvin 
paljon 

Melko 
paljon 

Jonkin 
verran 

Melko 
vähän 

En  
lainkaan 

Yht. 

Q91 Koulusta  4,4 % 8,0 % 26,3 % 47,1 % 14,2 % 100,0 % 
Q92 Vanhemmilta 3,3 % 2,9 % 15,0 % 28,5 % 50,4 % 100,1 % 
Q93 Sisaruksilta 7,7 % 8,0 % 13,5 % 19,3 % 51,5 % 100,0 % 
Q94 Ystäviltä 31,0 % 41,6 % 19,3 % 5,1 % 2,9 % 99,9 % 
Q95 Ulkop.kursseilta 0,7 % 2,6 % 12,5 % 16,2 % 67,9 % 99,8 % 
Q96 Kirjoista 10,6 % 22,3 % 27,0 % 25,5 % 14,6 % 100,0 % 
Q97 Internetistä 34,7 % 30,7 % 21,5 % 8,0 % 5,1 % 100,0 % 
Q98 Muualta, mistä? Ei muualta: 81,0 %. Jostakin muualta: 19,0 %.  

Tarkasteltaessa taulukkoa 11 ja sitä havainnollistavaa kuviota 8 huomataan, että keskeisiä 
opinlähteitä tietotekniikkaharrastukselle ovat ys tävät  ja In ternet . Yhteensä 72,6 % 
harrastajista katsoi, että he ovat saaneet tietoa ja taitoa ystäviltä ”hyvin tai melko paljon”. 
Internetistä vastaavan verran oppia on saanut 65,4 % ja kirjoista 32,9 %. 

Kuvio 8. Keskeiset tietotekniikkaharrastuksen opinlähteet. 

”Melko vähän tai ei lainkaan” tietämystä on saatu koulun ulkopuolisilta kursseilta (84,1 
%), vanhemmilta (78,9 %), sisaruksilta (70,8 %) sekä koulusta (61,3 %). 

Lähes kaikki kohdassa “Muualta – mistä?” mainitut opinlähteet (19,0 %) liittyivät it-
seoppimiseen – esimerkkeinä ”Itse tutkimalla ja kokeilemalla” sekä ”Yrityksen ja ereh-
dyksen kautta”. Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat: ”Seuraamalla keskustelua IRC-
kanavalla”, ”Työstä” (3), ”Lehdistä” (2), ”Helpeistä”, ”Mieheltäni”, ”Naapureilta”, 
”Enolta” sekä ”Ennen vanhaan purkeissa liikkuneista teksteistä”. 
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Muuttujat Q99-Q126 luotasivat bittinikkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia 

sekä asenteita kysymyksillä, joihin tuli vastata dikotomisesti “Ei” tai “Kyllä”. Vastausten 
jakaumat sekä jakaumien prosenttiluvut selviävät taulukosta 12. 

Taulukko 12. Eräitä bittinikkareiden kokemuksia, uskomuksia, arvostuksia ja asenteita 
(Q99-126). Jakaumat, joiden välillä pelaajien ja hakkereiden välinen ero on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä (p<0,001; t-testi), on merkitty*** (n = 274). 

Kaikki Pelaajat Hakkerit Väittämä / mielipide 
Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä 

110 164 32 59 38 38 Tulevaisuudessa kaikkien on osattava 
käsitellä tietokonetta 40,1% 59,9% 35,2% 64,8% 50,0% 50,0% 

156 118 56 35 31 45 Tietokoneharrastajat ovat yleensä 
tavallista älykkäämpiä 56,9% 43,1% 61,5% 38,5% 40,8% 59,2% 

243 31 91 0*** 64 12*** Tietokonetta käyttävän on oltava 
tavallista älykkäämpi 88,7% 11,3% 100 % 0 % 84,2% 15,8% 

225 49 74 17 56 20 Tietokoneen kanssa puuhailu on yleensä 
hauskempaa kuin puuhailu ystävien 
kanssa 

82,1% 17,9% 81,3% 18,7% 73,7% 26,3% 

196 78 65 26 55 21 Tietokone voi olla ihmisen paras ystävä 
71,5% 28,5% 71,4% 28,6% 72,4% 27,6% 

224 50 72 19 60 16 Katselen mieluummin televisiota kuin 
puuhailen tietokoneen kanssa 81,8% 18,2% 79,1% 20,9% 78,9% 21,1% 

169 105 40 51*** 62 14*** Harrastan mieluummin jotakin urheilua / 
liikuntaa kuin puuhailen tietokoneen 
kanssa 

61,7% 38,3% 44,0% 56,0% 81,6% 18,4% 

176 98 52 39 58 18 Fyysinen kuntoni on parempi kuin 
ikätovereillani keskimäärin 64,2% 35,8% 57,1% 42,9% 76,3% 23,7% 

189 85 65 26 55 21 Liikun mieluummin luonnossa kuin 
puuhailen tietokoneen kanssa 69,0% 31,0% 71,4% 28,6% 72,4% 27,6% 

198 76 72 19 54 22 Harrastan mieluummin musiikkia kuin 
puuhailen tietokoneen kanssa 72,3% 27,7% 79,1% 20,9% 71,1% 28,9% 

244 30 82 9 61 15 Harrastan mieluummin kuvaamataitoa 
kuin puuhailen tietokoneen kanssa 89,1% 10,9% 90,1% 9,9% 80,3% 19,7% 

213 61 75 16 64 12 Luen mieluummin kuin puuhailen 
tietokoneen kanssa 77,7% 22,3% 82,4% 17,6% 84,2% 15,8% 

157 117 50 41 54 22 Käyn mieluummin diskossa kuin 
puuhailen tietokoneen kanssa 57,3% 42,7% 54,9% 45,1% 71,1% 28,9% 

85 189 20 71 25 51 Käyn mieluummin elokuvissa kuin 
puuhailen tietokoneen kanssa 31,0% 69,0% 22,0% 78,0% 32,9% 67,1% 

235 39 78 13 69 7 Haluaisin mieluummin kotiini jonkin 
kotieläimen kuin tietokoneen 85,8% 14,2% 85,7% 14,3% 90,8% 9,2% 

21 253 5 86 2 74 Omat tietotekniset taitoni ovat paljon 
paremmat kuin vanhempieni taidot 
 
 

7,7% 92,3% 5,5% 94,5% 2,6% 97,4% 
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Kaikki Pelaajat Hakkerit Väittämä / mielipide 

Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä 
64 210 33 58*** 11 65*** Omat tietotekniset taitoni ovat paljon 

paremmat kuin kouluni opettajien taidot 
keskimäärin 

23,4% 76,6% 36,3% 63,7% 14,5% 85,5% 

133 141 57 34*** 29 47*** Omat tietotekniset taitoni ovat paljon 
paremmat kuin ystäväpiirini taidot 
keskimäärin 

48,5% 51,5% 62,6% 37,4% 38,2% 61,8% 

164 110 68 23 39 37 Koulumenestykseni on parantunut 
tietokoneharrastuksen vuoksi 59,9% 40,1% 74,7% 25,3% 51,3% 48,7% 

193 81 64 27 54 22 Koulusta on paljon hyötyä tieto-
koneharrastusta varten 70,4% 29,6% 70,3% 29,7% 71,1% 28,9% 

34 240 19 72 4 72 Tietokoneharrastuksesta on paljon 
hyötyä hyvän ammatin saamiseen 12,4% 87,6% 20,9% 79,1% 5,3% 94,7% 

31 243 2 89*** 18 58*** Koulusta on paljon hyötyä hyvän 
ammatin saamiseen 11,3% 88,7% 2,2% 97,8% 23,7% 76,3% 

134 140 53 38*** 25 51*** Ystävistä on paljon hyötyä hyvän 
ammatin saamiseen 48,9% 51,1% 58,2% 41,8% 32,9% 67,1% 

52 222 18 73 11 65 Kielitaitoni on merkittävästi parantunut 
tietotekniikkaharrastuksen ansiosta 19,0% 81,0% 19,8% 80,2% 14,5% 85,5% 

193 81 70 21 46 30 Fyysinen kuntoni on merkittävästi 
huonontunut tietotekniikan johdosta 70,4% 29,6% 76,9% 23,1% 60,5% 39,5% 

32 242 16 75 6 70 Olen auttanut usein toisia tietoteknisten 
ongelmien vuoksi 11,7% 88,3% 17,6% 82,4% 7,9% 92,1% 

154 120 55 36 42 34 Minua on nimitelty negatiiviseen sävyyn 
tietokoneharrastuksen vuoksi 56,2% 43,8% 60,4% 39,6% 55,3% 44,7% 

80 194 50 41*** 6 70*** Minua on kehuttu positiiviseen sävyyn 
tietokone-osaamiseni  
vuoksi  

29,2% 70,8% 54,9% 45,1% 7,9% 92,1% 

Edeltävässä taulukossa huomio kiinnittyy aluksi eräisiin yleisiin, kaikkia tietokone-
harrastajia kuvaaviin numeruksiin. Kymmenen 28:sta muuttujasta oli sellaisia, joissa 
vähintään 80 % vastasi yhtenevästi joko ‘kyllä’ tai ‘ei’, mutta myös monien muiden 
muuttujien kohdalla dikotomiat olivat varsin selviä. 88,7 % oli sitä mieltä, että tietokonet-
ta käyttävän ei tarvitse olla tavallista älykkäämpi, 82,1 % puuhailee mieluummin ystävien 
kuin tietokoneen kanssa, 81,8 % työskentelee mieluummin tietokoneella kuin katselee 
televisiota, 89,1 % valitsee mieluummin tietokoneen kuin kuvaamataidon, 85,8 % arvos-
taa tietokonetta enemmän kuin kotieläintä ja 92,3 % vastaajista katsoo omien tietoteknis-
ten taitojensa olevan paljon paremmat kuin vanhempiensa taidot. Kaikista harrastajista 
87,6 % oli sitä mieltä, että tietokoneharrastuksesta on paljon hyötyä hyvän ammatin 
saamiseen. Koulusta on hyötyä hyvän ammatin saamiseen 88,7 %:n mielestä vastaajista. 
Useimmat tietokoneharrastajat (81 %) arvioivat, että heidän kielitaitonsa on merkittävästi 
parantunut harrastuksen vuoksi. Bittinikkareista 88,3 % oli auttanut usein toisia tietotek-
nisten ongelmien vuoksi. 

Se, että yli 80 % bittinikkareista vastasi näin moneen kysymykseen yhtenevästi, kertoo 
osaltaan tietokoneharrastajien arvomaailman samankaltaisuudesta. Castellsin tulkinnan 
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mukaan (1997, 10) kyse on kollektiivisesta sosiaalisesta toiminnasta, josta saatujen 
kokemusten vaikutuksesta yksilön projekti-identiteetti muovautuu. Himasen teoria (2001, 
57-58), jonka mukaan tosielämän hakkerit (kontra stereotypiat) ovat ’tavallisia ihmisiä’ 
sosiaalisempia, tukee myös tulkintaa kollektiivisesti yhteneväisestä tavasta ajatella. 

Taulukkoon 12 palataan vielä seuraavassa luvussa, jossa tarkastellaan yleisiä identi-
teettiryhmien välisiä eroja. 

Haastateltavat kuvasivat omakohtaisia kokemuksiaan bittinikkareina olosta  seuraa-
vaan tapaan: 

 tAAt 

tAAt on tunnettu suomalainen tietokoneaktivistien ryhmä, johon kuului elokuussa 
2002 noin 135 jäsentä, heistä sisärenkaan aktivisteja vähintään 10. Ryhmähaastatte-
lussa tAAtin jäsenet ― kaikki Oldskool-konkareita ― kertoivat kokemuksis- 
taan tietokoneharrastajina seuraavasti: 

Haastattelija: “Onko teitä nimitelty negatiivisessa mielessä nörteiksi ja niin edel-
leen?” 

Poika 1: ”Eiköhän varmaan kaikkia oo kyllä täällä, uskosin.” 

Poika 2: ”Mä nyt en muista kovinkaan montaa tapausta, että negatiivisessa mieles-
sä, mut silleen vitsillähän nyt kaikki silleen aina naureskelee, et jos viettää vähän 
enemmän aikaa koneen kanssa, niin sit sieltä tulee sitä nörttihuumoria” 

Poika 3: ”Nörtti… se on mahollisesti semmonen hikinen epämiellyttävä henkilö, 
joka viettää ihan liian paljon aikaa koneen ääressä ja mä en itsessäni enkä kavereis-
sani tunnista semmosta ollenkaan.” 

Poika 1: ”-- toi ajatus nörtistä… se ei ehkä niinkun pelkästään tietokoneen käyttä-
jiin tai harrastajiin ― aktiivisiin harrastajiin eriydy, vaan se enemmänkin semmo-
siin ihmisiin, jotka… ää… harrastaa mitä tahansa. Olkoon se musiikkia tai kuvatai-
detta tai tämmöstä. Mut ne on siinä täysillä siinä jutussa mukana, niin se on  
niinkun nörtti sillon. Mulle ei tuu mielleyhtymää et se on mikään hikinen tyyppi. 
Mut yleisesti se nyt on vaan ymmärretty näin” 

Tyttö: ”Sit kyllä mä monesti itte sanon ittestäni et et mä oon nörtti jollekin sellasel-
le. Et tytöstä nyt tahdotaan olla nyt vähän silleen, että ai ai harrastats sä koneita. 
Niin kyl sit mielelläni sanoisin, et mähän on oon täys nörtti… kyl mä kans voisin 
käyttää sellasesta [nimitystä] sellasesta ihmisestä ― ihmisestä, joka niinku paneu-
tuu täysillä johonkin asiaan. Et se on niinku joku fysiikkanörtti tai matikkanörtti tai 
sillee. ― Et ei oo välttämättä ainoastaan negatiivinen sana.” 

 Sampo 

Kysyttäessä usealta Oldskoolin jäseneltä, kuka porukasta olisi heidän mielestään 
oikein tyypillinen tietokonenörtti, tutkija sai useita vastauksia. Näistä suurin osa 
kohdistui Sampoon – hänen osaamistaan ylistettiin useaan otteeseen. Sampo on 
ohjelmoinninharrastaja, joka opiskelee yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja tekee 
samaan aikaan alaan liittyviä töitä eräässä keskisuuressa yrityksessä. Hän on me-
nestynyt hyvin lukuisissa ohjelmointikilpailuissa. Ulospäin hän näyttäytyy ”täydel-
liseltä” tietokonenörtin stereotyypiltä: langanlaiha nuorimies, pitkät rasvaiset hiuk-
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set, kelmeän kalpea iho. Sammon puhe on hyvin epävarmaa ja takertelevaa. Sampo 
kertoo harrastavansa tietokoneita enimmäkseen yksin, mutta joskus mukana on joi-
takin kavereita. 

Haastattelija: ”Mites kaverit suhtautuu koulussa sellasiin, jotka harrastaa tietoko-
neita?” 

Sampo: ”Minä kävin koulut suht semmosella pienellä paikkakunnalla. Ei minun 
mielestä mitenkään erikoisesti suhtautunut. 

Haastattelija: “Kuulitko koskaan mitään semmosia mainintoja, että olisit jotain 
lempinimeä tän harrastuksen vuoks saanut kohdalle?” 

Sampo: “En minä sanois että tämän harrastuksen vuoks…. lähinnä muista asioista 
kiusattiin. 

Haastattelija: ”No entäs opettajissa. Huomasitko, että ne ois mitenkään erityisesti 
niinku kohdelleet tämän harrastuksen vuoksi sua?” 

Sampo: ”Kyl niissä oli vähän sellaista, että joillakin oli vähän tapana tuputella kai-
kenlaisiin datatähti sun muihin kilpailuihin ja sitten yks historian opettaja, jolta sai 
vähän tällaista ivallistakin kommenttia niinku välillä. Ei se niinku loppujen lopuks 
haitannu minua.” 

Himasen mukaan (2001, 57) hakkeriyhteisössä sosiaalisilla motiiveilla on tärkeä osa, 
mutta sosiaaliset  moti iv i t  ilmenevät eri tavoin kuin perinteisesti on ajateltu. Hakkerit 
haluavat kuulua sellaisiin yhteisöihin, jotka jakavat yhteisen intohimon – ”Ne on 
täysi l lä  s i inä ju tussa mukana”, kuten poika 1 edellä totesi. Harrastuksen ympärille 
rakentuva alakulttuuri ja siinä toimivat samanhenkiset bittinikkarit tuntuvat erityisen 
luontevalta valinnalta tilanteessa, jossa ympäröivän yhteiskunnan antama palaute on 
torjuvaa. Mikäli vaihtoehtoina ovat toisaalta nöyryytyksen kulttuuri (Himanen 2001, 72), 
jossa valtakulttuuria edustavien jäsenten taholta yksilöön kohdistetaan ivaa ja alistamista 
(vrt. Holloway & Valentine 2003, 50-54; Sampon historian opettaja) ja toisaalta saman-
henkisten tietokoneharrastajien muodostama yhteisö, on bittinikkarin valinta helppo.  

Väl i t täminen on osa hakkerietiikkaa. Välittämiseen liittyvät seikat kuten kaikkien 
mukaanottaminen, hylättyjen tukeminen, toisen ihmisen huomioiminen; kaikki nämä 
hakkeriyhteisön jakamat arvot ovat yksilön kannalta hyvin positiivisia. Ei tarvitse pelätä 
hylätyksi tai vainotuksi tulemista, riittää kun on oma itsensä. Hakkerietiikan mukaan 
yksilöä ei arvosteta pituuden, painon tai muiden ulkoisten seikkojen mukaan; häntä 
arvostetaan sen mukaan, millainen hän on yhteisön jäsenenä ja mitä hän osaa. 

Bittinikkarin l i i t tyminen harrastusyhteisöön tapahtuu selvästi tilanteessa, jossa hen-
kilölle rakentuu sisäinen suhde ryhmään ja ryhmän edustamaan ideologiaan. Havaksen 
(1991, 39) mukaan tällainen liittyminen edustaa syväl l is in tä  liittymisen muotoa. Myös 
Castells toteaa (1997, 8), että identifioituminen johonkin vertaisryhmään on yksilön 
kannalta erittäin merkityksellistä. 
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8.1.3  Yleisiä identiteettiryhmien välisiä eroja 

Edellisen luvun viimeistä taulukkoa (taulukko 12) analysoitiin t-testin avulla, jolloin 
saatiin selville mitkä pelaajien ja hakkereiden välisistä eroista ovat tilastollisesti merkit-
seviä.  

Pelaajista 38,5 % oli sitä mieltä, että bittinikkarit ovat yleensä tavallista älykkäämpiä; 
hakkereilla vastaava luku oli 59,2 % (Q100). T-testin mukaan ero on tilastollisesti merkit-
sevä (p = 0,007). Pelaajista kukaan ei ollut sitä mieltä, että tietokonetta käyttävän on 
oltava tavallista älykkäämpi; hakkereista sen sijaan myöntävästi vastasi 15,8 % (Q101). 
Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000). 

Tässä tutkimuksessa ei mitattu tietokoneharrastajien älykkyyttä, vaan kysyttiin heidän 
omaa käsitystään bittinikkareiden älykkyydestä yleisellä tasolla. Älykkyyden Meren-
heimo (1992, 86-88) toteaa jakautuvan kolmeen osaan: Komponentiaaliseen, konteks-
tuaaliseen sekä eksperimentaaliseen älykkyyteen. Komponent iaal isessa  älykkyy-
dessä yksilön valitsemat ongelmanratkaisustrategiat ovat keskeisessä roolissa. Analyyt-
tisesti, kriittisesti ja nopeasti tapahtuva ajattelu on tyypillistä hyville ratkaisijoille. Kon-
tekstuaalisuus on tilanneälykkyyttä. Kontekstuaal ises t i  älykäs yksilö oivaltaa nopeas-
ti jonkin pelin pelaamiseen liittyvän säännöstön ja ympäristöön liittyvät manipulointita-
vat. Merenheimon mukaan ”kontekstuaaliset ihmiset päätyvät huipulle missä tahansa 
oloissa, vaikka he eivät olisi erityisen analyyttisiä. Heistä voi tulla pääjohtajia, jopa 
presidenttejä.” Eksper imentaal inen älykkyys muodostuu siitä, kuinka uudet koke-
mukset välittyvät ihmisen sisäiseen maailmaan ja kuinka tämä maailma muuttaa koke-
muksia. Eksperimentaaliseen älykkyyteen kuuluu kyky muodostaa uusia näkemyksiä. 
(Ks. myös Lindström 1990, 12.) 

Useat tutkijat (Uusikylä 1991, 301, Merenheimo 1992, 87) katsovat, että lahjakkuus-
tutkimuksissa olennaisinta ei kuitenkaan ole lahjakkuuksien eritteleminen. Sen sijaan sitä 
merkityksellisempää on pyrkiä löytämään enemmän lahjakkaita kuin tähän saakka eri 
testien avulla on kyetty tekemään. Bittinikkareiden itsearvio tuo näin lisävalaistusta 
tutkijoiden kaipaamaan painotukseen. 

Uusikylä (1998, 72-73) toteaa myös, että korkea pistemäärä älykkyystestissä ei vält-
tämättä takaa erinomaista koulumenestystä. Tutkittujen nuorten mensalaisten koulume-
nestys oli yllättävän keskinkertainen. Viimeisimmässä koulutodistuksessa heidän kes-
kiarvojensa keskiarvo oli 8,37 vaihdellen välillä 6-10. Heikoimmin koulussa menestyneet 
mensalaiset olivat poikia. 

Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000) ero oli myös asenteessa liikuntaan 
(Q105). Pelaajista 56,0 % harrasti mieluummin jotakin urheilua/liikuntaa kuin puuhaili 
tietokoneen kanssa, hakkereista ainoastaan 18,4 %. Liikuntamotiivi eräänä toimintamo-
tiivin osa-alueena (Madsen 1983, 243-244) on hakkereilla täten hyvin alhainen verrattuna 
pelaajiin. 

Fyysisen kuntonsa muita ikätovereita paremmaksi arveli pelaajista 42,9 % ja hakke-
reista 23,7 %; ero on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,008) (Q106). Pelaajista 23,1 % ja 
hakkereista 39,5 % arvioi fyysisen kuntonsa huonontuneen merkittävästi tietotekniikan 
johdosta (Q123). Eroa on pidettävä tilastollisesti melkein merkitsevänä (p = 0,024). 

Tietokoneharrastajien itsearviointi omasta fyysisestä kunnostaan näyttäisi olevan lin-
jassa luvussa 2.2.4 esitettyjen näkemysten kanssa. Puolustusvoimien kuntotestien (2002) 
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tulokset, joiden mukaan n. 60 % varusmiehistä saavutti hyvää tai kiitettävää alhaisemman 
arvosanan, toteutuu pelaajien kohdalla (57,1 %) hyvinkin tarkkaan. 

Hakkereiden fyysinen kunto – tai kunnottomuus ― on erittäin huolestuttavaa. Runsas 
ajankäyttö tietokoneen parissa näyttää merkitsevän selvästi myös fyysisen kunnon rap-
peutumista. Se että 76,3 % hakkereista arvioi kuntonsa ikätovereita huonommaksi, on 
selkeä osoitus aktiivisen tietokoneharrastuksen negatiivisesta vaikutuksesta fyysisen 
kunnon ylläpitämiseen. Tutkimustulos vahvistaa Mikkelssonin (ks. luku 2.2.4) esittämää 
epäilyä tietokoneiden haittavaikutuksista fyysiseen kuntoon. 

Pelaajista 63,7 % arvioi omat tietotekniset taitonsa paljon paremmiksi kuin koulunsa 
opettajilla keskimäärin, hakkereista näin teki 85,5 % (Q115). Ero on tilastollisesti erittäin 
merkitsevä (p = 0,001). Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero pelaajien ja hakkereiden 
välillä on myös heidän käsityksessään ystävien tietoteknisistä taidoista. Pelaajista 38,4 % 
arvioi omat taitonsa paremmiksi kuin ystäväpiirin keskimääräiset taidot. Hakkereilla 
vastaava luku oli 61,8 % (Q116). 

Rimpelän (2002) mainitsema vanhemmuuden harha syntyy helposti, kun nuorten har-
rastajien tietokoneisiin liittyvät tiedot ja taidot ylittävät korkean osaamisen ikoneina 
pidettyjen opettajien taidot. Vaarana on, että kasvatusajattelu palautuu aiemmin esiteltyyn 
(luku 2.2.1) dionyysiseen näkemykseen, jolloin nuorisokulttuurin ja valtakulttuurin 
vastakkainasettelu jyrkkenee. Osaavat nuoret tulee nähdä kouluissa voimavarana ja 
resurssina, ei opettajien kilpailijoina. Toisaalta tietokoneharrastajien tulee oivaltaa, että 
tietokoneen käyttötaito on lopulta vain yksi taito monien muiden taitojen joukossa. 
Ylivertaisuus siinä ei tee kenestäkään toista parempaa ihmistä. Hakkerietiikkaan kuuluva 
välittäminen sisältää toisen ihmisen huomioon ottamisen iästä tai ammatista riippumatta. 

Nuorison tietotekninen osaaminen johtaa kuitenkin Castellsin (2001, 145) mainitse-
miin sosiaalisten rakenteiden muuttumiseen. Kouluorganisaatiossa perinteisesti vallinneet 
käsitykset kokemuksen ja vallan fokusoitumisesta opettajakuntaan tulevat jossain määrin 
muuttumaan. Patriarkaalisten identiteettien muuttuminen näkyy vääjäämättä myös koulu-
laitoksessa, joka on oleellinen osa verkostoyhteiskuntaa. Koulussa kaikkein sujuvimpaan 
informaationkäsittelyyn kykynevät jäsenet voivat olla opettajien sijaan oppilaita. Musto-
nen & Pulkkinen (2003, 69) toteavat, että lapsen itsetuntoa pönkittävät tilanteet, joissa 
hän pääsee opettamaan vanhempiaan. Opettajien eräänä keskeisenä tehtävänä informatio-
nalistisessa yhteiskunnassa onkin kyetä erottamaan tieto ja informaatio toisistaan ― se ei 
onnistu pelkällä tekniikan hallinnalla. 

Pelaajista 25,3 % katsoi, että heidän koulumenestyksensä on parantunut harrastuksen 
vuoksi, hakkereilla vastaava luku on 51,3 % (Q117). Ero on tilastollisesti merkitsevä 
(p = 0,002). Hakkereista 94,7 % ja pelaajista 79,1 % oli sitä mieltä, että tietokone-
harrastuksesta on paljon hyötyä hyvän ammatin saamiseen (Q119). Ero on tilastollisesti 
merkitsevä (p = 0,002). Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000) on ero koulun 
arvostuksessa: pelaajista 97,8 % arvioi, että koulusta on paljon hyötyä hyvän ammatin 
saamiseen, hakkereista näin arvioi 76,3 % (Q120). Myös ystävien merkityksestä hyvän 
ammatin saamiselle (Q121) oltiin eri mieltä: pelaajista 41,8 % ja hakkereista 67,1 % 
arvioi ystävistä olevan paljon hyötyä tässä suhteessa. Ero on tilastollisesti erittäin merkit-
sevä (p = 0,001). 

Ikäjakauman ja harrastusryhmän ristiintaulukointi (taulukko 13) kuvaa, kuinka eri-
ikäiset harrastajat jakautuvat harrastuksen fokuksen mukaisesti eri identiteettiryhmiin. 
Ikäluokasta ’16-vuotta tai nuoremmat’ 27 (44,3 %) oli yleisharrastajia, 32 (52,5 %) 
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pelaajia ja 2 (2,6 %) hakkereita; yhteensä ’16-vuotiaita tai nuorempia’ oli 61 eli 22,3 % 
osallistujista. 

Taulukko 13.  Ikäjakauma ja identiteettiryhmä (ristiintaulukko). 

Ikäluokat Identiteettiryhmä 
≤ 16 v 17-18 v 19-20 v ≥ 21 v 

Yht. 

Lukumäärä 2 7  3 9  2 2  1 9  1 07  
% yleisharrastajista  25,2% 36,4% 20,6% 17,8% 100,0% 

Yleisharras-
tajat 

% ikäluokasta  44,3% 47,6% 39,3% 25,3% 39,1% 
Lukumäärä 3 2  2 9  1 6  1 4  9 1  
% pelaajista  35,2% 31,9% 17,6% 15,4% 100,0% 

Pelaajat 

% ikäluokasta  52,5% 35,4% 28,6% 18,7% 33,2% 
Lukumäärä 2  1 4  1 8  4 2  7 6  
% hakkereista  2,6% 18,4% 23,7% 55,3% 100,0% 

Hakkerit 

% ikäluokasta  3,3% 17,1% 32,1% 56,0% 27,7% 
Lukumäärä 6 1  8 2  5 6  7 5  2 74  
% ikäluokasta  22,3% 29,9% 20,4% 27,4% 100,0% 

Kaikki 

% yhteensä  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pääareenan yleisharrastajat jakautuivat iältään kohtuullisen tasaisesti, mutta Oldskoolin 
hakkerit olivat selvästi muita vanhempia. Heistä 42 (55,3 %) oli 21-vuotiaita tai vanhem-
pia ja tämän kanssa yhtenevästi 56,0 % 21-vuotiaista tai vanhemmista sijoittui hakkerei-
den ryhmään. 

Ikäjakaumasta voidaan tehdä päätelmä, että tietokoneharrastus alkaa usein pelaamalla. 
Ajan myötä ja taitojen karttuessa harrastaja saattaa laajentaa tietokoneen käyttötapaa 
hakkeritaitojen ― esimerkiksi ohjelmoinnin ― suuntaan. Aiemmin mainittu Margaret 
Meadin (1970) uudisraivaaja-metafora kuvaa osuvasti tällaista harrastuskehitystä. Tieto-
konepelit ovat monelle harrastajalle ensimmäinen askel uuteen uljaaseen kulttuuriin. Kun 
pelimaailma on tullut riittävän tutuksi, ryhdytään valloittamaan pelien funktionaalisen 
toiminnan takana piilevää uutta maailmaa – koodaamista. Haasteita näiden elastisten ja 
alati kehittyvien maailmojen valloituksessa riittää, siitä huolehtivat niin globaalit tietoko-
nepelejä kehittävät yritykset kuin ohjelmointiympäristöjä tuottavat ohjelmistotalot. 

Mustosen & Pulkkisen (2003, 69) mukaan tietokoneharrastuksesta voi koitua nuorelle 
sosiaalista hyötyä ja itsetunnon pönkitystä erityisesti silloin, kun lapsi tai nuori saa 
osakseen kavereiden tai vanhempien ihailua tietoteknisen osaamisensa vuoksi. Mustonen 
& Pulkkinen katsovat, että virtuaalimaailma tarjoaa aivan uusia pätemisen, hyväksynnän 
ja seuransaannin mahdollisuuksia myös sellaisille nuorille, erityisesti pojille, jotka 
menneinä aikoina olisivat jääneet urheilullisten ja rohkeiden lasten varjoon. Kyse on 
heidän mielestään sosiaalisen pääoman kasvattamisesta, tavasta hankkia arvostusta 
ympäröivän kulttuurin jäseniltä. 

Mustonen & Pulkkinen toteavat myös, että perinteisesti atleettiset, reippaat tai fyysi-
sesti dominoivat pojat ovat saaneet arvostusta ja ystäviä (vrt. myös Holloway & Valentine 
2003 ― ks. luku 5). Tietotekniikkaa harrastavat nuoret voivat kompensoida puutteitaan 
uusmediaan liittyvällä osaamisellaan. Niinpä esimerkiksi kömpelö lapsi pääsee pätemään 
tietoteknisillä taidoillaan ja ujo uskaltaa ottaa kontaktia toisiin tietoverkkojen välityksellä. 
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Tässä tutkimuksessa otokseen kuuluvista pelaajista 45,1 % oli saanut positiivista pa-

lautetta kehumisen muodossa tietokoneharrastuksestaan. Hakkereilla vastaava prosentti-
luku oli 92,1 %. Tämä tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000) ero selittyy pitkälle 
osaamisen tasolla. Hakkereiden pitkäkestoinen ja pelaajia intensiivisempi harrastuneisuus 
näkyy osaamisena, jolla on helppo ansaita arvostusta ja ihailua. 

Toisaalta syvempi tarkastelu kertoo, että kyse on myös Meadin mainitsemasta sosiaali-
sesta älykkyydestä (ks. luku 2.3.1). Harrastuksessa edetessään bittinikkari oivaltaa 
omaavansa sellaista tietoa ja taitoa, jota voi käyttää myös sosiaalisen hyväksynnän 
ansaitsemiseen. Toisen rooliin asettuminen (vrt. Siljander 1997, 87) ja toisesta välittämi-
nen (Himanen 2001, 126) ovat hakkerietiikan mukaisesti sosiaalisesti arvokkaita ominai-
suuksia ja mahdollistavat myös hakkeriyhteisön ulkopuolisen arvonannon keräämisen. 

Haastattelussa Assembly-tapahtuman järjestäjät arvioivat identiteettiryhmien välisiä 
eroja seuraavasti: 

 Järjestäjä 1 

”Ulkopuolisesta katottuna, siellähän ne istuu koneen ääressä. Nehän on kaikki sa-
maa massaa. Mut on hyvin tarkkoja eri reviirijakoja ja hyvin niinku ihmiset haluu 
määritellä oman viiteryhmänsä, mihin kuuluu ja tähän liittyen täällä on eri profiiliin 
kävijöitä… 

 Järjestäjä 2 

”Tuota noin mainstreamille tai tänne pääarenaalle… ja sitten tänne gameheave-
niin… sinne pääsee ihan kuka tahansa, että sinne lippua ostaessa siihen määritel-
lään se et mistä haluat… Oldskooli on sitten tämmönen niin sanottu vip-tila eli se 
on tämmönen ’invite only’ eli sinne voi hakea pääsyä meiltä ja sit pitää olla jotain 
selkeitä referenssejä ― näyttöä siitä et jotain on tehty. Sen jälkeen sinne sit pääsee, 
että ei se ole mikään älyttömän tiukka, mutta se on kuitenkin sellanen, että sinne 
halutaan ehkä sit enemmän. Tätä… demokansaa nimenomaan, joka tekee ja tuot-
taa… niin tämmönen tietty vip-kohtelu heille… ovat jaksaneet vaivautua aina tänne 
asti sitten.” 

Alaa kauan seuranneiden, tietokoneharrastajien sisäpiiriin kuuluvien järjestäjien mielestä 
bittinikkareiden sisäiset alakulttuurit ― identiteettiryhmät ― ovat siis selkeästi havaitta-
vissa, vaikka ulkopuolinen ei näitä ryhmiä välttämättä ”harmaasta massasta” aluksi 
hahmotakaan. 

Tietokoneharrastajien identiteettiryhmiä vertailtaessa tulee huomata, että ryhmät ovat 
luonteeltaan ainakin jossain määrin adhokraattisia. Adhokraattista organisaatiomallia 
voidaan pitää jäykän ja byrokraattisen organisaation vastakohtana. Adhokraattinen ryhmä 
perustetaan ― tai sellainen voi syntyä myös sattumanvaraisesti ― yhtä tehtävää tai 
ongelmanratkaisua varten. (Ks. Pirttilä et al 1996, 53.) Esimerkiksi verkkopohjaista 
tietokonepeliä saattaa pelata yhtä aikaa joukko hakkereita, pelaajia ja yleisharrastajia. 
Yhdessä toimiessaan he muodostavat adhokraattisen ryhmän, joka pelin päätyttyä kenties 
hajaantuu – kokoontuakseen jälleen uudestaan, ehkäpä tyystin erilaisessa kokoonpanossa. 

Adhokratiasta huolimatta monet edellä mainituista ryhmien välisistä eroista ovat tilas-
tollisesti erittäin merkitseviä; erot eivät voi johtua sattumasta. Roolissa toimiminen (ks. 
edellä taulukko 2) sekä ryhmän jäsenten minä- ja me-persoonamuotojen yhteenkietoutu-
minen muodostavat sosiaalisesti jännittävän kentän, jossa alakulttuurien väliset erot ovat 
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selvästi havaittavia. Yksilötasolla asiaan palataan luvussa 8.2 ”Tietokoneharrastajan 
minäkuva”. 

8.1.4  Yleisiä sukupuolten välisiä eroja 

Sukupuolten välisiä eroja selvitettiin t-testin avulla. Haluttiin tutkia, onko aineistossa 
tyttöjen ja poikien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa iän, tietokoneharrastuksen keston 
sekä harrastukseen viikoittain käytettävän ajan suhteen. Mainittuihin muuttujiin liittyvät 
numerukset koottiin taulukkoon 14 a. 

Taulukko 14.  a) Ikä, harrastuksen kesto sekä viikkotyöskentely sukupuolen mukaan 
(keskiarvot). 

 Q1_SUKUP N Keskiarvo Keski-hajonta Keskivirhe 
Tyttö 30 18,17 2,506 0,458 Ikä 
Poika 244 18,96 3,546 0,227 
Tyttö 30 7,47 4,015 0,733 Harrastuksen kesto (vuosia) 
Poika 244 10,40 4,075 0,261 
Tyttö 30 25,20 22,002 4,017 Viikoittainen tietokoneen 

käyttö (t) Poika 244 32,79 21,655 1,386 

Taulukko 14. b) Ikä, harrastuksen kesto sekä viikkotyöskentely sukupuolen mukaan  
(t-testi). 

Levene: 
varianssien 

yhtäpitävyys 

t-testi: keskiarvojen yhtäpitävyys  

F Sig. t  df Merkitsevyys,  
2-suunt. 

Ikä Varianssit yhtä suuria 1,695 ,194 -1,193 272 ,234 
Harrastuksen kesto (v) Varianssit yhtä suuria 0,006 ,939 -3,729 272 ,000 
Viikoittainen tietok. 
käyttö (t) 

Varianssit yhtä suuria 0,045 ,833 -1,809 272 ,072 

Taulukosta 14 b ilmenee, että vaikka tietokoneita harrastavat tytöt ovat keskimäärin hie-
man poikia nuorempia, ei ero ole tilastollisesti merkitsevä (p≥0,05). Tilastollisesti merkit-
sevä ei ole myöskään ero harrastukseen käytettävässä viikoittaisessa tuntimäärässä: 
pojilla keskimäärin 32,79 tuntia, tytöillä 25,20 tuntia. Assembly-tapahtumaan osallistu-
neet pojat ovat harrastaneet tietokoneita keskimäärin 10,40 vuotta ja tytöt 7,47 vuotta – 
pojat siis keskimäärin kolme vuotta pidempään. Tämä ero on tilastollisesti erittäin mer-
kitsevä (p<0,001). 

Sukupuolten välisten erojen vertaaminen on tutkijan mielestä tärkeää, mutta tuloksiin 
tulee suhtautua kriittisesti. Tämä johtuu otokseen kuuluvien tyttöjen vähäisestä määrästä 
– lukumääräisesti heitä on ainoastaan 30 (10,9 %) (ks. luku 8.1.1 Tyypillinen tietokone-
harrastaja). Tilastollisten numerusten ohella haastattelut valottivat tietokoneharrastukseen 
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ja sukupuoleen liittyvää problematiikkaa. Seuraavassa kuvataan viiden bittinikkarin 
omakohtaisia näkemyksiä tyttöjen roolista muiden tietokoneharrastajien joukossa. 

 Henna 

”-- meitä on muutama… hölmömpikin, jotka vaan hengailee mukana ja muuta… 
periaatteessa ryhmän mukana tulee kaikki, jotka ryhmän mukana haluu tulla ja ny-
kyään mä oon ainoo mimmi, joka jaksaa mukana enää pyöriä. Ja tota tiettyihin vi-
deoihin kun tarvitaan jossain määrin naisia, niin minähän olen aina sitten tässä apu-
na. Ja ja. Mä olen yleinen tällanen kriitikko ja mäpisijä, että jos jotain tehdään niin 
mä oon aina sanomassa et toi ei voi toimii, toi ei tuu onnistumaan ― tehdään se 
näin.” 

 tAAt poika 1 

Haastattelija: ”No mitäs pojat sanoo tyttöjen mukanaolosta tässä ryhmässä ― onko 
niistä hyötyä vai haittaa?” 

tAAt poika 1: ”No on niistä ihan hyötyä. Yleensä tytöillä on vähän… parempi 
tämmönen artistinen silmä… tai vähän sellanen erilainen näkökulma asioihin. Et se 
on ihan hyvä et on mukana tällastakin puolta sitten” 

 Taina 

Pelitaivaassa tutkijan huomion kiinnitti nuori tyttö, joka vietti aikaa suunnilleen 
samanikäisen pojan selän takana, pojan pelatessa innokkaasti tietokoneella. Tutkija 
kulki heidän ohitseen lukuisia kertoja neljän vuorokauden aikana ja pysähtyi tilan-
netta etäältä myös havainnoimaan. Enimmäkseen Taina seisoi ja katseli lattiaan, 
välillä hän istuutui… lattialle. Poika tuijotti kuvaruutua ja näytti elävän aivan 
muussa maailmassa; kertaakaan he eivät tutkijan nähden kommunikoineet keske-
nään.  

Tapahtuman kolmantena päivänä tehdyssä haastattelussa Taina osoittautui hyvin 
araksi ja hauraan oloiseksi 16-vuotiaaksi neidoksi, joka oli saapunut tilaisuuteen 
toiselta paikkakunnalta kotoisin olevan poikaystävänsä kanssa. Taina kertoi käyttä-
vänsä kotioloissa tietokonetta noin 60 tuntia viikossa – talouskoulun ohella ― etu-
päässä irkkaillen. Hän vastasi useimpiin kysymyksiin lyhyesti, ainoastaan muuta-
maa sanaa käyttäen. 

Haastattelija: ”Miltä tää on vaikuttanut, kun sä olet täällä jo kolme päivää jo ollut?” 

Taina: “No. Ihan kivalta, mut ois ollut kivempi, jos ois ollut kone mukana.” 

Haastattelija: “Elikkä sulla ei oo konetta mukana, vaan jonkun toisin konetta siinä 
käytät?“ 

Taina: “Ei“ 

Haastattelija: “No osaatko arvioida sitä ajan käyttöä, kun teillä on yhteinen kone, 
niin montako prosenttia ajasta poikakaveri on käyttänyt konetta ja paljonko sinä 
olet käyttänyt konetta täällä Assemblyllä?” 

Taina: “Se no ― 99 prosenttii se on käyttänyt. En mä oo käyttänyt paljon olleen-
kaan täällä.” 
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Haastattelija: “… olisitko halunnut käyttää enemmän?” 

Taina: “Olisin.” 

Haastattelija: “Siitä tulee sitten kinaa?” 

Taina: “No ei silleen, kun se on sen kone. Niin tietenkin se sit saa olla.” 

Haastattelija: “Niin justiin. No mitä sä olet puuhannut sen ajan, kun et ole päässyt 
konetta käyttämään?” 

Taina: “No istunut siin vieressä ja kattonut mitä se tekee. Ja välillä kiertäny täällä.” 

Haastattelija: “Onko tullut aika pitkäks missään vaiheessa?” 

Taina: “On .” 

Tainan poikakaveri vastasi haastattelupyyntöön: “En mä ehdi, kun peli on kesken.” 

 Lasse ja Terhi 

Haastattelija: “Oliko tietokoneella mitään osuutta siihen, että rupesitte styylaa-
maan? 

Terhi: “Ei.” 

Haastattelija: ”Syyt oli siis ihan muut?” 

Lasse: ”Mä pidin nörttiyteni piilossa, kunnes homma oli varma. (nauru)” 

Saadut tulokset tukevat pääosin Heiskasen ja Mitchellin (1985, 45) mainitsemaa feminis-
tistä kritiikkiä, sillä sukupuolijakoisuus bittinikkareiden keskuudessa on hyvin voimallis-
ta. Naistutkijoiden väite pelkästä tyttöjen näkymättömyydestä kulttuurissa ei sen sijaan 
saa tukea. Se että ainoastaan n. 10 % otokseen kuuluvista oli tyttöjä, kertoo selvästi 
tyttöjen poissaolosta eikä pelkästä näkymättömyydestä. 

Hennan kuvaus hengailevista tytöistä sisältää hakkerietiikan mukaisen positiivisen 
näkemyksen kaikkien mukaanottamisesta (Himanen 2001, 126). tAAt poika 1:n näkemys 
implikoi hakkerietiikan mukaisen arvon toisista välittämisestä sekä toisten tukemisesta. 
Hennan ja tAAt poika 1:n ajatukset ovat harmonisia ja saavat tukea myös hakkerietiikas-
sa mainitusta sosiaalisen arvokkuuden ajatuksesta. 

Tainan ja hänen poikakaverinsa suhde näyttäytyy tutkijalle Castellsin teorian mukaise-
na patriarkaalisena suhteena. Castellsin (2000, 2-3) mukaan patriarkaalinen miesten 
hallitsema yhteiskunta murentuu informationalistisen yhteiskunnan esiin marssin myötä. 
Tämä yksittäinen tapaus kertoo kuitenkin selvästi, että perinteiset sukupuoleen liittyvät 
valtasuhteet ovat yllättävän tiukassa. Toisaalta Tainan tapaus konkretisoi Castellsin 
(2000, 3-5) ajatuksen verkoston ja minän bipolaarisesta vastakkainasettelusta. Poikakave-
ri sulki Tainan neljän päivän ajaksi verkkoyhteisön ulkopuolelle. Castells katsoo tällaista 
eksluusiota globaalista mittakaavasta ja toteaa yksilöiden, ryhmien, uskontojen ja jopa 
maiden olevan helposti suljettavissa verkoston ulkopuolelle yksinkertaisilla ’on – off’ -
valinnoilla. 
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8.2  Tietokoneharrastajan minäkuva 

Tässä luvussa vastataan tutkimusongelmiin 3 ja 4. Aluksi kuvataan se tilastollinen pro-
sessi, jonka avulla minäkuvamalleja etsittiin ja sen jälkeen havaitut minäkuvamallit. 
Luvun lopussa analysoidaan hakkerietiikan (Himanen 2001) operationalisoitumista 
otokseen kuuluvien tietokoneharrastajien keskuudessa. 

8.2.1  Minäkuvamallit 

Minäkuvamittariin (muuttujat Q127-Q171) sisältyi kaikkiaan 45 osiota, joissa kysyttiin 
kolme kertaa eri ilmaisuja käyttäen 15:tä eri ominaisuutta. Nämä 15 ominaisuutta koottiin 
yhteen muodostamalla summamuuttujat S1-S15 seuraavasti: 

S1: Q127+Q142+Q157 (Originellius, luovuus vs Tavanomaisuus) 
S2: Q128+Q143+Q158 (Labiilisuus, häilyvyys vs Stabiilisuus, levollisuus) 
S3: Q129+Q144+Q159 (Tarmo, energia vs Tarmottomuus) 
S4: Q130+Q145+Q160 (Intraversio vs Ekstraversio, seurallisuus) 
S5: Q131+Q146+Q161 (Lahjakkuus, äly vs Lahjattomuus) 
S6: Q132+Q147+Q162 (Laaja-alaisuus, huolimattomuus vs Tarkkuus, huolellisuus) 
S7: Q133+Q148+Q163 (Sosiaalinen dominanssi, johtavuus vs Alistuneisuus) 
S8: Q134+Q149+Q164 (Teoreettisuus vs Käytännöllisyys) 
S9: Q135+Q150+Q165 (Rationaalisuus vs Emotionaalisuus) 
S10: Q136+Q151+Q166 (Jännittyneisyys, neuroottisuus vs Rentous, vapautuneisuus) 
S11: Q137+Q152+Q167 (Tyytyväisyys vs Tyytymättömyys ulkoiseen olemukseen) 
S12: Q138+Q153+Q168 (Epäsiisteys vs Siisteys, itsestä huolehtiminen) 
S13: Q139+Q154+Q169 (Rehellisyys, kuuliaisuus vs Epärehellisyys) 
S14: Q140+Q155+Q170 (Perinteisiin nojaava ajattelu vs Futuristinen ajattelu) 
S15: Q141+Q156+Q171 (Addiktiivisuus, tietokoneriippuvuus vs Ei-pakonomainen 
käyttötapa) 

Ennen jatkotoimia jokaiselle summamuuttujalle laskettiin reliabiliteettikertoimet (Cron-
bachin alfa, Guttman Split-half sekä Spearman-Brown). Yleisesti on sanottu (Nunnally & 
Bernstein 1994), että alfan arvoja jotka jäävät alle 0,60, ei pitäisi hyväksyä. Tästä sään-
nöstä ollaan kylläkin jossain määrin luopumassa, ja eräiden tutkijoiden (Knapp & Brown 
1995, 465-469, Metsämuuronen 2000, 40) mukaan huomiota tulisi kiinnittää alfa-arvon 
sijaan enemmän sen luottamusväliin, jonka avulla voidaan arvioida alfan luotettavuutta. 

Tässä tutkimuksessa summamuuttujista poistettiin reliabiliteettilaskennan seurauksena 
muuttujat S8, S12 sekä S13, koska niissä alfan arvo jäi selvästi alle 0,60 (αS8 = 0,5065; 
αS12 = 0,2230; αS13 =  0,4118). Jatkoanalyysiin kelpuutettujen summamuuttujien alfan 
arvot olivat αS1 = 0,7632; αS2 = 0,6826; αS3 = 0,7397; αS4 = 0,7739; αS5 = 0,6382; 
αS6 = 0,7254; αS7 = 0,7296; αS9 = 0,8085; αS10 = 0,7582; αS11 = 0,7556; αS14 = 0,7664; 
αS15 = 0,6280. Spearman-Brownin reliabiliteettiarvot näillä muuttujilla vaihtelivat välillä 
0,5272-0,8027 ja puolitusmenetelmällä välillä 0,5794-0,7731. Näiden numerusten valossa 
minäkuvamittauksen reliabiliteettia voidaan pitää varsin hyvänä. 



 128
Summamuuttujista laskettiin keskiarvot ja hajonnat, jotka kuvaavat otokseen kuuluvi-

en henkilöiden (n = 274) valintoja yksittäisten dimensioiden välillä. Taulukossa 15 1. 
ulottuvuus saavutetaan mahdollisimman pienillä arvoilla (minimi 3) ja 2. ulottuvuus 
maksimiarvoilla (15). Koska esitetyt muuttujat ovat summamuuttujia, joiden vaihteluväli 
on 3…15, on tämän vaihteluvälin aritmeettinen keskiarvo 9,00. Mahdolliset poikkeamat 
tästä luvusta kuvaavat siis kunkin dimension painottumista jommankumman attribuutin 
suuntaan. 

Taulukko 15. Minäkuvamittauksen keskiarvot ja keskihajonnat. (Taulukon sarake 
’Suunta’ havainnollistaa, kumpi ominaisuus on painottunut enemmän. Nuolen pituus ei 
ole yhteydessä painotuksen määrään.) 

 1 .  u l o t tuv uu s   
(minimillä 3) 

Ka Suunta Kh 2. ulottuvuus  
(maksimilla 15) 

S1 Originellius, luovuus 7,57  2,41 Tavanomaisuus 
S2 Labiilisuus, häilyvyys 10,33  2,73 Stabiilisuus, levollisuus 
S3 Tarmo, energia 8,11  2,32 Tarmottomuus 
S4 Intraversio 8,99  2,87 Ekstraversio, seurallisuus 
S5 Lahjakkuus, äly 7,06  2,00 Lahjattomuus 
S6 Laaja-alaisuus, 

huolimattomuus 
8,84  2,21 Kapea-alaisuus, tarkkuus, 

huolellisuus 
S7 Sosiaalinen dominanssi, 

johtavuus 
8,40  2,34 Alistuneisuus 

S9 Rationaalisuus 8,13  2,81 Emotionaalisuus 
S10 Jännittyneisyys, neuroottisuus 8,99  2,84 Rentous, vapautuneisuus 
S11 Tyytyväisyys ulkoiseen 

olemukseen 
8,58  2,11 Tyytymättömyys ulkoiseen 

olemukseen 
S14 Perinteisiin nojaava 10,37  2,41 Futuristinen ajattelutapa 
S15 Addiktiivisuus, tietokoneriip-

puvuus 
10,31  2,56 Ei-pakonomainen  

käyttötapa 

Tarkasteltaessa taulukkoa 15 havaitaan, että oman kuvauksensa perusteella tietokone-
harrastajat ovat useammin omaperäisiä kuin tavallisia. Samoin heitä kuvaa usko omaan 
lahjakkuuteen ja älyyn. Bittinikkarit keskimäärin tuntuvat olevan enemmän futuristisesti 
kuin perinteisesti ajattelevia. He eivät myöskään koe olevansa tietokoneriippuvaisia. 

Koska muuttujien keskihajonnat ovat verrattain korkeita (esim. S4, S10, S9, S2), ei 
keskiarvoista tule tehdä liian rohkeita päätelmiä. Niinpä pyrittiin selvittämään, löytyykö 
minäkuvamittarista erilaisia minäkuvadimensioita kuvaavia muuttujajoukkoja. Tällaisia 
minäkuvasta identifioituvia tilastollisia malleja voidaan etsiä pääkomponenttianalyysin 
avulla. Pääkomponenttianalyysi – toisin kuin faktorianalyysi – ei kärsi multikol-
lineaarisuuden ja singulaarisuuden ongelmasta. Analyysiin mukaan tulevat muuttujat tai 
niiden kombinaatiot voivat korreloida ’liian’ (>.90) voimakkaasti keskenään ja joku tai 
jotkut muuttujista voivat olla toisten muuttujien yhdistelmiä tai kaksi muuttujaa voi olla 
myös identtisiä (Metsämuuronen 2001a, 15). 

Metsämuurosen (2001a, 19) mukaan pääkomponenttianalyysissa tulee muistaa, että 
analyysiin mukaan tulevien muuttujien itse asiassa on korreloitava keskenään. Koska 
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minäkuvamittauksen muuttujat ovat intervalli-asteikon muuttujia, voitiin muuttujien 
välille laskea Pearsonin tulomomenttikorrelaatiot (r). Korrelaatiomatriisista ilmeni, että 
jokainen muuttuja korreloi tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) vähintään yhden muun 
muuttujan kanssa. Korkein korrelaatio oli 0,456 (rS4-S10).  

Korrelaatioiden varmistamiseksi laskettiin myös sekä Kaiserin että Bartlettin testi (tau-
lukko 16), joka tutkii hypoteesia ’ovatko korrelaatiot nollia’.  

Taulukko 16.  Kaiserin ja Bartlettin testi. 

Kaiser-Meyer-Olkin: Otannan riittävyys ,608 
Arvioitu Khin neliö 604,005 
Vapausasteet - df 66 

Bartlettin sväärisyystesti 

Merkitsevyystaso ,000 

Kaiserin (Kaiser-Mayer-Olkin –testi) testin arvo on suurempi kuin 0,6 ja Bartlettin 
sväärisyystesti saa arvon p<0,0001. Metsämuurosen (2001, 24) mukaan nämä arvot 
osoittavat, että korrelaatiomatriisi on sovelias pääkomponenttianalyysille. Koska myös 
otoskoko on riittävä (>200 tai vähintään 5 kertaa muuttujien määrä), voitiin pääkompo-
nenttianalyysi suorittaa. 

Muuttujien kommunaliteetit (taulukko 17) vaihtelevat välillä 0,358 – 0,723, joita on 
pidettävä kohtuullisen korkeina. Se viittaa siihen, että ne mittaavat luotettavasti pääkom-
ponentteja. Kommunaliteetti ilmoittaa, kuinka monta prosenttia muuttujan varianssista 
pystytään selittämään pääkomponenttien avulla. 

Ominaisarvoista ja selitysosuuksista ilmeni, että viiden pääkomponentin ominaisarvo 
on suurempi kuin 1,0. Nämä viisi pääkomponenttia pystyvät selittämään 66,05 % muuttu-
jien varianssista. Tulkinnallisesti selkeää ratkaisua päädyttiin hakemaan neljäntoista 
iteroinnin kautta Varimax-rotatoidun komponenttimatriisin (taulukko 17) avulla. 

Taulukko 17.  Kommunaliteetit sekä rotatoitu komponenttimatriisi. 

Pääkomponentit  Kommu- 
naliteetti 1 2 3 4 5 

S1 ,862       ,922   
S2 ,698 ,530 -,475 ,433     
S3 ,366 -,584         
S4 ,707 ,367 ,551 -,498     
S5 ,732   ,449   ,653   
S6 ,651         ,731 
S7 ,682     ,799     
S9 ,757   ,842       
S10 ,691 ,616   -,481     
S11 ,562 -,698         
S14 ,726 ,374       ,737 
S15 ,490 ,615         

Parhaiten viiden pääkomponentin ratkaisu näyttää selittävän originelliutta ja luovuutta 
(S1 – selitysosuus 86,2 %), rationaalisuutta (S9 – 75,7 %) sekä lahjakkuutta ja älyä (S5 – 
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73,2 %). Heikoiten selittyy tarmo ja energia (S3), vaikka siinäkin selitysosuus on 36,6 %. 
Himasen mukaan (2001, 127) luovuus on korkein hakkerietiikan arvoista, joten tulos on 
looginen tämän kanssa. 

Ensimmäisellä pääkomponentti saa huomattavimmat lataukset muuttujilla S11, S10, 
S15, S3 sekä S2. Tarkasteltaessa muuttujia ja niiden suuntaa havaitaan, että pää-
komponentti kuvaa tietokoneharrastajaa, joka on mielestään a) tyytymätön ulkoiseen 
olemukseensa, b) asioita jännittävä, arka ja ujo, c) tietokoneriippuvainen, d) tarmoton ja 
laiskahko sekä e) levoton ja häilyvä. Pääkomponentti ja sitä kuvaava minäkuvamalli (ks. 
määritelmä tämän luvun lopussa) voidaan nimetä vallitsevia stereotypioita (esim. Hollo-
way & Valentine 2003, 50-54, Turkle 1995, 62-63) mukaillen nimellä ’arka  addikti’ . 
Hollowayn & Valentinen mukaan useat tytöt eivät pidä tietokoneharrastajista heidän 
ulkoisen olemuksensa sekä erilaisen, näiden tyttöjen mielestä vajavaisen sosiaalisen 
käyttäytymisensä vuoksi. Arka addikt i  vastaa varsin tarkasti sitä stereotyyppistä kuvaa, 
mikä tietokoneharrastajista em. tutkijoiden mukaan vallitsee. 

Mikäli yksilöt jostain syystä hakeutuvat toisistaan erillään oleviin ärsyke-
ympäristöihin, he eivät pysty kehittämään yhteisiä kokemuksia. Niinpä heidän tekemänsä 
havainnot eivät rakennu identtisiksi ja sosiaalisessa interaktiossa syntyvä merkitykselli-
nen reaktio jää toteutumatta (Mead, Siljander 1997, 81). Havaksen (1991, 39) mainitsema 
emotionaalinen integroituminen jää toteutumatta, mikäli yksilöt eivät suhtaudu toisiinsa 
hyväksyvästi. 

Toinen pääkomponentti saa suurimmat lataukset muuttujilla S9 sekä S4. Kyseessä on 
tietokoneharrastaja, joka oman kuvauksensa perusteella on a) asiavaltainen, harkinnan ja 
ajattelun varassa toimiva ja älyllinen sekä b) yksin viihtyvä, syrjään vetäytyvä ja vähäpu-
heinen. Tälle pääkomponentille annetaan nimi ’ä lyl l inen erakko’ . 

Myös tämä minäkuvamalli kuvaa syrjään vetäytyvää yksilöä, mutta edellisestä poike-
ten kyseessä saattaa olla ilmeisen harkittu ja tietoisesti kehitetty sosiaalinen ominaisuus. 
Kyseessä ei ole niinkään emotionaalisen integroitumisen ”ongelma”, vaan se, että älylli-
nen erakko ei koe perinteistä sosiaalista integroitumista (Havas 1991, 39) itselleen tärke-
äksi. Hän viihtyy yksin ja on tyytyväinen oloonsa. 

Kolmas pääkomponentti latautuu voimakkaimmin summamuuttujalla S7. Muuttuja 
sisältää attribuutit määräilevä, komenteleva sekä johtava. Pääkomponentti saa nimen 
’dominoiva johtaja tyyppi’ . Tällainen minäkuvamalli edustaa selvästi hyvin indivi-
dualistista yksilöä (ks. Walsh & Banaji 1997, 196-205). Castells (2001, 19-21) korostaa 
tekniikan käyttöä vallan välineenä informationalistisessa yhteiskunnassa. Hänen mukaan-
sa poliittinen ja sosiaalinen valta ovat yhteydessä erilaisiin valta- ja symboliverkostoihin. 
Tätä taustaa vasten voidaan ajatella, että tässä havaittu dominoiva johtajatyyppi (alfa-
geek?) pyrkii hallitsemaan sekä ihmisiä että tekniikkaa. Vallankäyttöön saattaa Heikkilän 
mukaan (1995, 9-10) muodostua myös systeeminen riippuvuus, samalla tavoin kuin 
vaikkapa pelaamiseen. 

Neljännen pääkomponentin suurimmat lataukset ovat muuttujilla S1 ja S5. Kyseessä 
on tietokoneharrastaja, joka kuvaa itseään a) omaperäiseksi, kekseliääksi sekä luovaksi ja 
b) lahjakkaaksi, älykkääksi sekä nopeasti oivaltavaksi. Pääkomponentille annetaan 
nimeksi ’välkky’ . Tämä minäkuvamalli kuvaa tietokoneharrastajaa, jonka minäkuva on 
hyvin vahva ja yhtenäinen (ks. Ojanen 1994, 31, Hirsjärvi 1983, 61). Edellytyksenä 
tällaiselle minäkuvalle on riittävä sopusointu omien ihanteiden ja normien kanssa sekä 
realistinen minän ja ympäristön välinen suhde. 
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Viides pääkomponentti saa korkeimmat lataukset muuttujilla S6 ja S14. Nämä muuttu-

jat kuvaavat harrastajaa, joka on a) huolimaton, huoleton ja laaja-alainen sekä b) epäsiisti, 
likainen ja nuhruinen. Pääkomponentin nimi olkoon ’nuhruinen hul iv i l i’ . Hakke-
rietiikan arvoista vapaus liittyy pitkälle ajankäyttöön. Kuitenkin se sisältää käsitteenä 
myös mahdollisuuden vapautua perinteisistä sosiaalisista kahleista, vaikkapa pukeutumi-
sen suhteen. Kyseessä voi olla myös tietokoneharrastajien oma ”muoti”, halu erottautua 
valtakulttuurin massasta. Erilaisesta pukeutumisesta mainittiin aiemmin esimerkkinä 
tietokoneguru Rickhard Stallman (Himanen 2001, 20-21). 

Edellä esiteltyjä, tilastollisesti havaittuja pääkomponentteja kutsuttiin tässä tutkimuk-
sessa jo aiemmin minäkuvamalle iksi . Pääkomponentit on nähtävä teknisinä tilas-
totieteen kuvauksina havaituille muuttujien välisille relaatioille. Minäkuvamalli sen 
sijaan edustaa teoriataustaan perustuvaa tulkinnallista näkemystä pääkomponenteista. 
Hirsjärven (1983, 111) mukaan mall i  tarkoittaa käsitettä, jolla on monia eri merkityksiä. 
Yleisessä merkityksessä mallilla voidaan ymmärtää rakennekokonaisuutta, johon voidaan 
sijoittaa erilaisia empiiriä aineksia. Malliin sijoitettuna nämä ainekset muodostavat 
selkeän kokonaisuuden, josta käyvät ilmi osien suhteet toisiinsa. 

Pääkomponenttianalyysin tulos on looginen ja osoittaa, että minäkuvan mittaaminen 
on ollut ilmeisen validia. Havaitut minäkuvamallit ovat kuitenkin luonteeltaan stokastisia, 
koska muuttujien väliset kvantifikaatiot ovat pakostakin likimääräisiä. Kattavuudestaan 
huolimatta havaitut minäkuvamallit eivät pysty täysin selittämään minäkuvaan liittyvää 
varianssia. Osa varianssista jää satunnaismuuttujien kautta selittyviksi virhetekijöiksi. 

Haastattelutilanteessa aiemmin esitellyt Sampo, Henna sekä Taina kuvasivat itseään 
seuraavaan tapaan: 

 Sampo 

Haastattelija: ”Minkälainen sä oikein olet ihmisenä?” 

Sampo: ”Hm. Mistäs tässä aloittais. – Minä oon vähän. Minä ainakin pidän itteeni 
aika luovana ja tämmösenä vähän, että minä en en oikein osaa aina pitää itteeni 
kontrollissa asioiden suhteen, että minä joskus innostun joskus äärim― äärimmil-
leen äärimmilleen asioista ja pysyn niissä kiinni niin hirveen kauan joskus ei mei-
naa sujua mikään. Että tämä on näkynyt myös työelämässä.” 

 Henna 

”Tota varmaan yleisesti ottaen voisin kuvitella, että mua pidetään melko iloisena ja 
näin niinku avoimena ja helposti innostettavana ihmisenä… yleensä aina pyrin sa-
nomaan kaikkeen ’joo’ jos ei oo ihan pakko olla menemättä tai tekemättä tai jotain. 
Asioita mun mielestä pitää kokeilla ja tehdä. No jossain määrin musikaalinen. Mä 
oon soittanut pianoo ihan pirun kauan ja muuta. Ja sen takia mä melkein täälläkin 
pyörin osittain kanssa et täällä on noita musiikkikompoja käyn kuuntelemassa. To-
ta, jonkun verran poikatyttö. Mä on aina ollut se poika, jota mun isäni ei ikinä saa-
nut. Ja tota mä oon ehkä sellanen avoin ja välitön… monet on just sanonut, et mun 
kanssa on hirmu helppo olla ja jutella ku minä en jaksa stressata. Hankala sanoa.” 

 Taina 

” Vaikee kysymys. Tosi vaikee sanoa mitään… Ujo, hiljanen ― en mä tiedä.” 
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Sampo mainitsi haastattelussa kaksi suoraan hakkerietiikkaan liittyvää arvoa, joita hän 
noudattaa: innostuneisuus (intohimo) sekä luovuus. Luovuus edustaa Himasen mukaan 
(2001, 127) korkeinta arvoa hakkerietiikassa, ja hän asettaakin luovuuden ehdoksi sanka-
riksi kohoamiselle. Tässä tutkimuksessa useat Oldskoolin jäsenet osoittivat Sampon 
”sankariksi” tutkijalle. Tämä sekä Sampon oma kuvaus luovuudesta tärkeänä osana hänen 
identiteettiään ovat hyvin linjassa hakkerietiikan kanssa. 

Henna kuvailee itseään listaamalla luonteenpiirteitä, jotka eivät sellaisenaan sisälly 
esim. Hollway & Valentinen (2003) mainitsemiin stereotypioihin. ’Iloinen’, ’avoin’ ja 
’välitön’ ovat adjektiiveja, jotka perinteisesti pikemminkin yhdistyvät antinörtteihin kuin 
tietokoneharrastajiin. Hennan maininta poikatytöstä voidaan tulkita monella tapaa. 
Poikamainen käyttäytyminen saattaa johtua halusta sulautua helpommin ryhmään, joka 
on voittopuolisesti miespuolinen. Toisaalta tutkijalle Henna näyttäytyi viehättävänä 
nuorena naisena, jonka seuraan pojat varmaankin mieluusti hakeutuvat. Hän tuntui 
nauttivan osakseen saamasta huomiosta, mutta teki sen tavalla, joka ei herättänyt kenes-
säkään pahennusta. Hänen avoin ja välitön luonteensa rohkaisee varmaan ujointakin 
bittinikkaria kontaktiin hänen kanssaan. ”Henna on hyvä jätkä”, voisi kuvitella jonkun 
sanovan. 

Hennan ryhmään liittymisen motivaatio vaikutti vahvalta. Sen sijaan hänen motiivinsa 
oli hyvin ulkoinen: hän tarjosi kyllä auliisti osaamisensa ryhmän käyttöön, mutta ei itse 
ollut kiinnostunut suuressa määrin yhteisen tuotteen ominaisuuksista. Häntä tuntui 
kiehtovan enemmän se sosiaalinen toiminta, joka tekemisen ympärille muodostui. Turu-
sen (1986, 41) mainitsemat yksilön liittymismotiiviin implisiittisesti sisältyvät perusulot-
tuvuudet – jäsentyminen, liittyminen ja toiminta (ks. luku 3.2.1 Motivaation käsitteestä) – 
ovat Hennan omakohtaisesta kuvauksesta havaittavissa. 

Taina oli kuvauksensa mukainen. Ujo, hiljainen, pidättyväinen. Kuten Hennan, myös 
Tainan liittymismotiivi vaikutti pinnalliselta (vrt. Kuusinen & Korkiakangas 1995, 62). 
Yhteisöön liittyminen johtui rakkaudesta (?) yhtä yhteisön jäsentä kohtaan (ks. luku 8.1.4 
/  Taina). Tällainen emotionaalinen integroitumispyrkimys ryhmän jäseneksi liittyy 
Havaksen (1991, 39) mukaan yksilön pyrkimykseen saavuttaa arvostusta tai hyötyä. 
Tässä mielessä Taina toimi myös hakkerietiikan mukaisesti (Himanen 2001). Poika-
kaverin osoittama ylenpalttinen kiinnostus pelaamiseen aiheutti kuitenkin selvästi Tainan 
itsetunnolle kolauksen. Kun yhteisön muut jäsenetkään eivät häneen sosiaalista kontaktia 
pyrkineet luomaan, tuntui Taina ahdistuvan entisestään. Turvaa olisi varmasti tarjonnut 
tietoverkkoihin pakeneminen, mutta oman tietokoneen puuttuessa tämäkin väylä tuk-
keutui. Välittäminen ja kaikkien mukaan ottaminen yhteisön toimintaan muuttuu moni-
mutkaiseksi, mikäli yhteisön jäsenten välillä vallitsevat henkilösuhteet ovat muodos-
tuneet kovin intiimeiksi. 

8.2.2  Hakkerietiikan operationalisoituminen 

Tässä jaksossa tarkastellaan niitä muuttujia, joilla mitataan mahdollista hakkerietiikan 
(Himanen 2001) operationalisoitumista otoksessa. Tarkastelu suoritetaan askelittain siten, 
että jokainen seitsemästä hakkerin eettisestä arvosta analysoidaan erikseen. Tulkinta 
tehdään kolmiportaisesti: merkintä ‘+++’ tarkoittaa eettisen tason vastaavan tieto-
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koneharrastajien yleistä kuvausta erittäin hyvin, ‘++’ jossain määrin ja ‘+’ heikosti. 
Luvun lopussa esitetään taulukon muodossa tiivistelmä tehdystä analyysistä ja sen tulkin-
nasta. 

1. In tohimo. Muuttujat Q37-38, 52, 32-33, 35-36. 

Harrastuksen intensiteetti ja kesto ovat muuttujia, jotka kuvaavat tutkijan mielestä hyvin 
sitä antaumusta ja intohimoa, jolla bittinikkari tietokoneita harrastaa. Harrastus aloitetaan 
tyypillisesti alle kymmenen vuoden ikäisenä, ja otokseen kuuluvat olivat harrastaneet 
tietokoneita keskimäärin 10,08 vuotta, viettäen 32 tuntia viikossa tietokoneen äärellä. 
Ihan vain vertailuna akateemiseen maailmaan: tunneiksi muutettuna bittinikkarit ovat 
käyttäneet harrastukseen keskimäärin 16640 tuntia (52 viikkoa vuodessa), mikä tarkoittaa 
opintoviikkoina (1 ov = 40 t) 416 ov. Tutkija oivaltaa toki vertauksessa piilevät karikot, 
mutta yksistään tämän nojalla voidaan harrastus kyllä tulkita intohimoksi. 

Ehkäpä intohimoisesta ajankäytöstä johtuu, että kaksi (0,7 %) harrastajaa ilmoitti käyt-
tävänsä tietokoneen aiheuttamaan uupumukseen (Q52) päivittäin piristeenä jotain lääkettä 
tai huumaavaa ainetta. Satunnaisia käyttäjiä oli 11 (4,0 %) ja kokeillut oli 23 (8,4 %). ‘Ei 
koskaan’ vastasi 236 (86,1 %). 

Taloudellisia resursseja harrastukseen uhrataan myös: Otokseen kuuluvista 147 (53,6 
%) päivittää tietokoneensa elektroniikkaa vähintään kerran vuodessa ja 23 (8,4 %) har-
vemmin kuin kerran kolmessa vuodessa. Ohjelmistojen osalta tilanne on vielä selvempi, 
sillä 237 (86,5 %) päivittää tietokoneensa ohjelmistoja vähintään kerran vuodessa ja 
ainoastaan 1 (0,4 %) harvemmin kuin kerran kolmessa vuodessa. Valtaosa eli 227 (82,8 
%) ilmoitti tekevänsä päivitykset enimmäkseen itsenäisesti. Bittinikkareista 266 (97,1 %) 
kertoi, että hänen kotonaan oli Internet-yhteys. Yleisimpiä yhteystapoja olivat xDSL 
(45,3 %), kiinteä linja (16,4 %) sekä modeemi (22,6 %). Kahden vastaajan (0,7 %) 
pääasiallinen Internet-yhteys muodostui GPRS:n avulla. 

Tietokoneharrastajista 164 (59,9 %) kertoi kodin merkityksellisimmäksi inno-
vaattoriksi harrastuksen alkamiselle. Ystäviltä kimmokkeen harrastukselle oli saanut 68 
(24,8 %), koulusta 10 (3,6 %) ja tiedotusvälineiltä 5 (1,8 %). Muita syitä (serkut antoivat 
tietokoneensa, pikkupojan kiinnostus koneisiin, isän työpaikka, oma kiinnostus, eno, 
naapuri) mainittiin 11 (4,0 %), ja 16 (5,8 %) ei muistanut, mistä harrastus sai alkunsa. 

Tulkinta: +++ 

2. Vapaus. Q37-38, 53-64, 42. 

Intohimon samoin kuin bittinikkaria yleisesti kuvaavien ominaisuuksien kohdalla, analy-
soitiin harrastukseen suunnattua ajankäyttöä. Ajankäyttö heijastaa hakkerietiikassa myös 
vapauden arvoja. Himasen (2001, 125) mukaan hakkeri ei organisoi elämäänsä säännölli-
sesti toistuvaksi vaan siten, että elämässä on tilaa luovalle työlle ja leikittelyllekin. Hän 
katsoo myös (ibid. 135), että työn ja vapaa-ajan erottelusta on luovuttava, sillä vapaa-aika 
ei välttämättä ole sen mielekkäämpää kuin työkään; molempien mielekkyys riippuu siitä, 
miten niitä toteutetaan. 

Tietokoneharrastajat viettävät tietokoneella keskimäärin noin 28 % (4½ t/vrk) valveil-
laoloajasta (16 t/vrk). Se on merkittävän suuri osa ajankäytöstä, kun muistetaan, että 
kyseessä on koulun, opiskelun tai työn ohella tapahtuva harrastus. 

Bittinikkarit näyttäisivät toteuttavan tietokoneella viettämäänsä aikaa varsin moni-
puolisesti: vähintään neljänä päivänä viikossa 46,0 % harrastajista pelaa tietokoneella, 
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94,3 % surffaa Internetissä, 14,2 % laatii websivustoja, 70,8 % käyttää sähköpostia, 12,0 
% piirtää tietokoneella, 4,7 % laatii animaatioita, 6,9 % tuottaa tietokoneella musiikkia, 
11,7 % opiskelee koneen avulla, tekstinkäsittelyohjelmaa käyttää 21,9 %, taulukko-
laskentaa 2,9 %, tietokantaohjelmaa 5,9 % ja 19,0 % ilmoitti koodaavansa tietokoneoh-
jelmia. 

Suuresta ajankäytöstä huolimatta 67,2 % haluaa käyttää tietokonetta yhtä usein kuin 
nykyisin, 7,4 % useammin kuin nykyisin ja 3,0 % paljon nykyistä useammin. Vapaudella 
on toki hintansa: 17,9 % haluaisi käyttää tietokonetta nykyistä harvemmin ja 3,6 % paljon 
nykyistä harvemmin. 

Vapauden tulkitseminen hakkerietiikassa on haasteellista. Tietokoneharrastajat itse 
saattavat tulkita mahdollisuuden täysipainoiseen harrastamiseen merkitsevän vapautta. 
Toisaalta ylenmääräinen paneutuminen yhteen – vaikkakin monipuoliseen – asiaan voi 
kehittyä myös riippuvuudeksi (vrt. Saarinen 2002, 8). 

Tulkinta: ++ 

3. Sosiaalinen arvokkuus. Q20-21, 23. 

Osa hakkerietiikkaa on halu kuulua sellaisiin yhteisöihin, jotka jakavat saman intohimon 
(Himanen 2001, 126). Tämä näyttäisi useimpien osalta toteutuvan myös käytännössä. 
Useimmat harrastajat tulivat kokoontumiseen ryhmässä, johon kuului noin 8 henkeä. 
Ainoastaan 25 (9,1 %) kertoi osallistuvansa yksin – loput 249 (90,9 %) harrastajaa 
kuuluivat johonkin ryhmään (vähintään kaksi jäsentä). 

Bittinikkareista 204 (74,5 %) ilmoitti erääksi syyksi Assemblyyn osallistumiseen 
’muiden harrastajien tapaamisen’ (Q23). Tämä kertoo selvästi heidän halustaan identifioi-
tua tietokoneharrastajiin yhteisönä. Liittymismotiivi on täyttynyt heidän liittyessään 
omaan ryhmään (esim. paikallisella tasolla), ja osallistumalla suureen massatapahtumaan 
tälle motiiville voidaan kuvitella haettavan vahvistusta. (Q20-23). 

Tulkinta: ++ 

4. Avoimuus. Q168, 24, H. 

Himasen mukaan hakkerietiikan ‘avoimuus’ tarkoittaa hakkerin halua antaa luomuksensa 
myös toisten käyttöön. Kyselylomakkeen muuttuja Q168 pyysi vastaajaa arvioimaan 
asteikolla 1-5 sitä, miten hän suhtautuu tietokoneohjelmien kopiointiin. Vastauksien 
jakauma ilmenee taulukosta 18. 

Taulukko 18.  Suhtautuminen tietokoneohjelmien kopiointiin. 

 Frekvenssi  % 
1 Käytän vain alkuperäisiä ohjelmia 10 3,6 
2 … 25 9,1 
3 … 86 31,4 
4 … 74 27,0 
5 Käytän etupäässä kopioituja ohjelmia 79 28,8 
Yhteensä 274 100,0 

Mikäli edellisestä taulukosta yhdistetään luokat 2-5 selviää, että 96,4 % bittinikkareista 
käyttää vähintäänkin silloin tällöin – useimmat ilmeisen toistuvasti – kopioituja ohjelmia. 
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Ainoastaan 10 vastaajaa (3,6 %) ilmoitti käyttävänsä vain alkuperäisiä ohjelmia. Tässä 
tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin, millaisia ohjelmistoja bittinikkareilla on käytössä. 
Mikäli ohjelmistot ovat freeware, shareware tai open source-ideologioiden mukaisesti 
levitettäviä, vastaukset tuntuvat luontevilta ja hakkerietiikkaan soveliailta. Mikäli taas 
kyseessä on kaupallisten tuotteiden laiton kopiointi, ovat tietokoneharrastajat törmäys-
kurssilla ohjelmistoja valmistavien yritysten kanssa – ja sitä kautta toisten, ammatikseen 
ohjelmistoja tuottavien tietokoneammattilaisten kanssa. 

Bittinikkarit näyttäisivät siis olevan halukkaita hyödyntämään toisten tuotoksia. Entä 
sitten oma “anteliaisuus” – ovatko he valmiita antamaan omat tuotoksensa toisten käyt-
töön? 

Otokseen kuuluvista 70 (25,5 %) tietokoneharrastajaa ilmoitti erääksi syyksi tapahtu-
maan osallistumiseen mahdollisuuden osallistua järjestettäviin kilpailuihin eli kompoihin. 
Kilpailuun osallistuvat tekevät järjestäjien kanssa Komposopimuksen (ks. URL 18), jossa 
sovitaan tarkoin tekijänoikeuteen liittyvistä menettelyistä. Kilpailijat sitoutuvat käyttä-
mään ainoastaan sellaista ennen julkaisematonta materiaalia, johon he omistavat tai johon 
he ovat hankkineet kaikki tarvittavat tekijänoikeudet. Samalla he luovuttavat teoksensa 
käyttöoikeuden järjestäjille, joko alkuperäisessä tai muokatussa muodossa. Sopimuksessa 
ei mainita kollektiivista käyttöoikeuden luovuttamista muille tietokoneharrastajille, ei 
edes muille samaan tapahtumaan osallistuville. Toisaalta harrastajien valmistamat kilpai-
lutyöt ovat vapaasti kenen tahansa ladattavissa verkon kautta (URL 18). 

Haastattelussa Jussilta kysyttiin, miten hän suhtautuu tietokoneohjelmien kopiointiin? 
Hän vastasi käyttävänsä enimmäkseen kopioituja ohjelmia. Jatkokysymys “Oletko 
luovuttanut itse tuottamiasi tietokoneohjelmia tms. toisten käyttöön?” tuotti seuraavan 
vastauksen: “Olen mä tehnyt yhden kaverin kanssa jonkin verran sellasia action-pelejä ja 
kaverit on niitä pelannu. Pari mun tekemää juttua löytyy netistä, ihan vapaasti vaan 
käyttöön.” Jussi kertoi myös olevansa hyvin iloinen, mikäli hän näkee tai kuulee jonkun 
käyttävän hänen tuottamaansa ohjelmaa. 

Sampo puolestaan vastasi viimeksi mainittuun kysymykseen seuraavasti: “Mä oon 
koodaajana yhessä ohjelmistotalossa. Meillä on tiukat säännöt näissä jutuissa: kopioita ei 
käytetä ja toisaalta meiän tuotteista käyttäjän pitää maksaa. Eihän me muuten elettäs.” 

Näyttää siltä, että tiettyyn rajaan saakka, lähinnä harrastuksenomaisesti, bittinikkari on 
valmis toteuttamaan avoimuuden aatetta, mutta ammattimaisessa ja elannon hankki-
miseen liittyvässä työnteossa taloudelliset realiteetit puhuvat omaa kieltään. 

Tulkinta: + 

5. Akti iv isuus . Q73-80, 37-38. 

Himanen tarkoittaa (2001, 126) aktiivisuudella arvoa, jonka mukaan hakkerin tulee 
toimia aktiivisesti verkostoissa saavuttaakseen päämääränsä ja kyetäkseen toteuttamaan 
intohimoaan tietokoneisiin. 

Kyselylomakkeen muuttujat Q73-Q80 mittasivat sitä, miten usein ja millaisilla kom-
munikaatiovälineillä bittinikkari pitää yhteyttä ystäviinsä. 
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Taulukko 19.  Tietokoneharrastajien välinen kommunikaatio. 

  Sähkö-
posti 

Muutoin 
tieto-

koneella 

Hk. 
tapaa-
malla 

Lankapu-
helimella 

Matkapuh 
/puhuen 

Matkapuh 
/tekstiv. 

Kirjeitse Ko-
kous 

Päivittäin % 13,5 38,0 17,2 2,9 19,7 25,2 0,0 5,8 

4–6 pv viikossa % 14,2 14,2 29,2 8,8 34,7 22,6 0,0 13,5 

1–3 pv viikossa % 23,4 6,9 32,8 13,5 31,8 33,6 0,0 23,0 

Harvemmin % 36,5 17,5 19,3 46,4 10,6 13,9 28,5 51,1 

En koskaan % 12,4 22,6 1,5 28,5 3,3 4,7 71,5 6,2 

Puuttuvia % 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Taulukon 19 perusteella eniten käytetty kommunikointitapa harrastajien välillä näyttää 
olevan ‘Muutoin tietokoneella’, josta esimerkkinä IRC-kanavat. Otokseen kuuluvista 38 
% käyttää tämänkaltaista kommunikaatiomuotoa päivittäin. Toiseksi yleisin on teksti-
viestien lähettäminen matkapuhelimella, SMS-viestejä lähettää 25,2 % harrastajista 
ystävilleen päivittäin. Vähiten käytetään perinteistä kirjettä; 71,5 % bittinikkareista ei 
lähesty ystäviään koskaan kirjeellä. 

Huomiota taulukossa kiinnittää sähköpostin vähäinen käyttö, ainoastaan 13,5 % tieto-
koneharrastajista käyttää sähköpostia päivittäin yhteydenpidossa ystäviinsä. Ilmeisesti 
bittinikkarit ovat mieltyneet sähköpostia reaaliaikaisempiin järjestelmiin, jotka eivät 
automaattisesti taltioi lähetettyjä ja vastaanotettuja viestejä. Tutkijan mielestä tällaisten 
järjestelmien luonne muistuttaa paljolti suullista kommunikaatiota: valtaosa puheinfor-
maatiosta on luonteeltaan kertakäyttöistä, sitä ei talleteta mihinkään, kommunikaatioon 
osallistuvien omaa muistikapasiteettia lukuun ottamatta. Samoin on tilanne toki puheli-
messa. 

Harrastajaryhmät näyttäisivät kokoontuvat kohtuullisen harvoin fyysisesti yhteen. Vas-
taajista 5,8 % kokoontuu tietotekniikkaa harrastavien ystäviensä kanssa päivittäin, 13,5 % 
4-6 päivänä viikossa, 23,0 % 1-3 päivänä viikossa, 51,1 % edellistä harvemmin ja 6,2 % 
ei koskaan (harrastaa yksin). 

Suuri harrastukseen käytetty aika sekä edellisessä taulukossa kuvattu tietokone-
harrastajien välinen kommunikaatio johtavat tutkijan ainoastaan yhteen päätelmään: 
harrastus on luonteeltaan erittäin aktiivista, vaikka verkostoissa toiminen ei näyttäisikään 
olevan harrastuksen keskeisin piirre. 

Tulkinta: +++ 

6. Väli t täminen. Q124, 126, 125-126, 135. 

Toisen huomioon ottaminen ja sitä kautta myös omakohtaiset myönteiset kokemukset 
liittyvät välittämiseen. Kyselylomakkeen kysymys Q124 “Olen auttanut usein toisia 
tietoteknisten ongelmien vuoksi” tuotti seuraavan jakauman vastauksiin: vastaajista 242 
(88,3 %) vastasi myönteisesti ja 32 (11,7 %) kielteisesti. Tietokoneharrastajat vaikuttavat 
siis perin auliilta jakamaan osaamistaan myös toisten käyttöön, ja heidän tiedoilleen ja 
taidoilleen on myös kysyntää. 
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Tietokoneosaamisen vuoksi positiivista palautetta kehujen muodossa (Q126) oli saanut 

194 (70,8 %) vastaajaa. Negatiivista nimittelyä tietokoneharrastuksen vuoksi (Q125) oli 
kohdannut 120 (43,8 %) bittinikkaria. 

Himanen (2001, 126) toteaa, että välittämisen käsite sulkee sisäänsä myös tavoitteen 
kaikkien mukaanottamisesta verkostoon. 

 tAAT tyttö 

tAAt-ryhmän tyttö: ”Jossain vaiheessahan tAAttiin otettiin vaan silleen, et jos 
nyt… joku hankki tyttökaverin, niin sitten se tyttökaverikin saatettiin ottaa Taattiin 
― ilman et se osaa tehä välttämättä yhtään mitään mihinkään. Et sen takii vaikka 
siellä on tyttöjä niin ei oo kovin montaa aktiivista.” 

Tulkinta: ++ 

7. Arvoista korkeinta – luovuutta  – mitattiin minäkuvamittauksen yhteydessä osioilla 
Q157, Q127 sekä Q142. Kyseessä ei siis ole mikään luovuusmittari sanan yleisessä 
merkityksessä, vaan bittinikkarin oma näkemys luovuutensa määrästä.  

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan luovuuttaan asteikolla 1-5 taulukossa 20 esitettyjä 
attribuutteja käyttäen. 

Taulukko 20. Luovuuden mittaamisessa käytetyt attribuutit. 

  1 2 3 4 5 
Q157 Luovasti lahjakas  Tavanomaisesti lahjakas 
Q127 Omaperäinen  Tavallinen 
Q142 Kekseliäs  Tavanomaisiin ratkaisuihin tyytyvä 

Vastaukset jakautuivat taulukon 21 osoittamalla tavalla. 

Taulukko 21.  Tietokoneharrastajien luovuus heidän oman arvionsa mukaan. 

 1 2 3 4 5 Yht. Keski-
arvo 

Keskihaj. 

Frq 45 87 67 60 15  274 2,68 1,147 Q 1 5 7  
% 16,4 31,8 24,5 21,9 5,5  100,0   

Frq 60 117 47 37 13  274 2,36 1,109 Q 1 2 7  
% 21,9 42,7 17,2 13,5 4,7  100,0   

Frq 35 117 74 39 9  274 2,53 0,995 Q 1 4 2  
% 12,8 42,7 27,0 14,2 3,3  100,0   

Frq 47 107 63 45 12  274 2,52 1,084 K e s k i -
a r v o  % 17,0 39,1 22,9 16,5 4,5  100,0   

Edellisen taulukon mukaan keskimäärin 56,1 % (17,0+39,1) vastaajista arvioi luovuuten-
sa ylimmälle tai toiseksi ylimmälle tasolle viisiportaisessa asteikossa. Alimmalle tai 
toiseksi alimmalle tasolle luovuudessa itsensä sijoitti keskimäärin 21 % (16,5+4,5) 
vastaajista. 
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Luovuus näkyi Assembly-tapahtumassa monin tavoin. Vaikka suurin osa osallistujista 

oli pukeutunut aivan tavallisten nuorten tavoin, oli osalla päällä selvästi massasta erottu-
via vaatteita. 

Toinen luovuuden osoitus, joka kiinnitti tutkijan huomiota, olivat tietokoneet. Yksi 
tapahtuman kilpailuista nimittäin haastoi osallistujat rakentamaan erikoisimman ja 
hienoimman tietokonekotelon. Eräs tietokone oli saanut eläimen hahmon karvoituksi-
neen, toisessa oli läpinäkyvät kuoret ja sisällä vilkkuvat diskovalot, kolmatta koristi 
spraymaaleilla taiteiltu taideteos, neljännessä jääkapista johdettu jäähdytysjärjestelmä 
prosessorille – taisipa joku käyttää nestemäistä typpeäkin tähän tarkoitukseen. Oldskoolin 
puolella 15-vuotias poika esitteli tutkijalle itse rakentamaansa laitetta, joka heijasti 
ilmaan tietokoneelle syötetyn tekstin, esim. kelloajan. Kyseessä ei ollut mikään valmis 
rakennussarja, vaan bittinikkarin upea oman hengen tuote. 

Parhaiten luovuus näkyi kaikissa niissä ohjelmallisissa tuotoksissa, joita tietokonehar-
rastajat olivat tuottaneet. Kilpailutyöt heijastettiin suurelle valkokankaalle, ja äänet 
toistuivat erinomaisen audiojärjestelmän kautta. Niiden verbaalinen kuvailu on turhaa, 
lukijan kannattaa käydä niihin (tai vastaaviin jonkun muun vuoden versioihin) itse 
tutustumassa esim. verkon välityksellä (URL 18). 

Tulkinta: ++ 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkijan tulkinnan mukaan hakkerietiikka operationali-
soituu otokseen kuuluvien joukossa taulukon 22 esittämällä tavalla. 

Taulukko 22.  Hakkerietiikan toteutuminen tietokoneharrastajien kohdalla. 

 Toteutumisen taso 
 + ++ +++ 
1 .  I n t oh i mo     
2 .  V ap a us     
3 .  So s i aa l i n en  a rv okk uus     
4 .  A vo i mu u s     
5 .  A k t i iv i s uu s     
6 .  V ä l i t t ä mi n e n     
7 .  Luov uu s     
+ = toteutuu heikosti, ++ = toteutuu jossain määrin, +++ = toteutuu erittäin hyvin 

Himasen teorian arvoista intohimo ja aktiivisuus näyttäisivät toteutuvan parhaiten. 
Molempia raamittaa hyvin pitkälle tietokoneharrastajien valtava innostus ja harrastukseen 
käytetty runsas aika. 

Vapaus, sosiaalinen arvokkuus ja välittäminen näyttäisivät toteutuvan jossain määrin, 
mutta eivät täysin. Himanen (2001, 125) toteaa itsekin, että kaikki tietokonehakkerit eivät 
allekirjoita kaikkia teorian kohtia. On muistettava, että tässä tutkimuksessa teorian 
operationalisoitumista tutkitaan kaikkia tietokoneharrastajia koskien ja Himanen puoles-
taan keskittyi ainoastaan hakkereihin. Niinpä luovuus arvioidaan myös ainoastaan jossain 
määrin toteutuvaksi. Hakkereiden kohdalla luovuus saisi tutkijan arviona kyllä täydet 
pisteet, mutta vastapainona tietokonepelien pelaamista ei voida pitää kovin suurena 
luovuuden osoituksena, vaikka ne älyllisesti saattavat olla hyvinkin haastavia (ks. Hima-
sen määritelmä luovuudesta, luku 3.5). 
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Tutkijan arvion mukaan teoriasta heikoimmin toteutuu avoimuus. Tämä saattaa johtua 

osin viranomaisten ja valtakulttuurin asettamasta lainsäädännöstä. Himanen (2001, 59) 
katsoo kuitenkin, että kapitalistisessa yhteiskunnassa tulee olla kapitalisti voidakseen 
päättää itse elämästään. Himasen käyttämä käsite ”kapita l is t inen hakker i” tukee tut-
kijan tulkintaa avoimuuden toteutumisesta – tai toteutumattomuudesta – bittinikkareiden 
keskuudessa. Avoimuus ja tietoverkot näyttäytyvät monesti yhtenä keinona hankkia sosi-
aalista arvostusta ja sitä kautta mahdollisesti taloudellista etua. Aatteen vuoksi vapaasti 
ohjelmiaan jakavat idealistit ovat kuitenkin ilmeisen kuriositeettinen vähemmistö tieto-
koneharrastajista. 

On korostettava, että taulukossa 22 esitetään tutkijan oma tulkinta aiemmin esitellystä 
datasta: Himasen teorian operationalisoitumista esitetyllä tavalla ei tule yleistää tutki-
muspopulaation ulkopuolelle. 

8.3  Tietokoneharrastus ja koulumenestys 

Tässä jaksossa vastataan tutkimusongelmaan 5 ja tutkimusongelmaan 6b. Aluksi tarkas-
tellaan tietokoneharrastuksen yhteyttä eräisiin oppiaineisiin koulussa. Sen jälkeen kuva-
taan harrastus-aktiivisuuden merkitystä koulussa menestymiselle. Luvun lopussa verra-
taan eri identiteettiryhmien välistä koulumenestystä, samoin kuin sukupuolten välisiä 
eroja saavutettujen kouluarvosanojen suhteen. 

8.3.1  Harrastuksen yhteys eräisiin oppiaineisiin 

Rimpelän (2002) mukaan varhain koulun lopettavat nuoret jäävät kännykän käyttöä 
lukuun ottamatta keskimääräistä vähäisemmälle tasolle kaikessa muussa tietotekniikan 
käytössä. Mikäli tietokoneharrastuksen ja koulumenestyksen välillä on todella olemassa 
positiivista riippuvuutta, voidaan olettaa tietotekniikan harrastajien menestyvän koulussa 
vähintään tyydyttävästi. 

Tässä tutkimuksessa tietokoneharrastajien koulumenestystä kartoitettiin viimei-
simmässä koulutodistuksessa olleiden kymmenen tutkijan valitseman kouluarvosanan 
perusteella. Keskimääräisen tietokoneharrastajan koulussa saavuttamat arvosanat on 
koottu taulukkoon 23. 
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Taulukko 23. Keskimääräisen tietokoneharrastajan koulumenestys eräissä oppiaineissa. 

 N Min Maks K-arvo Keskihajonta 
Kaikkien aineiden keskiarvo 261 6,0 10,0 8,16 0,699 
Lukuaineiden keskiarvo 252 5,5 10,0 8,18 0,822 
Tietotekniikka 241 5,0 10,0 9,41 0,743 
Matematiikka 266 4,0 10,0 8,25 1,191 
Äidinkieli 266 6,0 10,0 8,14 1,002 
Englanti 265 5,0 10,0 8,60 1,147 
Tekninen / tekstiilityö 232 6,0 10,0 8,10 0,920 
Liikunta 254 5,0 10,0 8,02 1,037 
Musiikki 251 5,0 10,0 8,13 1,204 
Kuvaamataito 255 5,0 10,0 8,16 1,167 

Kouluarvosanoista päätellen tietokoneharrastajilla menee ihan hyvin. Jokaisessa tutkijan 
kyselylomakkeeseen valitsemassa oppiaineessa heidän keskiarvonsa ylittää 8,0:n. Parhaat 
arvosanat saadaan luonnollisesti tietotekniikassa (9,41), mutta englannin kielen keskiarvo 
8,60 on sekin hyvin korkea. 

Sutisen (2003, 219-228) mukaan kieli muodostaa keskeisen rajapinnan kulttuuriselle 
ymmärrykselle ja siinä toimimiselle. Hänen mainitsemansa kollektiivinen ideamaailma 
(ks. luku 2.3.2 – Sosiaalipsykologian viimeaikainen näkemys minäteorioista) voidaan 
saavuttaa, mikäli yhteisön jäsenet kykynevät kommunikoimaan konventionaalisia symbo-
leja käyttäen. Tietokoneharrastajien symbolimaailma sisältää luonnollisen kielen lisäksi 
myös tietokoneen ja ohjelmistojen käyttämiseen vaadittavan käsitteistön. Tämän käsit-
teistön kielelliset symbolit pohjautuvat usein englanninkielisiin sanoihin, mikä johtuu 
USA:n suuresta merkityksestä tietokone- ja ohjelmistomarkkinoilla (ks. McManus & 
Kumpulainen 2003, 51). Lisäksi tietoverkkojen määrän ja laadun paraneminen on helpot-
tanut kansainvälisten kontaktien luomista ja ylläpitämistä. Assembly 2002  
-tapahtuman järjestäjien mukaan tapahtuman osallistujista noin 10 % oli ulkomaalaisia. 

Vaikka edellisessä taulukossa listatuista kouluarvosanoista liikunta saa alhaisimman 
numeruksen, on taulukon liikunnan keskiarvoa 8,02 pidettävä kuitenkin yllättävän hyvä-
nä. Tulos on hieman ristiriitainen sen kanssa, että otokseen kuuluvien poikien paino-
indeksi sijoittuu lähelle normaaliarvojen ylärajaa (ks. luku 8.1.1 – Tyypillinen tietokone-
harrastaja). 

Kaikkien aineiden keskiarvo kaikilla otokseen kuuluvilla tietokoneharrastajilla on 
hieman alhaisempi kuin Uusikylän (1998, 72-73 ) raportoima mensalaisten keskiarvo. 
Keskiarvojen vaihteluväli näillä molemmilla erityisryhmillä on sama (6-10). 

Yksittäisten oppiaineiden keskiarvotarkastelu tuotti merkityksellistä tietoa tietokone-
harrastuksen yhteydestä eräisiin oppiaineisiin koulussa. Syvällisempää tietoa aiheesta 
saadaan kuitenkin vertaamalla harrastusaktiivisuuden yhteyttä menestymiseen koulussa. 
Onko tietokoneisiin käytetty aika suoraan pois koulumenestyksestä vai onko tilanne 
päinvastainen: tukeeko harrastus koulunkäyntiä? Tätä problematiikkaa käsitellään seu-
raavassa jaksossa. 
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8.3.2  Harrastusaktiivisuuden yhteys koulumenestykseen 

Harrastukseen käytetystä viikoittaisesta tuntimäärästä (Q38) laskettiin ala- ja yläkvartiilit, 
Q1 = 14 ja Q3 = 40. Taulukossa 24 kuvataan keskiarvojen jakautuminen eräissä oppi-
aineissa yläkvartiilin Q3 molemmin puolin. 

Taulukko 24.  Kouluarvosanojen keskiarvot harrastusaktiivisuuden suhteen. 

  Q38_TUNT N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe 
≥ 40 84 8,32 0,659 ,072 Kaikkien aineiden  

keskiarvo < 40 177 8,09 0,707 ,053 
≥ 40 78 8,38 0,729 ,083 Lukuaineiden 

keskiarvo < 40 174 8,10 0,849 ,064 
≥ 40 82 9,65 0,575 ,063 ATK 
< 40 159 9,29 0,790 ,063 
≥ 40 83 8,47 1,233 ,135 Matematiikka 
< 40 183 8,15 1,161 ,086 
≥ 40 83 8,12 0,916 ,101 Äidinkieli 
< 40 183 8,15 1,040 ,077 
≥ 40 84 8,92 1,122 ,122 Englanti 
< 40 181 8,46 1,133 ,084 
≥ 40 72 7,89 0,832 ,098 Tekninen / tekstiilityö 
< 40 160 8,20 0,944 ,075 
≥ 40 79 7,67 0,944 ,106 Liikunta 
< 40 175 8,18 1,040 ,079 
≥ 40 76 8,21 1,268 ,145 Musiikki 
< 40 175 8,10 1,178 ,089 
≥ 40 79 8,35 1,177 ,132 Kuvaamataito 
< 40 176 8,07 1,154 ,087 

Edellä olevasta taulukosta selviää, että 40 t viikossa tai enemmän tietotekniikkaa har-
rastavat saavat muita parempia kouluarvosanoja kaikissa muissa taulukossa mainituissa 
oppiaineissa paitsi äidinkielessä, teknisessä / tekstiilityössä sekä liikunnassa. 

Näiden erojen tilastollinen merkitsevyys selviää t-testillä (taulukko 25), jossa luokitte-
levan muuttujan Q38 luokkarajaksi asetettiin yläkvartiili Q3 (40 t / vko). 
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Taulukko 25. Kouluarvosanojen erojen merkitsevyys harrastusaktiivisuuden suhteen  
(t-testi). 

Varianssien 
yhtäpitävyys 

t-testi: 
keskiarvojen yhtäpitävyys 

 

F Sig. t df Merkitsevyys,  
2-suunt. 

Kaikkien 
aineiden ka 

Varianssit yhtä suuria 0,441 ,507 2,517 259 ,012 

Lukuaineiden 
ka 

Varianssit yhtä suuria 1,568 ,212 2,495 250 ,013 

Tietotekn. Varianssit eri suuria   4,003 212 ,000 
Matematiikka Varianssit yhtä suuria 0,448 ,504 2,023 264 ,044 
Äidinkieli Varianssit yhtä suuria 3,889 ,050 -,204 264 ,839 
Englanti Varianssit eri suuria   3,084 163 ,002 
Tekninen / 
tekstiilityö 

Varianssit yhtä suuria 2,397 ,123 -2,408 230 ,017 

Liikunta Varianssit yhtä suuria 0,397 ,529 -3,736 252 ,000 
Musiikki Varianssit yhtä suuria 0,414 ,520 0,685 249 ,494 
Kuvaamataito Varianssit yhtä suuria 1,113 ,293 1,820 253 ,070 

Edellinen taulukko osoittaa, että kouluarvosanojen erot erittäin paljon harrastavien (Q3, 
vähintään 40 t viikossa) ja muiden välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001) 
tietotekniikan sekä liikunnan kohdalla. Erittäin paljon aikaa tietokoneharrastukseen 
käyttävät menestyvät siis tietotekniikassa muita paremmin, mutta liikunnassa he saavat 
huonompia arvosanoja kuin vähemmän tietotekniikkaa harrastavat. 

Tilastollisesti merkitsevä (p<0,01) on myös ero englannin kielessä, jossa erittäin pal-
jon tietokoneita harrastavat saavuttavat muita parempia kouluarvosanoja. 

Tilastollisesti melkein merkitseviä (p<0,05) ovat erot kaikkien aineiden sekä luku-
aineiden keskiarvoissa, matematiikassa ja teknisessä / tekstiilityössä. Tilastollisesti mer-
kitseviä erot eivät sen sijaan ole äidinkielen, musiikin ja kuvaamataidon kohdalla. 

Sampo kuvaa kouluaikaisia lempiaineitaan, tietotekniikan ja koulun suhdetta sekä aja-
tuksiaan opettajista seuraavasti: 

 Sampo 

Haastattelija: ”Mikä oli sun lempiainees sillon kun sä olit koulussa?” 

Sampo: ”― Hm. Ainakin ala-asteella minä tykkäsin kovasti tosta kuvamataidosta ja 
äidinkielestä niistä luovista aineista. Yläasteen puolella tais olla aika samoja.” 

Haastattelija: ”No entäs, jos mietit tietotekniikkaa ja koulua ― onko sinun mielestä 
tietokoneista ollut hyötyä vai haittaa koulunkäynnille sillon kun koulussa olit? 
Sampo: ”Tuohonkin on vähän hankala vastata, kun minä kasvoin sen parissa. Kyllä 
minä mielestäni oon oppinutkin jonkun verran. Tietynlaista matemaattista ajattelua 
oon oppinut.” 

Haastattelija: ”Osallistuitko millekään tietokonekurssille kouluaikana?” 

Sampo: ”öö Pakollisille” 
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Haastattelija: ”Oliko siitä sinulle hyötyä?” 

Sampo: ”Eipä juuri. Lähinnä, että kympin sain todistukseen.” 

Haastattelija: ”Mitenkä ajattelet koulussa olevia opettajia, minkälaiset heidän tieto-
tekniset taidot ja tiedot on?” 

Sampo: ”Kyllä niitten taidot varmaan riittää siihen, että opetetaan näille tavallisille 
peruskoululaisille näitä perusasioita. Siihen ne varmaan riittää, mutta tuntuu, että 
melkein joka koulussa on tämmösiä omanlaisia tapauksia kun minä olin, että opet-
tajalla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä sille tasolle. ” 

Aiemmin mainittu Rimpelän (2002, 4) teema varhaisen aikuistumisen harhasta puikahtaa 
esiin Sampon viimeisimmässä vastauksessa. Koulussa toimittaessa opettajan ja oppilai-
den kollektiivinen ideamaailma (Sutinen 2003, 219-228) on usein eriarvoinen. Tavan-
omaisessa tilanteessa opettaja pyrkii opettamaan ja kasvattamaan oppilaitaan siten, että 
opettajan ja oppilaiden käyttämä lingvistinen symboliikka ja käsitejärjestelmät lähenevät 
toisiaan, jolloin kollektiivinen ideamaailma pala palalta yhtenäistyy. Mikäli oppilaan 
käsitejärjestelmä ja siihen liittyvä praktinen osaaminen ovat opettajan tieto-taitoa korke-
ammalla tasolla, kommunikaatio heidän välillään vaikeutuu. Opettajat on totuttu näke-
mään aikuisten hegemonisen valtakulttuurin (Heiskanen & Mitchell 1985, 10) edustajina, 
ja suvereenisuus kulttuurissa toimimiselle on perustunut pitkälle kommunikaation ja 
tiedonhallintaan. Informationaalisessa yhteiskunnassa tieto voidaan nähdä myös sosiaali-
sena pääomana (Castells 2001, 19-21), ja niinpä oppilaan suvereenisuus tiedonhallintaan 
liittyvissä menettelyissä saattaa aiheuttaa konfliktin nuorten ja valtakulttuurin edustajien 
välille. 

8.3.3  Identiteettiryhmien eroavuudet koulumenestyksessä 

Aiemmin tarkasteltiin tietokoneharrastuksen yhteyttä eräisiin oppiaineisiin sekä harras-
tusaktiivisuuden yhteyttä koulumenestykseen. Tässä jaksossa perehdytään eri identiteetti-
ryhmien ― yleisharrastajien (Pääareena), pelaajien (Pelitaivas) sekä hakkereiden (Olds-
kool) ― saavuttamiin kouluarvosanoihin. Identiteettiryhmien saavuttamat kouluarvosanat 
on koottu taulukkoon 26. 



 144
Taulukko 26.  Identiteettiryhmien erot koulumenestyksessä (keskiarvot). 

 N Keski-arvo Keski-
hajonta 

Keskivirhe 

Yleisharrastajat 102 8,19 0,644 ,064 
Pelaajat 90 7,94 0,743 ,078 
Hakkerit 69 8,40 0,638 ,077 

Kaikkien aineiden 
keskiarvo 

Kaikki 261 8,16 0,699 ,043 
Yleisharrastajat 98 8,27 0,790 ,080 
Pelaajat 87 7,97 0,834 ,089 
Hakkerit 67 8,34 0,807 ,099 

Lukuaineiden keskiarvo 

Kaikki 252 8,18 0,822 ,052 
Yleisharrastajat 91 9,48 0,584 ,061 
Pelaajat 88 9,10 0,788 ,084 
Hakkerit 62 9,74 0,723 ,092 

Tietotekniikka 

Kaikki 241 9,41 0,743 ,048 
Yleisharrastajat 107 8,18 1,112 ,108 
Pelaajat 91 8,15 1,264 ,133 
Hakkerit 68 8,50 1,191 ,144 

Matematiikka 

Kaikki 266 8,25 1,191 ,073 
Yleisharrastajat 107 8,27 1,042 ,101 
Pelaajat 91 7,87 0,833 ,087 
Hakkerit 68 8,29 1,080 ,131 

Äidinkieli 

Kaikki 266 8,14 1,002 ,061 
Yleisharrastajat 105 8,64 1,093 ,107 
Pelaajat 91 8,46 1,250 ,131 
Hakkerit 69 8,74 1,080 ,130 

Englanti 

Kaikki 265 8,60 1,147 ,070 
Yleisharrastajat 91 8,20 0,846 ,089 
Pelaajat 80 8,16 0,920 ,103 
Hakkerit 61 7,89 1,002 ,128 

Tekninen- / tekstiilityö 

Kaikki 232 8,10 0,920 ,060 
Yleisharrastajat 103 8,03 1,043 ,103 
Pelaajat 86 8,31 0,885 ,095 
Hakkerit 65 7,63 1,098 ,136 

Liikunta 

Kaikki 254 8,02 1,037 ,065 
Yleisharrastajat 104 8,32 1,143 ,112 
Pelaajat 83 7,88 1,263 ,139 
Hakkerit 64 8,16 1,185 ,148 

Musiikki 

Kaikki 251 8,13 1,204 ,076 
Yleisharrastajat 105 8,26 1,056 ,103 
Pelaajat 86 7,63 1,189 ,128 
Hakkerit 64 8,70 1,019 ,127 

Kuvaamataito 

Kaikki 255 8,16 1,167 ,073 
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Taulukosta 26 ilmenee, että hakkerit saavuttivat korkeimmat keskiarvot kaikissa muissa 
mukana olleissa oppiaineissa paitsi teknisessä / tekstiilityössä, liikunnassa ja musiikissa. 
Suoranta (2003, 13) toteaa, että perinteisten koulussa harjoitettavien kädentaitojen lisäksi 
keskeisiksi taidoiksi näyttäisivät muodostuvan mediakulttuuriset taidot. Näitä mediakult-
tuurisia taitoja ovat erilaisten audiovisuaalisten aineistojen lukutaito sekä myös taito 
tuottaa ja luoda näitä aineistoja erilaisin teknisin välinein. Hakkereiden saavuttamat 
arvosanat tukevat Suorannan ajatuksia. Hakkereilla perinteisten kädentaitojen ja ruumiin-
kulttuurin harjaannuttaminen näyttää jossain määrin jäävän vähäisempään asemaan 
mediakulttuuristen taitojen kehittyessä. 

Pelaajat olivat parhaita liikunnassa, mutta menestyivät näistä kolmesta ryhmästä hei-
koimmin kaikissa muissa oppiaineissa. Pelaaminen, samoin kuin liikuntaharrastus, on 
luonteeltaan hyvin toiminnallista. Voidaan perustellusti otaksua, että pelaamisen ja 
liikuntaharrastuksen positiivinen yhteys on kaksisuuntainen (vrt. esim. Kari et al 1980, 
39): liikunnalliset nuoret voivat suunnata osan liikuntamotiivistaan tietokoneella pelaami-
seen ja tietokoneella pelaavat kaipaavat myös tosielämään sijoittuvaa toimintaa. Turusen 
mukaan (1986, 41) toiminnan edellytyksenä on se, että ryhmään liittyminen koetaan 
turvalliseksi. Sekä pelaamisessa että liikunnassa on myös kyse omien henkilökohtaisten 
rajojen kokeilemisesta sekä halusta kokea oman suorituskyvyn kasvua (vrt. Havas 1991, 
39). 

Pääareenan yleisharrastajat menestyivät parhaiten musiikissa sekä teknisessä / tekstii-
lityössä, kaikissa muissa oppiaineissa he sijoittuivat hakkereiden ja pelaajien välille. 

Mainittujen kolmen identiteettiryhmän välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tes-
tattiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla (taulukko 27). 
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Taulukko 27.  Identiteettiryhmien erot koulumenestyksessä (ANOVA). 

  Neliö-
summa 

df Keski-neliö F Merkit-
sevyystaso 

Ryhm väl. varianssi 8,446 2 4,223 9,180 ,000 
Ryhm sis. varianssi 118,688 258 0,460    

Kaikkien aineiden 
ka 

Yhteensä 127,134 260      
Ryhm väl. varianssi 6,205 2 3,103 4,729 ,010 
Ryhm sis. varianssi 163,353 249 0,656    

Lukuaineiden ka 

Yhteensä 169,558 251      
Ryhm väl. varianssi 15,656 2 7,828 15,968 ,000 
Ryhm sis. varianssi 116,676 238 0,490    

Tietotekniikka 

Yhteensä 132,332 240      
Ryhm väl. varianssi 5,652 2 2,826 2,009 ,136 
Ryhm sis. varianssi 369,972 263 1,407    

Matematiikka 

Yhteensä 375,624 265      
Ryhm väl. varianssi 10,178 2 5,089 5,235 ,006 
Ryhm sis. varianssi 255,675 263 0,972    

Äidinkieli 

Yhteensä 265,853 265      
Ryhm väl. varianssi 3,229 2 1,614 1,229 ,294 
Ryhm sis. varianssi 344,167 262 1,314    

Englanti 

Yhteensä 347,396 264      
Ryhm väl. varianssi 3,993 2 1,997 2,387 ,094 
Ryhm sis. varianssi 191,524 229 0,836    

Tekninen- / 
tekstiilityö 

Yhteensä 195,517 231      
Ryhm väl. varianssi 17,284 2 8,642 8,521 ,000 
Ryhm sis. varianssi 254,574 251 1,014    

Liikunta 

Yhteensä 271,858 253      
Ryhm väl. varianssi 8,900 2 4,450 3,120 ,046 
Ryhm sis. varianssi 353,762 248 1,426    

Musiikki 

Yhteensä 362,661 250      
Ryhm väl. varianssi 44,216 2 22,108 18,478 ,000 
Ryhm sis. varianssi 301,510 252 1,196     

Kuvaamataito 

Yhteensä 345,725 254       

Identiteettiryhmien väliset erot koulumenestyksessä (ks. taulukko 27) olivat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä (p<0,001) seuraavien kouluarvosanojen kohdalla: kaikkien aineiden 
keskiarvo, tietotekniikka, liikunta sekä kuvaamataito. Merkille pantavaa on, että hakke-
reiden keskiarvo (8,40) kaikissa aineissa ylittää niukasti mensalaisten vastaavan keskiar-
von (Uusikylä 1998, 72-73). Kuvaamataidossa hakkerit saavuttivat parhaat arvosanat ja 
pelaajat menestyivät heikoimmin. Samanlainen tulos saatiin äidinkielessä, jossa ryhmien 
väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,01). 

Lukuaineiden keskiarvossa sekä musiikissa erot olivat tilastollisesti melkein merkit-
seviä (p<0,05). Jussilan (1972, 95) mukaan lukuaineiden keskiarvolla on huomattava riip-
puvuussuhde sovelletun tiedon osaamisen tasoon ja samalla asia-aineksen pysyvyyteen. 
Hän (ibid. 99) totesi myös harrastuspreferensseillä olevan huomattavaa yhteyttä ei vain 
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tietotasoon, vaan myös tiedon muutoksiin. Tiedon taso ja tiedon säilyminen oli aktiivisilla 
tietoharrastajilla parempi kuin passiivisilla harrastajilla. 

8.3.4  Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä 

Tietokoneharrastajiin liittyviä sukupuolten välisiä eroja koulumenestyksessä tutkittiin 
keskiarvojen sekä t-testin avulla (taulukot 28 ja 29).  

Taulukko 28.  Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä (keskiarvot). 

 Q1_SUKUP N K-arvo Keskihajonta Keskivirhe 
Tyttö 30 8,46 0,615 ,112 Kaikkien aineiden ka 
Poika 231 8,12 0,702 ,046 
Tyttö 28 8,40 0,885 ,167 Lukuaineiden ka 
Poika 224 8,16 0,812 ,054 
Tyttö 19 9,16 0,501 ,115 ATK 
Poika 222 9,43 0,757 ,051 
Tyttö 30 8,27 1,015 ,185 Matematiikka 
Poika 236 8,25 1,213 ,079 
Tyttö 30 8,50 1,106 ,202 Äidinkieli 
Poika 236 8,09 0,981 ,064 
Tyttö 30 8,83 1,177 ,215 Englanti 
Poika 235 8,57 1,143 ,075 
Tyttö 22 8,55 0,510 ,109 Tekninen / tekstiilityö 
Poika 210 8,06 0,942 ,065 
Tyttö 25 8,72 0,792 ,158 Liikunta 
Poika 229 7,95 1,033 ,068 
Tyttö 30 9,07 0,828 ,151 Musiikki 
Poika 221 8,00 1,193 ,080 
Tyttö 30 8,87 1,074 ,196 Kuvaamataito 
Poika 225 8,06 1,148 ,077 

Edellisestä taulukosta 28 jätettiin pois sellaiset muuttujat, joiden kohdalla ei havaittu 
tilastollisesti merkitsevää (p ≥ 0,05) eroa käytettäessä luokittelevana muuttujana suku-
puolta. Tällaisia muuttujia olivat lukuaineiden keskiarvo sekä keskiarvot matema-
t i ikassa ja englannissa. Näissä kouluaineissa tyttöjen ja poikien välillä ei siis ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja. 
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Taulukko 29.  Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä ( t-testi). 

Varianssien 
yhtäpitävyys 

t-testi: keskiarvojen yhtäpitävyys  

F Sig. t df Merkitsevyys-
taso, 2-suunt. 

Kaikkien 
aineiden ka 

Varianssit yhtä suuria 0,155 ,694 2,483 259 ,014 

ATK Varianssit eri suuria     -2,183 26 ,038 
Äidinkieli Varianssit yhtä suuria 3,241 ,073 2,109 264 ,036 
Tekninen / 
tekstiilityö 

Varianssit yhtä suuria 2,269 ,133 2,393 230 ,018 

Liikunta Varianssit yhtä suuria 0,499 ,480 3,621 252 ,000 
Musiikki Varianssit eri suuria     6,208 47 ,000 
Kuvaamataito Varianssit yhtä suuria 0,304 ,582 3,632 253 ,000 

Edellisestä taulukosta on keskiarvojen varianssien yhtäsuuruustestin (Levene) perusteella 
poistettu ylimääräiset rivit. Jäljelle on jätetty tulkinnat, jotka osoittavat a) varianssien 
olevan tilastollisessa mielessä yhtä suuret (pieni F-arvo, p≥0,05) sekä b) varianssien 
olevan eri suuria (suuri F-arvo, p<0,05) (ks. Metsämuuronen 2000, 62). 

Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001) l i i -
kunnassa (tyttöjen keskiarvo 0,77 korkeampi), musi ikissa  (tyttöjen keskiarvo 1,07 
korkeampi) sekä kuvaamataidossa (tyttöjen keskiarvo 0,81 korkeampi). 

Tilastollisesti melkein merkitseviä (p<0,05) eroja löytyi kaikkien aineiden keskiarvos-
ta (tytöillä hieman korkeampi), tietotekniikan arvosanasta (pojilla hieman korkeampi), 
äidinkielestä (tytöillä hieman korkeampi) sekä teknisestä / tekstiilityöstä (tytöillä hieman 
korkeampi). 

Kuten luvussa 2.2.2 todettiin, Heiskasen ja Mitchellin (1985, 45) mukaan yksi nuori-
son alakulttuureja jakava ulottuvuus on sukupuoli. Markku Vanttaja totesi tilastoaineis-
toihin ja elämäkertoihin perustuvassa tutkimuksessaan (2002, 237), että sukupuoli on 
erittäin merkittävä laudaturylioppilaita erotteleva tekijä. Koulutusuran, työelämään 
sijoittumisen sekä tulotason suhteen miehet menestyivät selvästi naisia paremmin. Nais-
ten keskinäisessä vertailussa ilmeni, että hyvätuloisista ja koulutetuista toimihenkilöper-
heistä tulleet menestyivät muita naisia paremmin. 

Karjalaisen (1982, 155) mukaan peruskoulun viidennen luokan tyttöjen asenteet kou-
lunkäyntiä ja erityisesti matematiikkaa kohtaan olivat tilastollisesti merkitsevästi poikia 
positiivisempia ja he saavuttavat myös poikia parempia kouluarvosanoja. Jussila (1972, 
50) puolestaan totesi poikien maantieteellisten tietojen hallinnan ja tietojen pysyvyyden 
olevan tyttöjen tiedon hallintaa ja pysyvyyttä parempaa. Hänen mukaansa (ibid. 89) 
sukupuolella on erittäin huomattavaa epäsuoraa yhteyttä tietojen hallintaan. 

Hakkerietiikka ei ota kantaa sukupuoleen. Himasen (2001) teorian arvoista vapaus, 
sosiaalinen arvokkuus, avoimuus, aktiivisuus sekä toisista välittäminen sisältävät impli-
siittisesti lausuman siitä, että menestys ― tässä tapauksessa koulumenestys ― on sinänsä 
palkitsevaa. Menestystä saavutetaan toimimalla aktiivisesti ja hakkerietiikan mukaisesti. 



9 Pohdinta 

Suorannan (2003, 10) keskeinen väite on, että kasvatuksen alue on laajentunut ja merkit-
tävät kasvatusvaikutukset ovat siirtyneet perinteisiltä kasvatusinstituutioilta mediakult-
tuurin alueelle (ks. myös Giroux 1996, Kellner 2001, 156). Suorannan mukaan media-
kulttuuria voi pitää totaalisena ideologiana, jonka populaarikulttuurisista viesteistä lapset 
ja nuoret oppivat mitä ajatella, miten puhua ja toimia, miten pukeutua ja mitä kuunnella. 
Media viihdyttää, jakaa tärkeää ja vähemmän tärkeää informaatiota ja tarjoaa aineksia 
maailmankuvan muodostamiseen. Suoranta (2003, 9) toteaakin, että ”mediakul t tuuri  
näyt tää o levan lasten  ja  nuor ten  keskeinen oppimisen ja  to iminnan 
ympär is tö”. 

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on ollut kuvailla ja tulkita tietotekniikkaa aktiivi-
sesti harrastavien nuorten elämänpiiriin liittyvää problematiikkaa, heidän minäkuvaansa 
sekä harrastukseen yhteydessä olevia tekijöitä. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, jon-
ka empiirinen osa toteutettiin Assembly-2002 –tietokonetapahtuman yhteydessä.  

Tutkimuksen teoreettinen tarkastelu toteutettiin kolmesta näkökulmasta: informaatio-
yhteiskunnan, nuorisokulttuurin sekä yksilön näkökulmasta. Himasen (2001) laatima hak-
kerietiikka muodostaa teoriaosasta synteesin, jossa kolme muuta näkökulmaa linkittyvät 
toisiinsa. 

Aiempia tutkimuksia esiteltiin kronologisessa järjestyksessä yhteensä viisi, alkaen 
Sherry Turklen klassikkotutkimuksesta vuodelta 1984 ja päätyen Holloway & Valentinen 
vuonna 2003 julkaisemaan Cyberkids-julkaisuun. Viimeksi mainittu tutkimus liitettiin 
teoriaosaan vasta empiirisen vaiheen suorittamisen jälkeen. Näin haluttiin menetellä, kos-
ka kyseessä on merkittävä ja ajankohtainen, selkeästi tutkimuksen tematiikkaan liittyvä 
tutkimus. Aiemmat tutkimukset auttoivat tutkijaa jäsentämään ongelmakenttää ja ymmär-
tämään tietokoneharrastukseen liittyvää problematiikkaa. Kuitenkaan juuri saman-
kaltaista ja tutkimustehtävältään selkeästi aktiivisiin tietokoneharrastajiin pureutunutta 
tutkimusta ei ollut saatavilla.  

Empiirisen osan perusjoukkoon kuului 4 500 tietokoneharrastajaa, ja siitä tehty otanta 
sisälsi 274 vastausta kyselylomakkeisiin. Kyselylomakkeilla kerättyä tietoa täydennettiin 
puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat olivat tietokoneharrastajia, ta-
pahtuman järjestäjiä, tapahtumaan osallistuneiden yritysten edustajia sekä turva-
henkilöstöä. 
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Otokseen kuuluvat tietokoneharrastajat sijoittuivat kolmeen identiteettiryhmään: yleis-

harrastajat, pelaajat ja hakkerit. Tulosten perusteella tyypillinen tietokoneharrastaja 
näyttäisi olevan noin 19-vuotias nuori, joka on harrastanut tietokoneita jo yli 10 vuoden 
ajan. Pelaamiseen enimmäkseen keskittyvät näyttäisivät olevan harrastajista nuorimpia, 
hakkerit vanhimpia. 

Noin 90 % otokseen kuuluvista tietokoneharrastajista on poikia, mutta haastateltavat 
kertoivat tyttöjä olevan joka vuosi edellistä enemmän mukana. Bittinikkari suhtautuu 
harrastukseensa varsin intohimoisesti. Pojat viettävät viikoittain keskimäärin 33 tuntia 
tietokoneen äärellä ja tytöt keskimäärin 25 tuntia. 

Bittinikkarin vanhemmista hänen isänsä on jonkin verran äitiä aktiivisempi tieto-
koneen käyttäjä ja yksi tai useampi sisaruksista on vielä isää aktiivisempi. 

Muille harrastuksille bittinikkarilla ei ole paljoa aikaa, keskimäärin hänellä on vä-
hemmän kuin kaksi harrastusta tietokoneiden lisäksi. 

Bittinikkarit hakeutuvat sosiaalisiin suhteisiin kaltaistensa kanssa. Himasen (2001, 
126) mukaan kyse on halusta kuulua sellaiseen yhteisöön, joka jakaa saman intohimon. 
Tietokoneharrastajan ystävistä 59,5 % harrastaa myös tietokoneita. Sosiaalisten siteiden 
kaipuu näkyy myös osallistumisessa tietokonepartyihin. Assembly-2002 -harrastaja-
tapaamiseen osallistuttiin keskimäärin 8 hengen ryhmissä. Osallistujista 90,9 % kuului 
johonkin vähintään kahden hengen ryhmään; ainoastaan 9,1 % ilmoitti osallistuvansa 
tapahtumaan yksin. Ystävien merkitys näkyy myös harrastuksessa kehittymisessä: tieto-
tekniikkaan liittyvää tietoa ja taitoa bittinikkarit kertoivat saavansa eniten ystäviltään, 
toiseksi eniten Internetistä. 

Suorannan mukaan (2003, 10) mediakulttuurin sanotaan antavan aineksia itsenäiselle 
mielipiteenmuodostukselle, yksilöllistymiselle ja identiteetille sekä luovan kollektiivisia 
käsityksiä maailmanmenosta. Vastakkaisena näkemyksenä on hänen mukaansa esitetty, 
että mediakulttuuri heikentää arvostelukykyä. Ihmiset seuraavat tiedotusvälineitä tietääk-
seen, kuinka tulee käyttäytyä: Mitä pitäisi ajatella EU:sta, ketä ehdokasta muut(kin) 
äänestävät ensi vaaleissa mielipidetiedustelujen mukaan, miten trendikäs ihminen tänä 
vuonna pukeutuu… 

Suoranta lainaa kasvatusfilosofi Paolo Freirea (1921-1997), joka puhuu äly l l isestä  
sukulaisuudesta  (intellectual kinship) sellaisten ihmisten välillä, jotka jäisivät muu-
toin toisilleen tuntemattomiksi. Suorannan (2003, 18) mukaan älyllinen sukulaisuus on 
sellainen kumppanuuden laji, jolle on keskeistä eräänlainen samansuuntaisuus, ajatuksel-
lisen perusvireen samuus, joka ruokkii ajattelua ja toisaalta sallii myös kritiikin. Kyse 
saattaa olla myös hyväksynnän hakemisesta. Kääriäinen (1988, 19) toteaa, että ympäris-
tön henkilöön kohdistamat hyväksytyt ilmaukset tukevat myönteisen minäkäsityksen 
syntymistä, kun taas jatkuva torjunta vaikuttaa kielteisesti. 

Preece (2000, 196-198) toteaa verkkoyhteisöjä koskevassa tutkimuksessaan, että tieto-
verkkojen kautta ihmiset voivat tarjota hyvin merkittävää tukea sellaisille yhteisön 
jäsenille, joihin heillä on periaatteessa hyvin löyhät siteet. Tällaisessa tilanteessa fyysis-
ten siteiden puuttuminen on itse asiassa etu, koska ihmiset eivät tee päätelmiä ulkoisten 
seikkojen perusteella. Näin he eivät myöskään kiinnitä huomiota omaan ulkoiseen ole-
mukseensa, vaan voivat keskittyvät toisen huomioon ottamiseen. Preece kiinnittää myös 
huomiota siihen, että verkkoyhteyksien kautta muodostuvat siteet voivat olla arkielämän 
siteitä voimakkaampia ja syvällisempiä, vaikkakin verkkojen kautta vahvojen henki-
lösiteiden muodostuminen kestää yleensä tavallista kauemmin. Verkkoyhteisössä toimi-
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minen vähentää hänen mukaansa myös aggressioita. Negatiivisena seikkana Preece 
mainitsee ”hit-and-run”-ilmiön, ts. tietoverkoissa on myös helppoa käyttäytyä asiatto-
masti ja paeta sitten seurauksia. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa eräät kokemukset, uskomukset, arvostukset ja asenteet 
jakavat eri identiteettiryhmiin kuuluvien tietokoneharrastajien mielipiteitä jonkin verran. 
Hakkereista 15,8 % oli sitä mieltä, että tietokonetta käyttävän on oltava tavallista älyk-
käämpi; pelaajista tätä mieltä ei ollut kukaan. Pelaajista puolestaan 56,0 % harrastaa 
mieluummin jotakin urheilua/liikuntaa kuin puuhailee tietokoneen kanssa ― hakkereista 
ainoastaan 18,4 %. 

Negatiivissävytteistä nimittelyä harrastuksensa vuoksi oli kohdannut 43,8 % kaikista 
tietokoneharrastajista, hakkerit hieman pelaajia enemmän. Kiitosta ja kehuja tieto-
koneisiin liittyvän osaamisensa vuoksi oli saanut 70,8 % harrastajista: pelaajista 45,1 % 
ja hakkereista 92,1 %. 

Keskimääräisen tietokoneharrastajan minäkuvaan liittyviä attribuutteja ovat originelli, 
stabiili, tarmokas, introvertti, lahjakas, laaja-alainen, sosiaalisesti dominoiva, ratio-
naalinen, jännittynyt, tyytyväinen ulkoiseen habitukseensa, epäsiisti, rajoja rikkova sekä 
futuristisesti suuntautunut. Suuresta harrastukseen käytetystä ajasta huolimatta useimmat 
tietokoneharrastajat eivät koe olevansa tietokoneaddikteja, vaan kuvaavat itsensä mie-
luummin ei-pakonomaisen käyttötavan omaaviksi. 

Kaikki tietokoneharrastajat eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Tässä tutkimuksessa bit-
tinikkareiden minäkuvasta voitiin erottaa pääkomponenttianalyysin avulla viisi tieto-
koneharrastajia kuvaavaa minäkuvamallia. Minäkuvamallit olivat ’arka addikti’, ’älylli-
nen erakko’, ’dominoiva johtajatyyppi’, ’välkky’ sekä ’nuhruinen hulivili’. 

Tietokoneharrastuksen yhteys ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen nousi 
tutkimuksen aikana usein esiin. Saarisen & Kokkosen (2003, 98-99) mukaan sosiaalinen 
sujuvuus voi rakentua hyvin erilaisten persoonallisten taipumusten varaan. Sosiaalisesti 
sujuvassa toiminnassa on keskeistä toisten huomioon ottaminen. Ulospäin suuntautuneet 
ihmiset saattavat haluta keskipisteen asemaa niin voimakkaasti, että muut eivät saa 
ansaitsemaansa tilaa. Arkojen ihmisten puolestaan tulee kamppailla itseensä vajoamista 
vastaan. Sosiaaliset tilanteet sujuvat myös sitä paremmin, mitä tarkemmin osaamme 
ilmaista itseämme ja mitä tyypillisempää ilmaisumme on omalle kulttuurillemme. 

Eräät tutkijat (Bonney 1971, Pulkkinen 1979, Laukkanen 1992) ovat todenneet, että 
minäkäsitys korreloi kielteisesti sosiaalisesti passiivisten roolien kanssa. Tämän nega-
tiivisen korrelaation he toteavat pätevän erityisesti ujon, aran ja kiusatun rooleihin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, operationalisoituuko Himasen (2001) laatima hak-
kerietiikka otokseen kuuluvien arvomaailmassa. Hakkerietiikan arvoista intohimo ja 
aktiivisuus näyttäisivät toteutuvan tietokoneharrastajien keskuudessa erittäin hyvin. Va-
paus, sosiaalinen arvokkuus, välittäminen sekä luovuus voidaan nähdä arvoina, jotka 
toteutuvat jossain määrin ja avoimuus toteutuu tutkijan tulkinnan mukaan heikosti. 

Intohimon ja aktiivisuuden kautta tietokoneharrastus voidaan rinnastaa mihin tahansa 
muuhun harrastukseen, esimerkiksi urheiluun. Saarisen & Kokkosen (2003, 147) mukaan 
urheilupsykologia on opettanut, että ”huippusuoritusten yhteydessä ihminen joutuu 
eräänlaiseen hurmoshenkiseen kokemustilaan, jossa asioita vain tehdään parhaalla mah-
dollisella tavalla sen kummemmin suorittamatta tai miettimättä. Tätä tilaa on alettu kut-
sua nimellä ’flow’ – v ir taus. Flow-tilassa a jan  ja  paikan taju  katoavat ,  päämäärä 
ja tavoite ovat kirkkaina mielessä, olo tuntuu energiseltä ja myönteiset kokemukset 
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tukevat suoritusta.” Flow-tilan vastakohtana voidaan pitää työstressin värittämää tilaa. 
Stressille on tyypillistä, että mikään ei tahdo oikein sujua, olo on väsynyt, aika tuntuu 
matelevan ja ympäristö ― toiset ihmiset mukaan lukien – tuntuu rasittavalta. 

Tietokoneharrastajat menestyvät koulussa hyvin. Otokseen kuuluvien tietokone-
harrastajien keskiarvo kaikissa aineissa on 8,16. Tietotekniikan keskiarvo on luon-
nollisesti myös korkea ― 9,41. Informationalistisen verkostoyhteiskunnan globaalisuus 
näkyy englannin-kielen koulunumerossa, joka keskiarvo bittinikkareilla on 8,60. Hei-
koimmin bittinikkarit menestyvät liikunnassa, mutta siinäkin koulunumeroiden keskiarvo 
on yllättävän hyvä eli 8,02. 

Merkittävänä voidaan pitää myös havaintoa, jonka mukaan harrastusaktiivisuus on 
yhteydessä koulumenestykseen. Yli 40 t viikossa tietokoneita harrastavien koulumenestys 
on tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) parempi englannin kielessä kuin muiden har-
rastajien. Paljon harrastavat ovat tilastollisesti melkein merkitsevästi (p<0,05) parempia 
kaikkien aineiden sekä lukuaineiden keskiarvoissa, matematiikassa sekä teknisessä / teks-
tiilityössä. Tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0,001) parempia he ovat tietoteknii-
kassa ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi huonompia liikunnassa. Äidinkielessä, musii-
kissa ja kuvaamataidossa erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä harrastajien sisäisten 
identiteettiryhmien välillä. 

Koulutus ja siinä menestyminen voidaan hakkerietiikan mukaisesti hyväksyä osaksi 
tietokoneharrastajan elämää. Puhdasoppinen hakkeri näkee koulumenestyksen ja hyvän 
työpaikan saamisen kuitenkin pitkälle välineellisenä arvona. Ne eivät ole sinänsä tavoitte-
lemisen arvoisia asioita, vaan tarjoavat pikemminkin emansipatorisen tien harrastukselle 
omistautumiseen. Vuorinen (1998, 247) toteaa, että nuorten henkilökohtaiset tavoitteet 
vaihtelevat suuresti: perheen perustaminen, harrastuksille omistautuminen tai uusien 
kokemuksien etsintä motivoivat eri nuoria eri tavoin. Kaikki yksilölliset valinnat muok-
kaavat yksilön minäkuvaa ja tukevat hänen mielen talonsa perusteita koko loppuelämän 
ajan. 

Keltikangas-Järvisen (1995, 40-43) mukaan itsetunnon ja koulumenestyksen välillä on 
erittäin voimakas yhteys. Hän väittää, että itsetunto on koulumenestyksen tärkeimpiä 
selittäjiä. ”Luottamus itseen ja käsitys siitä, miten hyvä on ja mitä kykenee oppimaan, 
selittävät koulumenestyksestä suuremman osan kuin esimerkiksi älykkyys… Itsetunto ei 
selitä ainoastaan sen hetkistä koulumenestystä, vaan se ennustaa koulumenestystä monek-
si vuodeksi eteenpäin.” 

Sukupuolten välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa lukuaineiden keski-
arvossa, matematiikassa eikä englannissa. Sen sijaan tietokoneita harrastavat tytöt olivat 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0,001) poikia parempia liikunnassa, musiikissa 
sekä kuvaamataidossa. Tilastollisesti melkein merkitsevästi (p<0,05) parempia numeroita 
tytöt saivat kaikkien aineiden keskiarvossa, äidinkielessä sekä teknisessä / tekstiilityössä. 

Pojat puolestaan saavuttivat tilastollisesti melkein merkitsevästi (p<0,05) parempia 
arvosanoja tietotekniikassa. 

Kari Uusikylä (1998, 72-73) totesi tutkimuksessaan, että nuorten mensalaisten korkea 
pistemäärä älykkyystestissä ei välttämättä takaa erinomaista koulumenestystä. Koe-
henkilöiden (N = 77) viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvo oli 8,37 ja vaihteluväli 6-
10. Heikoimmin koulussa menestyneet mensalaiset olivat poikia. On mielenkiintoista 
todeta, että mensalaisten keskiarvo oli lähestulkoon sama kuin tämän tutkimuksen otok-
seen kuuluvien tietokonehakkereiden keskiarvo (8,40). 
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Suorannan mukaan (2003, 11) koulutusjärjestelmä muodostaa mediakulttuurin tavoin 

keskeisen osan yhteiskunnan ideologista hallintajärjestelmää. Toisaalta ”ideologia viittaa 
siihen jatkuvaan kulttuuriseen ja symboliseen prosessiin, jossa identiteettejä koostetaan 
kutsumalla ihmisiä tietyille paikoille ’erityisten diskurssien sosiaalisina subjekteina’ (Hall 
1999, 253), kuten lapsia oppilaiksi kouluissa”. 

Suoranta (2003, 13) katsoo, että mediakulttuurin kasvatusvaikutusten korostaminen ei 
tarkoita perinteisen kouluoppimisen merkityksen vähättelemistä. Hänen mielestään on 
edelleenkin tärkeää, että koulussa tarjotaan sellaista todenmukaista tietoa, jolla on väliä, 
sillä tosiasiat ja perustaidot auttavat selviytymään. Kuitenkin tietojen ja taitojen merkitys 
on muuttunut; faktatietojen muistamisen sijaan tarvitaan entistä enemmän tiedon han-
kinnan, hahmottamisen ja arvioinnin taitoja. Suoranta toteaa myös, että perinteisten 
koulussa harjoitettavien kädentaitojen lisäksi keskeisiksi taidoiksi näyttäisivät muodos-
tuvan mediakulttuuriset taidot. Näitä mediakulttuurisia taitoja ovat erilaisten audio-
visuaalisten aineistojen lukutaito sekä myös taito tuottaa ja luoda näitä aineistoja erilaisin 
teknologisin välinein. 

Mediakulttuurin vaikutus ulottuu luonnollisesti myös tietokoneita harrastavien lasten 
ja nuorten vanhempiin. EU-komissio raportoi lasten vanhempien tietämyksestä ja suh-
tautumisesta lasten Internetin käyttöön. Tutkimusraportin (Eurobarometer 2004, 9-11) 
mukaan 83 % eurooppalaisista 16-17–vuotiaiden lasten vanhemmista kertoo lapsensa 
käyttävän Internetiä. Samalla tavoin vastasi 37 % 11-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten 
vanhemmista. Suurista käyttäjämääristä huolimatta ainoastaan reilusti alle puolet (41 %) 
suomalaisista, samoin kuin ruotsalaisista vanhemmista, kertoo asettaneensa lapsilleen 
sääntöjä  ta i  rajo i tuksia  Internetin käytön suhteen. Kaikkien eurooppalaisten vastaa-
va keskiarvo on 24 %, ja 46 % sellaisissa perheissä, joiden vanhemmat kertoivat lapsensa 
käyttävän Internetiä. Perheiden äidit asettivat näitä sääntöjä hieman isiä useammin. Ylei-
simpiä asettamiaan sääntöjä, mitä tässä haastattelututkimuksessa (N = 16014) vanhemmat 
mainitsivat, olivat seuraavat: 1. Tietyillä www-sivuilla ei saa käydä (tämän mainitsi 60 % 
sääntöjä asettaneista). 2. Internetin käytöllä on aikarajat (52 %). 3. Internetissä ei saa il-
maista mitään henkilökohtaisia tietoja (49 %). 4. Internetissä kohdattujen ihmisten kanssa 
ei saa sopia henkilökohtaisia tapaamisia (39 %). 5. Vanhemmille tulee kertoa epämiellyt-
tävistä kokemuksista (38 %). 6. Chateissa ei saa jutella vieraiden kanssa (32 %). 7. Inter-
netissä ei saa käyttää rumaa kieltä (26 %). 

Edellä kuvattu EU-komission raportti koskettaa läheisesti yli 80 % suomalaisista lap-
siperheistä (ks. taulukko 3). Useimmat tämän tutkimuksen bittinikkareista näyttäisivät 
viettävän intohimoista harrastuselämää, vapaana tiukoista säännöistä ja rajoituksista. 
Heidän valmiutensa toimia informaatioyhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä paranevat 
jokaisen tietokoneen äärellä vietetyn hetken yhteydessä. Harrastuksestaan he joutuvat 
kuitenkin useassa tapauksessa maksamaan veron, mm. fyysisen kunnon rappeutumisena 
sekä ristiriitaisilla ympäristön tuottamilla sosiaalisilla viesteillä. Kuinka korkeaksi tämä 
vero lopulta muodostuu, se selviää vasta tulevaisuudessa. 

Näyttää ilmeiseltä, että viestintävälineet muodostavat yhä merkittävämmän osan yh-
tenä kasvatusvastuun osa-alueena. Karin (1980, 66-67) mukaan kodin ja koulun ohella 
oheiskasvattajilla ja etenkin nk. myötäkasvat taj i l la  – tv, radio, elokuvat, lehdet, tieto-
koneohjelmistot, Internet – on yhä suurempi vaikutus nuorten kasvuprosessiin. Hän ih-
mettelee oikeutetusti, ovatko myötäkasvattajat tajunneet kasvatusvastuunsa. Kari toteaa 
(1993, 61-64) lasta koskevien valintojen ja kasvatustavoitteiden asettamisen olevan usein 



 154
problemaattista. Uusi teknologia avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös 
uusia kasvatuksellisia haasteita. 

Tarkasteltaessa kriittisesti tätä tutkimusta huomio kiinnittyy aluksi otokseen. Otoksen 
kokoa on pidettävä riittävänä, mutta tuloksia ei voi kuitenkaan varauksetta yleistää kaik-
kiin tietokoneharrastajiin. Tutkija olettaa, että Assembly-tapahtumaan eivät hakeudu 
aivan ketkä tahansa harrastajat, vaan paikalle saapuvat ovat todellisia aktiiviharrastajia. 
Tyttöjen määrä otoksessa on pieni, mutta toisaalta tämä vahvistaa selkeästi yleisen 
käsityksen tietokoneharrastuksen vahvasti vinoutuneesta sukupuolisidonnaisuudesta. 

Tapahtumaan osallistuneiden keski-ikää on pidettävä kohtuullisen korkeana. Siitä joh-
tuu, että nyt saatuja tuloksia ei voi suoraan yleistää nuorempien tietokoneharrastajien 
kuvaamiseen. Toisaalta tapahtumasta loistivat poissaolollaan myös ne oletettavasti lukui-
sat aikuiset, jotka hekin harrastavat tietokoneita. Lisäksi osallistumishalukkuutta ja  
-mahdollisuutta rajoittivat myös puhtaasti taloudelliset sekä maantieteelliset seikat. 

Otos on myös jonkin verran vinoutunut sekä hakkereiden että pelaajien suuntaan. Mo-
lemmat ryhmät olivat pienempiä verrattuna yleisharrastajien määrään. Tarkkoja lukuja ei 
ole käytössä, mutta toinen tapahtuman pääjärjestäjistä arvioi haastattelussa hakkereilla 
olleen noin 200 tietokonepaikkaa ja pelaajilla noin 150. Loput 2450 olivat siis yleis-
harrastajien konepaikkoja. Kuitenkin otokseen kuuluvat jakautuivat aika tasaisesti, lähes 
1:3 jokaisesta ryhmästä. Toisaalta yleisharrastajien joukossa oli pelaajia ja myös hakke-
reita, jotka eivät hakeutuneet tai päässeet Oldskool-alueelle. Samalla tavoin sekä pelaa-
jien että hakkereiden joukossa oli yleisharrastajiksi luettavia bittinikkareita. 

Myös mittarissa on omat puutteensa. Kyselylomake on verrattain laaja: muuttujia ky-
selylomakkeessa on yhteensä 171 + summamuuttajat. Jotkut vastaajista saattoivat pitää 
sitä raskaana vastata, vaikka kato olikin vähäinen. Puuttuvien tietojen määrä oli myös 
hyvin alhainen. Kyselylomakkeen täyttämisessä teknisenä ongelmana oli tapahtuman 
aikana käytetty valaistus: Hartwall Areenan valaisuna käytettiin ainoastaan tuhansien 
tietokoneiden tuomaa loistetta. Tämä loi Assemblylle mukavan tekno-ilmeen ja osallis-
tujat tuntuivat siitä nauttivan, mutta kirjallisen lomakkeen täyttäminen tietokoneruudun 
tarjoamassa valonkajossa saattoi aiheuttaa osan kadosta. Osa vastaajista saattoi myös 
kokea tutkijan ja hänen kyselynsä harrastusta häiritseväksi tekijäksi. 

Minäkuvan mittaamisessa perimmäinen ongelma on teorioiden kehittymättömyys ja 
epäyhtenevyys. Kyselylomakkeen minäkuvamittari on verraten suppea eikä varmasti kata 
kaikkea, mitä ihmisen minäkuvaan kuuluu. Suppeudestaan huolimatta minäkuvamittaus 
tuotti avauksia esimerkiksi mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Myös aiemmilla käyttö-
kerroilla tästä mittarista on saatu hyviä kokemuksia. Nuorten minäkuvan mittaamista 
vaikeuttaa myös se, että heidän minäkuvansa ja itsetuntonsa ovat vasta kehittymässä. 
Karin (1988, 52) mukaan tällaisessa elämänvaiheessa olevien vastaukset saattavat olla 
defensiivisiä johtuen arkaluontoisiksi, hämmentäviksi ja ristiriitaisiksi koetuista asioista. 

Yhden ainoan kattavan taustateorian puuttuminen tutkimuksesta saattaa aiheuttaa pääl-
lekkäisiä ja jopa ristiriitaisia tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija koki tämän kuiten-
kin enimmäkseen rikkautena ― kolme näkökulmaa monimutkaisen ilmiön tarkasteluun 
on itse asiassa hyvin vähän. Edes triangulaation avulla kaikkea ei voida selittää, ihmis-
mieli säilyttää useat salaisuutensa tämän tutkimuksen jälkeenkin. 

Merkittävyydestään huolimatta taustateorioista Himasen hakkerietiikka on saanut 
osakseen viime aikoina myös kritiikkiä. Esimerkiksi Qiu (2004, 171-174) katsoo Hima-
sen olevan monissa asioissa oikeassa, mutta tulkisevan kritiikittömästi ja epätarkasti 



 155
Weberiä. Lisäksi Qiu kaipaa systemaattisempaa analyysia hakkereista 1960-luvulta nyky-
päivään. Hän ei myöskään yhdy Himasen näkemykseen siitä, että luovuus ei voi vallita 
virallisissa instituutioissa. 

Warnick (2004, 265-281) puolestaan esittää mielenkiintoisia näkemyksiä teknologisten 
metaforien ja moraalikasvatuksen yhteydestä hakkerietiikkaan. Hän toteaa, että hakkeri-
etiikassa yksilön ja yhteisön normit niveltyvät mielenkiintoisella ja kompleksisella tavalla 
yhteen. Tämä johtaa hänen mukaansa (ibid. 272) individualismin, autonomian, ajatuksen 
ja toiminnan vapauden, sekä subjektiivisuuden korostumiseen ihmisen ja yhteisön väli-
sissä suhteissa. Warnickin keskeinen sanoma on, että teknologian kehittyminen vaikuttaa 
ihmisen kasvuun, ja että ihmisen kasvun takana ovat usein käsitteelliset teknologiset 
metaforat, kuten ”the world is a computer”; ”mind is a computer”; ”the world is a compu-
ter system”. Hän toteaa (ibid. 274), että hakkerin etiikka näyttää seuraavan ”maai lma 
on t ie tokone” –metaforaa. Tämä metafora sisältää useita korrelaatioita tietokoneiden 
käyttökokemusten ja vallitsevan reaalimaailman välillä. Tällaisia korrelaatiota ovat mm. 
seuraavat:  

1. Näyttöruutu ja sen näkymät korreloivat arkielämän toimintaan käytettävien tilojen ja 
paikkojen kanssa (vrt. Castells / space of flows, luku 2.1.2).  

2. Ohjelmointi, sekä tietokoneen hallitseminen muutoinkin, korreloivat maailmassa 
toimimisen tai maailmanrakentamisen kanssa (vrt. Turkle / ajatus simulaatioyhteis-
kunnasta, luku 2.2.2).  

3. Viat ja virheet (bugs) tietokoneissa ja ohjelmissa korreloivat elämän yleisten ongelmi-
en kanssa (vrt. Turkle / Second Self, luku 5).  

4. Tietoverkkojen solmut (nodes) vastaavat arkielämässä toisia ihmisiä (vrt. Simmel / 
yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde, luku 6.1). 

5. Informaation siirtäminen solmujen välillä vastaa arkielämässä ihmisten välistä kom-
munikaatiota (vrt. Holloway & Valentine / koulua käyvien teini-ikäisten suhteet, luku 
5).  

6. Menestyksekäs toiminta tietokoneiden maailmassa korreloi elämässä menestymisen 
kanssa yleensä (vrt. Himanen / kapitalistinen hakkerismi, luku 3.5). 

Warnickin ajatukset hakkerietiikasta ovat varsin mielenkiintoisia ja merkittäviä kan-
nanottoja aiheeseen. Mainitut liittymäkohdat aiemmin esiteltyihin tutkimuksiin ovat 
myös ilmeisiä, ja ne ovat linjassa tämän tutkimuksen havaintojen kanssa. 

Tutkittavaa ilmiötä olisi voitu lähestyä myös vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien 
kautta. Tällaisia lähestymistapoja olisivat tarjonneet esimerkiksi yhteisöllinen oppiminen; 
yhteisöjen merkitys yksilön kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle; digitaaliajan verkko-
yhteisöt; sekä tulkinnat persoonan kehittymisen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Mah-
dollisissa jatkotutkimuksissa mainittuihin näkökulmiin kannattaa palata. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia on runsaasti. Kuten tutkija jo aiemmin aprikoi, olisi 
mielenkiintoista tarkastella vaikkapa tapaustutkimuksen keinoin niitä hakkereita, jotka 
toteuttivat unelmansa. Bittinikkarin muotokuva täydentyisi vaikkapa Hakkerin muoto-
kuvalla. Siinä voitaisiin selvittää millaisia ovat ne bittinikkarit, jotka pääsivät todella 
huipulle – Bill Gates, Linus Torvalds… Ilmeisesti tällaisia tutkimuksia on jo tekeilläkin. 

Vaikka tässä tutkimuksessa tarkasteltiin harrastuksen yhteyttä koulumenestykseen, 
avaisi koulumaailman lähempi tarkastelu uusia ulottuvuuksia. Useampien oppiaineiden 
huomioiminen koulumenestystä kartoitettaessa parantaisi tutkimuksen validiteettia näiltä 
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osin. Mielenkiintoista olisi myös tietää, miten opettajat suhtautuvat bittinikkareihin? 
Hyödynnetäänkö heidän osaamistaan ja taitotietoaan, vai koetaanko heidät kenties kiusal-
lisina kummajaisina ― jopa uhkana ―, koska he ovat uuden tekniikan taidoissaan usein 
opettajiaan edellä. 

Sama koskee muuta bittinikkarin ympärillä olevaa sosiaalista yhteisöä. Tässä tutki-
muksessa kysyttiin tietokoneharrastajien käsityksiä heidän vanhempiensa, ystäviensä ja 
sisarusten tietoteknisistä taidoista. Olisi tärkeää tutkia myös bittinikkareita ympäröivän 
yhteisön silmin: Tukevatko vanhemmat harrastusta vai vieraannuttaako tietokone per-
heenjäseniä toisistaan? Onko tietokoneaddiktio ongelma useammalle kuin bittinikkarit 
itse myöntävät? Miksi eräät tytöt karttavat nörttien seuraa (Holloway & Valentine 2003)? 
Miten työyhteisö suhtautuu tietokoneita harrastaviin työntekijöihin?  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu informaatioyhteiskunnassa elävien tietokoneharras-
tajien maailmaa. Eriksen kirjoittaa teoksessaan ”Hetken tyrannia” informaatioyhteiskun-
nalle ominaisesta ajan  ki ihtymisen problemati ikasta . Ajan kiihtymisellä on hänen 
mukaansa (Eriksen 2003, 209) epäsuotuisa vaikutus sekä tiedon tuotantoon että koko 
nykyaikaisessa kulttuurissa vallitsevaan ajattelutapaan, joten se koskettaa kaikkia. Hän 
lainaa British Telecomin tutkimusjohtajaa Peter Cochranea, joka on julistanut tietokoneen 
kolmanneksi aivopuoliskokseen: ”Isäni oli työelämässä 100 000 tuntia. Pystyn tekemään 
saman määrän työtä 10 000 tunnissa ja tulevaisuudessa poikani voi tehdä sen 1 000 
tunnissa.” 

Kaksi hetken tyrannian vakavinta seurausta ovat Eriksenin mukaan (ibid. 190) nuo-
ruuden kul t t i  sekä t ie tämyksen väl i tyksen kri is i . Kulttuuri, joka ei arvosta kyp-
syyttä ja pitkää ikää, ei myöskään ole kiinnostunut omasta alkuperästään ja saattaa näin 
ollen olla varsin tietämätön myös siitä, minne se on matkalla. 

Niinpä Eriksen (ibid. 220) toteaa: ”Hitautta pitää suojella. Se on turvapaikanhakija, 
jonka kyyneleiset anomukset vallassa olevat usein hylkäävät. Nopeus pärjää itsekseenkin, 
mikään ei ole yhtä kilpailukykyistä.”  

Goethe ilmaisi saman asian vielä tiiviimmin ja runollisemmin: ”Pysähdy oi  hetki ,  
s i l lä  Sinä olet  n i in  kaunis .”  
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 Liite 1 Kyselylomake



Arvoisa Assembly-2002 tapahtuman osallistuja! 
Tämä väitöskirjatutkimus kerää tietoa tietokoneharrastajista ja heidän mielipiteistään. Kyselyyn vastaamalla voit 
vaikuttaa tietotekniikan harrastustoiminnan sekä alan koulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset hyödyntävät myös  
tietotekniikkayritysten rekrytointia sekä auttavat nuorten vanhempia ja opettajia heidän kasvatustyössään. Alan 
harrastajana juuri Sinun mielipiteesi on erittäin tärkeä – vastaathan! Kysymykset on laadittu siten, että niihin 
vastaaminen on helppoa ja nopeaa. 

Palauttaessasi tämän kyselyn tutkijalle osallistut arvontaan. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ilmainen ASM VIP 
–lippu (konepaikallinen) vuodelle 2003! Lohdutuspalkintoina lisäksi 5 kpl rannekelloja! Paras palkinto lienee kuitenkin 
hyvä mieli sekä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden tekemiseen! Arvonta suoritetaan tapahtuman aikana ja tuloksista 
tiedotetaan paikan päällä. 

Antamasi vastaukset tulevat ainoastaan tutkijan tietoon ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Vastaa siis kysymyksiin 
avoimesti siten kuin asiat ovat – ei siten, kuinka toivoisit niiden olevan! 

Kiitos vastauksistasi – hyvää jatkoa ja onnea elämääsi toivottaa 

Kari Kumpulainen 
Tietotekniikan didaktiikan lehtori   
Oulun yliopisto     
email: kari.kumpulainen@oulu.fi 
http://www.kumpulainen.net   
Puhelin: 040 8420342   

TAUSTATIETOJA
Sukupuoli (rastita)

 tyttö  poika 
Ikä
_____ vuotta 

Pituus
_____ cm 

Paino 
_____ kg 

Kotipaikka Isän ammatti     Ei isää Äidin ammatti     Ei äitiä Minulla on 
 ____ siskoa ja ____ veljeä 

Oppilaitos
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos 
Yliopisto      Vuosiluokka/-kurssi:_____ 

Koulutusohjelma/pääaine
(jos on) ________________

Pääasiallisesti käyttämäni 
tietokoneen ikä on ____ 
vuotta

Samassa taloudessa 
olevien tietokoneiden 
määrä ____ 

Henk.koht. käytössäsi 
olevien tietokoneiden 
määrä _____

Kotitietokoneemme ovat 
verkossa keskenään 

 kyllä  ei

Oletko tyytyväinen 
tietokoneesi nykyiseen 
tehoon / ominaisuuksiin? 

 kyllä  ei

ASSEMBLY-2002
Assembly-tapahtumaan olen osallistunut yhteensä ____ kertaa (tämä kerta mukaan lukien).
Vastaavanlaisiin muihin tietokonetapahtumiin / -partyihin olen osallistunut yhteensä ____ kertaa.
Osallistun tapahtumaan     yksin     kavereiden kanssa, ryhmäämme kuuluu yhteensä _____ henkilöä 
Sijoittumiseni tapahtumapaikalla:      Pääareena      Pelitaivas      Oldskool-alue 
Syy osallistumiseeni (rastita yksi tai useampi vaihtoehto)

 Muiden harrastajien tapaaminen      Kilpailuun osallistuminen      Mahdollisuus keskittyä riittävästi pelkästään 
pelaamiseen      Mahdollisuus keskittyä riittävästi pelkästään ohjelmointiin      Oppiminen / oman osaamisen 
kasvattaminen      Mahdollisuus työpaikan saamiseen      Jokin muu – mikä? _________________________________

Tiedon tapahtumasta sain
 Ystäviltä      Internetistä      Lehdistä / tiedotusvälineistä      Koulusta / oppilaitoksesta      
 Muualta – mistä? _________________________________________________________________________________

Tapahtuma on kestoltaan mielestäni       Sopivan mittainen      Liian lyhyt      Liian pitkä
Mielipiteitä / palautetta tapahtumasta

Osallistun arvontaan  kyllä      ei

Tunnisteeni arvonnassa: ________________________________
                                               (nimi, nimimerkki, email-osoite tms.) 



TIETOKONEELLA TYÖSKENTELY 
Päivitän tietokoneeni keskimäärin (rasti ruutuun)
 Vähintään kaksi 

kertaa vuodessa 
Kerran vuodessa Kerran kahdessa 

vuodessa
Kerran kolmessa 
vuodessa

Harvemmin 

Elektroniikkaa 
(kovoa, hardware) 

     

Ohjelmistoja
(software) 

     

Päivitykset teen yleensä 
 Yksin      Yhdessä kavereiden kanssa      Yhdessä vanhempien kanssa      Jossakin atk-liikkeessä 
 Muuten, miten? 

Kotona käytössäni on Internet-yhteyksiä varten 
 Kiinteä linja      xDSL      ISDN      Modeemi      Ei Internet-yhteyttä 

Tietokoneharrastukseni sai alkunsa (rastita vain tärkein)
 Koulusta / opettajilta      Kotoa      Ystäviltä      Tiedotusvälineistä (TV, radio, lehdet)  
 En muista mistä  Muuten, miten? _____________________________________________________________ 

Harrastukseni on kestänyt tähän saakka noin _____ vuotta.
Työskentelen tietokoneella keskimäärin _____ tuntia viikossa.  
Tietokoneiden lisäksi muita harrastuksiani ovat (luettele tärkeysjärjestyksessä):

Haluaisin käyttää tietokonetta 
 Paljon nykyistä useammin     Useammin kuin nykyisin      Jatkossakin yhtä usein kuin nykyisin 
 Nykyistä harvemmin      Paljon nykyistä harvemmin 

Työskentelen tietokoneella enimmäkseen 
 Arkipäivisin      Viikonloppuisin      Sekä arkipäivisin että viikonloppuisin 

Tietokonetyöskentelyni ajoittuu yleensä seuraavaan vuorokauden aikaan (rasti ruutuun)
 Päivittäin 4-6 pv:nä viikossa 1-3 pv:nä viikossa Harvemmin En koskaan 
Kello 06-09      
Kello 09-12      
Kello 12-15      
Kello 15-18      
Kello 18-21      
Kello 21-24      
Kello 24-03      
Kello 03-06      
Tietokonetyöskentelyn aiheuttamaan uupumukseen olen käyttänyt piristeenä lääkkeitä tai huumaavia aineita

 Päivittäin      Satunnaisesti      Olen kokeillut muutaman kerran      En koskaan 
Tietokoneella teen yleensä seuraavia 
asioita (rasti ruutuun)

 Päivittäin 4-6 pv:nä 
viikossa

1-3 pv:nä 
viikossa

Harvemmin En
koskaan 

Pelaan      
Liikun Internetissä      
Laadin www-sivuja      
Käytän sähköpostia      
Piirrän / tuotan kuvia      
Laadin animaatioita      
Teen musiikkia      
Opiskelen (muuta kuin tietotekniikkaa)      
Käsittelen tekstiä      
Käytän jotain taulukkolaskentaohjelmaa      
Käytän jotain tietokantaohjelmaa      
Ohjelmoin      
Teen tietokoneella jotain muuta kuin edellä mainittua. Mitä?

Perhepiirissäni tietotekniikkaa harrastavat lisäkseni (rasti ruutuun)
Isä

Äiti
Yksi tai useampi sisaruksistani

 aktiivisesti  jonkin verran     ei lainkaan 
 aktiivisesti  jonkin verran     ei lainkaan 
 aktiivisesti  jonkin verran     ei lainkaan

Minulla on ystäviä  liikaa      tarpeeksi      jonkin verran      liian vähän.     He harrastavat tietotekniikkaa     
aktiivisesti

jonkin verran
ei lainkaan

 kaikki      useimmat     jotkut heistä  ei kukaan 
 kaikki      useimmat  jotkut heistä     ei kukaan 
 kaikki      useimmat  jotkut heistä     ei kukaan



Pidän yhteyttä ystäviini (rasti ruutuun) Päivittäin 4-6 pv:nä 
viikossa

1-3 pv:nä 
viikossa Harvemmin En koskaan 

Sähköpostin avulla      
Muutoin tietokoneella (NetMeeting, 
CuSeeMe, IP-Phone tms) 

     

Henkilökohtaisella tapaamisella      
Lankapuhelimella      
Matkapuhelimella puhuen      
Tekstiviestien avulla      
Kirjeitse      
Kokoonnumme tietotekniikkaa harrastavien ystävieni kanssa

 Lähes päivittäin      Viikoittain      Pari kertaa kuukaudessa      Harvemmin      Harrastan yksin 

KOULU
Kouluarvosanasi viimeisimmässä koulutodistuksessa (mikäli et muista, ilmoita kuitenkin oma mielikuvasi  numerosta; 
mikäli numeroa ei ole annettu,vedä viiva (-) tai esitä oma arviosi tiedoistasi ja taidoistasi asteikolla 4-10 sekä merkitse 
tällöin numeron perään ’!’-merkki)
Kaikkien aineiden keskiarvo  Lukuaineiden keskiarvo  
Tietotekniikka   Matematiikka  
Äidinkieli  Englanti  
Tekninen / tekstiilityö  Liikunta  
Musiikki  Kuvaamataito  
Tietotekniikkaan liittyvää tietoa ja taitoa olen saanut (rasti ruutuun)
 Hyvin paljon Melko paljon Jonkin verran Melko vähän En lainkaan 
Koulusta       
Vanhemmilta      
Sisaruksilta      
Ystäviltä      
Koulun ulkopuolisilta 
kursseilta

     

Kirjoista      
Internetistä      
Muualta – mistä? 

Alla on eräitä väittämiä ja mielipiteitä, joihin pyydän Sinua ottamaan kantaa. Vaikka epäröisit,  
älä laita rastia vaihtoehtojen väliin tai ulkopuolelle, vaan valitse niistä rohkeasti toinen – kyllä tai ei. Kyllä   Ei 
Tulevaisuudessa kaikkien on osattava käsitellä tietokonetta       
Tietokoneharrastajat (“bittinikkarit”) ovat yleensä tavallista älykkäämpiä       
Tietokonetta käyttävän on oltava tavallista älykkäämpi       
Tietokoneen kanssa puuhailu on yleensä hauskempaa kuin puuhailu ystävien kanssa       
Tietokone voi olla ihmisen paras ystävä.       
Katselen mieluumin televisiota kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Harrastan mieluumin jotakin urheilua / liikuntaa kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Fyysinen kuntoni on parempi kuin ikätovereillani keskimäärin        
Liikun mieluumin luonnossa kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Harrastan mieluumin musiikkia kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Harrastan mieluumin kuvaamataitoa kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Luen mieluumin kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Käyn mieluumin diskossa kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Käyn mieluumin elokuvissa kuin puuhailen tietokoneen kanssa       
Haluaisin mieluumin kotiini jonkin kotieläimen kuin tietokoneen       
Omat tietotekniset taitoni ovat paljon paremmat kuin vanhempieni taidot       
Omat tietotekniset taitoni ovat paljon paremmat kuin kouluni opettajien taidot keskimäärin       
Omat tietotekniset taitoni ovat paljon paremmat kuin ystäväpiirini taidot keskimäärin       
Koulumenestykseni on parantunut tietokoneharrastuksen vuoksi       
Koulusta on paljon hyötyä tietokoneharrastusta varten        
Tietokoneharrastuksesta on paljon hyötyä hyvän ammatin saamiseen       
Koulusta on paljon hyötyä hyvän ammatin saamiseen       
Ystävistä on paljon hyötyä hyvän ammatin saamiseen       
Kielitaitoni on merkittävästi parantunut tietotekniikkaharrastuksen ansiosta       
Fyysinen kuntoni on merkittävästi huonontunut tietotekniikan johdosta       
Olen auttanut usein toisia tietoteknisten ongelmien vuoksi       
Minua on nimitelty negatiiviseen sävyyn tietokoneharrastuksen vuoksi       
Minua on kehuttu positiiviseen sävyyn tietokone-osaamiseni vuoksi       



Millainen minä olen?

Emme tule aina tarkoin miettineeksi, millaisia olemme omissa silmissämme. Joskus on hyvä luoda katsaus omaan 
olemukseemme. On ehkä vaikeata ilmaista toisille, millaisena itseämme pidämme. Siksi alla on ilmauksia, pääasiassa 
adjektiiveja, joiden avulla voit kuvata itseäsi. Tee rasteja sanojen välisiin ympyröihin, sitä lähemmäksi jompaa kumpaa 
ääriominaisuutta, mitä enemmän katsot sen sopivan tai kuvaavan juuri Sinua. Muista, että antamasi kuvaus jää vain 
tutkijan tietoon. Vastaa siis avoimesti, todella oman kantasi mukaan – älä sen mukaan, millainen haluaisit olla tai 
millaisena muut ehkä Sinua pitävät. 

Työskentele nopeasti äläkä takerru tarpeettomasti yksityiskohtiin, mutta katso silti huolella kumpaakin ääriominaisuutta. 
Käytä rohkeasti ääripäitäkin ja tee rasti keskiviivalle vain, jos molemmat ominaisuudet ovat yhtä paljon tai yhtä vähän 
Sinua kuvaavia. 

Olen mielestäni…
Omaperäinen    Tavallinen 
Levoton     Rauhallinen  
Tarmokas    Tarmoton 
Yksin viihtyvä    Seuraa rakastava 
Lahjakas    Vähemmän lahjakas 
Huolimaton, epätarkka,    Huolellinen, tarkka, täsmällinen 
epätäsmällinen 
Määräilevä    Alistuva 
Teoreettinen    Käytännöllinen  
Asiavaltainen    Tunnevaltainen 
Asioita jännittävä    Rento  
Komea, kaunis    Epämiellyttävän näköinen 
Rehellinen    Epärehellinen 
Vanhoja asioita toistava    Uutta etsivä 
Epäsiisti     Siisti  
Pääosa vapaa-ajastani kuluu  Harrastan paljon muutakin kuin 
tietokoneen ääressä       tietokoneita 
Tavanomaisiin ratkaisuihin tyytyvä  Kekseliäs 
Kärsivällinen    Kärsimätön 
Haluton, laiskahko   Uuttera, yritteliäs 
Seurallinen, vaivattomasti esiintyvä  Syrjään vetäytyvä, yksinäinen 
En kovin älykäs    Hyvin älykäs  
Perusteellinen, pikkuseikkoihin  Huoleton, suurpiirteinen 
kiinnittyvä 
Määräyksiä vastaanottava   Komenteleva  
Kätevä     Epäkätevä 
Tunteen ja sydämen varassa  Harkinnan ja ajattelun varassa toimiva 
toimiva 
Rohkea     Arka 
Erittäin tyytymätön ulkonäkööni  Erittäin tyytyväinen ulkonäkööni 
En aina noudata sääntöjä   Kuuliainen 
Vanhanaikainen    Moderni, tulevaisuuteen tähtäävä 
Puhdas     Likainen 
Ärähdän, huudan tai hermostun  Voin helposti keskeyttää tietokonepuuhat 
helposti, mikäli minua häiritään      ja jatkaa niitä joskus myöhemmin 
ollessani tietoneella       
Luovaa lahjakkuutta omaava  Tavanomaista lahjakkuutta omaava 
Helposti kiihtyvä    Mielenmalttini säilyttävä 
Energinen, sitkeä    Väsyvä, kesken jättävä 
Vähäpuheinen    Puhelias  
Nopeasti oivaltava   Hitaasti oivaltava 
Laaja-alaisesti ajatteleva   Yksityiskohtainen  
Johtava     Helposti johdateltava 
Pohtiva, mietiskelevä   Toimelias  
Älyllinen    Tunteellinen 
Ujo     Itsevarma  
Puoleensa vetävä    Luotaan työntävä 
Käytän vain alkuperäisiä ohjelmia  Käytän etupäässä kopioituja ohjelmia 
Tulevaisuutta suunnitteleva   Perinteisiin nojautuva 
Nuhruinen    Huoliteltu  
En joudu puolustelemaan tai   Joudun puolustelemaan tai salailemaan 
salailemaan tietokoneella viettämääni aikaa     tietokoneella viettämääni aikaa



 Liite 2 Luettelo kyselylomakkeen muuttujista 

Nr Muuttuja Koodaus 
Q1 Sukupuoli 1=tyttö, 2=poika 
Q2 Ikä Vuotta 
Q3 Pituus Senttimetriä 
Q4 Paino Kiloa 
Q5 Kotipaikka 1=pk-seutu, 2=muu kaupunki, 3=maaseutu 
Q6 Isän ammatti 

 
 
 
Ammatit koodattu Tilastokeskuksen 
Ammattiekspertti-ohjelmistolla 
 
Tutkija lisännyt luokat 11, 12 ja 13 
 

1=johtajat ja ylimmät virkamiehet 
2=erityisasiantuntijat 
3=asiantuntijat 
4=toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 
5=palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 
6=maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 
7=rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntelijät 
8=prosessi- ja kuljetustyöntekijät 
9=muut työntekijät 
0=sotilaat 
11=ei ansiotyössä 
12=ei isää (muuttuja 7: ei äitiä) 
13=tuntematon ammattinimike 

Q7 Äidin ammatti Kuten edellä 
Q8 Siskojen lukumäärä Kpl 
Q9 Veljien lukumäärä Kpl 
Q10 Oppilaitos 1=peruskoulu, 2=lukio, 3=ammatillinen oppilaitos, 

4=yliopisto, 5=ei opiskelija 
Q11 Vuosikurssi/luokka 0=ei ilmoitettu, muutoin 1-9 
Q12 Koulutusohjelma 0=ei ilmoitettu, 1=tietotekniikka, 2=muu tekniikka, 

3=jokin muu 
Q13 Pääasiallisesta käytettävän tietokoneen ikä Kuukautta 
Q14 Samassa taloudessa olevien tietokoneiden 

määrä 
Kpl 

Q15 Henk. koht. käytössä olevien tietokoneiden 
märä 

Kpl 

Q16 Kotiverkko tietokoneilla 0=ei, 1=kyllä 
Q17 Tyytyväinen nykyiseen koneeseen 0=ei, 1=kyllä 
Q18 Assembly-tapahtumien kokonaismäärä Kpl 
Q19 Vastaavien muiden tietokonetapahtumien 

määrä 
Kpl 

Q20 Osallistuu yksin / ryhmässä 1=yksin, 2=ryhmässä 
Q21 Ryhmään kuuluvien lukumäärä Kpl 
Q22 Sijoittuminen: Pääareena / Pelitaivas / 

Oldskool-alue 
1=Pääareena, 2=Pelitaivas, 3=Oldskool 

Q23 Syy osallistumiseen: Muiden harrastajien 
tapaaminen 

1=kyllä, 0=ei 
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Q24 Syy: Kilpailuun osallistuminen 1=kyllä, 0=ei 
Q25 Syy: Mahdollisuus keskittyä pelaamiseen 1=kyllä, 0=ei 
Q26 Syy: Mahdollisuus keskittyä ohjelmointiin 1=kyllä, 0=ei 
Q27 Syy: Oppiminen 1=kyllä, 0=ei 
Q28 Syy: Mahdollisuus työpaikan saamiseen 1=kyllä, 0=ei 
Q29 Syy: Jokin muu syy – mikä? 1=kyllä, 0=ei 
Q30 Mistä tieto tapahtumasta 0=ei kerrottu, 1=ystävät, 2=jokin muu syy 
Q31 Tapahtuman kesto 1=sopivan mittainen, 2=liian lyhyt, 3=liian pitkä 
Q32 Tietokoneen elektroniikan päivitystiheys 5=vähintään kaksi kertaa vuodessa 

4=kerran vuodessa 
3=kerran kahdessa vuodessa 
2=kerran kolmessa vuodessa 
1=harvemmin 

Q33 Tietokoneen ohjelmistojen päivitystiheys Kuten edellä 
Q34 Päivitysten tekijä 1=yksin, 2=yhdessä kavereiden kanssa, 3=yhdessä 

vanhempien kanssa, 4=jossakin atk-liikkeessä, 
5=jotenkin muuten 

Q35 Internet-yhteyden laatu 5=gprs, 5=kiinteä linja, 3=xDSL, 2=isdn, 
1=modeemi, 0=ei Internet-yhteyttä 

Q36 Harrastustuksen alkusysäys 1=koulusta/opettajilta, 2=kotoa, 3=ystäviltä, 
4=tiedotusvälineistä, 5=en muista, 6=muuten 

Q37 Tietokoneharrastuksen kesto vuosina Vuotta 
Q38 Tietokonetyöskentelyn määrä viikossa (h) Tuntia viikossa 
Q39 Muiden harrastusten lukumäärä Kpl 
Q40 2. harrastus 1=liikunta, 2=lukeminen, 3=luovat, 4=sosiaalinen 

toiminta 
Q41 3. harrastus Kuten edellä 
Q42 Halu käyttää tietokonetta 5=paljon nykyistä useammin, 4=useammin kuin 

nykyisin, 3=yhtä usein kuin nyt, 2=nykyistä 
harvemmin, 1=paljon nykyistä harvemmin 

Q43 Työskentelyyn enimmäkseen käytettävät 
viikonpäivät 

1=arkipäivisin, 2=viikonloppuisin, 3=sekä 
arkipäivisin, että viikonloppuisin 

Q44 Työskentely klo 06-09 5=päivittäin, 4=4-6 pv viikossa, 3=1-3 pv viikossa, 
2=harvemmin, 1=en koskaan 

Q45 Työskentely klo 09-12 Kuten edellä 
Q46 Työskentely klo 12-15 Kuten edellä 
Q47 Työskentely klo 15-18 Kuten edellä 
Q48 Työskentely klo 18-21 Kuten edellä 
Q49 Työskentely klo 21-24 Kuten edellä 
Q50 Työskentely klo 24-03 Kuten edellä 
Q51 Työskentely klo 03-06 Kuten edellä 
Q52 Piristävät lääkkeet & huumaavat aineet 3=päivittäin, 2=satunnaisesti, 1=olen kokeillut, 0=en 

koskaan 
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Q53 Tietokoneaktiivisuus: pelaaminen 5=päivittäin, 4=4-6 pv viikossa, 3=1-3 pv viikossa, 

2=harvemmin, 1=en koskaan 
Q54 Tietokoneaktiivisuus: liikkuminen 

Internetissä 
Kuten edellä 

Q55 Tietokoneaktiivisuus: WWW-sivustojen 
laatiminen 

Kuten edellä 

Q56 Tietokoneaktiivisuus: sähköposti Kuten edellä 
Q57 Tietokoneaktiivisuus: kuvankäsittely Kuten edellä 
Q58 Tietokoneaktiivisuus: animaatioiden 

laatiminen 
Kuten edellä 

Q59 Tietokoneaktiivisuus: musiikin 
tuottaminen 

Kuten edellä 

Q60 Tietokoneaktiivisuus: opiskelu Kuten edellä 
Q61 Tietokoneaktiivisuus: tekstinkäsittely Kuten edellä 
Q62 Tietokoneaktiivisuus: taulukkolaskenta Kuten edellä 
Q63 Tietokoneaktiivisuus: tietokantaohjelma Kuten edellä 
Q64 Tietokoneaktiivisuus: ohjelmointi Kuten edellä 
Q65 Tietokoneaktiivisuus: jokin muu 0=en tee muuta, 1=teen jotain muuta 
Q66 Isän tietokoneharrastuneisuus 2=aktiivinen, 1=jonkin verran, 0=ei lainkaan 
Q67 Äidin tietokoneharrastustuneisuus Kuten edellä 
Q68 Sisarten tietokoneharrastustuneisuus Kuten edellä 
Q69 Ystävien lukumäärä 3=liikaa, 2=tarpeeksi, 1=jonkin verran, 0=liian vähän 
Q70 Aktiivisesti tietokoneita harrastavia ystäviä 3=kaikki, 2=useimmat, 1=jotkut, 0=ei kukaan 
Q71 Kohtuullisesti tietokoneita harrastavia 

ystävät 
Kuten edellä 

Q72 Ei lainkaan tietokoneita harrastavia ystäviä Kuten edellä 
Q73 Kommunikaatio ystävien kanssa: 

sähköposti 
5=päivittäin, 4=4-6 pv viikossa, 3=1-3 pv viikossa, 
2=harvemmin, 1=en koskaan 

Q74 Kommunikaatio ystävien kanssa: tietokone 
muutoin 

Kuten edellä 

Q75 Kommunikaatio ystävien kanssa: henk. 
koht. tap. 

Kuten edellä 

Q76 Kommunikaatio ystävien kanssa: 
lankapuhelimella 

Kuten edellä 

Q77 Kommunikaatio ystävien kanssa: 
matkapuh / puhuen 

Kuten edellä 

Q78 Kommunikaatio ystävien kanssa: 
tekstiviestit 

Kuten edellä 

Q79 Kommunikaatio ystävien kanssa: kirjeitse Kuten edellä 
Q80 Kokoontumisaktiivisuus ystävien kanssa 5=lähes päivittäin, 4=viikottain, 

3=pari kertaa kuukaudessa, 2=harvemmin, 
1=harrastan yksin 

Q81 Kaikkien aineiden keskiarvo 4-10 
Q82 Lukuaineiden keskiarvo 4-10 
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Q83 Tietotekniikka 4-10 
Q84 Matematiikka 4-10 
Q85 Äidinkieli 4-10 
Q86 Englanti 4-10 
Q87 Tekninen / tekstiilityö 4-10 
Q88 Liikunta 4-10 
Q89 Musiikki 4-10 
Q90 Kuvaamataito 4-10 
Q91 Tietokoneoppia: koulusta 5=hyvin paljon, 4=melko paljon, 3=jonkin verran, 

2=melko vähän, 1=en lainkaan 
Q92 Tietokoneoppia: vanhemmilta Kuten edellä 
Q93 Tietokoneoppia: sisaruksilta Kuten edellä 
Q94 Tietokoneoppia: ystäviltä Kuten edellä 
Q95 Tietokoneoppia: koulun ulkopuolisilta 

kursseilta 
Kuten edellä 

Q96 Tietokoneoppia: kirjoista Kuten edellä 
Q97 Tietokoneoppia: Internetistä Kuten edellä 
Q98 Tietokoneoppia: jostakin muualta 0=ei, 1=kyllä 
Q99 Tulevaisuudessa kaikkien osattava 

käsitellä tietokonetta 
0=ei, 1=kyllä 

Q100 Tietokoneharrastajat tavallista 
älykkäämpiä 

Kuten edellä 

Q101 Tietokonetta käyttävän oltava tavallista 
älykkäämpi 

Kuten edellä 

Q102 Tietokone vs ystävät Kuten edellä 
Q103 Tietokone voi olla ihmisen paras ystävä Kuten edellä 
Q104 Televisio vs tietokone  Kuten edellä 
Q105 Urheilu / liikunta vs tietokone Kuten edellä 
Q106 Fyysinen kunto normaalia parempi Kuten edellä 
Q107 Luonnossa liikkuminen vs tietokone Kuten edellä 
Q108 Musiikki vs tietokone Kuten edellä 
Q109 Kuvaamataito vs tietokone Kuten edellä 
Q110 Lukeminen vs tietokone Kuten edellä 
Q111 Disko vs tietokone Kuten edellä 
Q112 Elokuvat vs tietokone Kuten edellä 
Q113 Kotieläin vs tietokone Kuten edellä 
Q114 Omat taidot vs vanhempien taidot Kuten edellä 
Q115 Omat taidot vs opettajien taidot Kuten edellä 
Q116 Omat taidot vs ystävien taidot Kuten edellä 
Q117 Harrastuksen vaikutus koulumenestykseen Kuten edellä 
Q118 Koulun hyöty harrastukselle Kuten edellä 
Q119 Harrastuksen hyöty hyvän ammattin 

saamiseen 
Kuten edellä 

Q120 Koulun hyöty hyvän ammattin saamiseen Kuten edellä 
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Q121 Ystävien hyöty hyvän ammattin saamiseen Kuten edellä 
Q122 Harrastuksen merkitys kielitaidolle Kuten edellä 
Q123 Fyysinen kunto huonontunut harrastuksen 

vuoksi 
Kuten edellä 

Q124 Toisten auttaminen tietokoneongelmissa Kuten edellä 
Q125 Kiusaaminen harrastuksen vuoksi Kuten edellä 
Q126 Kehuminen harrastuksen vuoksi Kuten edellä 
Q127 Omaperäinen – tavallinen 1-5 
Q128 Levoton – rauhallinen 1-5 
Q129 Tarmokas – tarmoton 1-5 
Q130 Yksin viihtyvä – seuraa rakastava 1-5 
Q131 Lahjakas – vähemmän lahjakas 1-5 
Q132 Huolimaton – huolellinen 1-5 
Q133 Määräilevä – alistuva 1-5 
Q134 Teoreettinen – käytännöllinen 1-5 
Q135 Asiavaltainen – tunnevaltainen 1-5 
Q136 Asioita jännittävä – rento 1-5 
Q137 Komea / kaunis – epämiellyttävän 

näköinen 
1-5 

Q138 Rehellinen – epärehellinen 1-5 
Q139 Vanhoja asioita toistava – uutta etsivä 1-5 
Q140 Epäsiisti – siisti 1-5 
Q141 Pääosa ajasta tietokoneella – harrastaa 

paljon muutakin 
1-5 

Q142 Kekseliäs – tavanom. ratkaisuihin tyytyvä 1-5 
Q143 Kärsimätön – kärsivällinen 1-5 
Q144 Uuttera, yritteliäs – haluton, laiskahko 1-5 
Q145 Syrjään vetäytyvä, yksinäinen – 

seurallinen, vaivattomasti esiint. 
1-5 

Q146 Hyvin älykäs – en kovin älykäs 1-5 
Q147 Huoleton, suurpiirteinen – perusteellinen, 

pikkuseikk. kiinn. 
1-5 

Q148 Komenteleva – määräyksiä vastaanottava 1-5 
Q149 Epäkätevä – kätevä 1-5 
Q150 Harkinnan varassa toimiva – tunteen 

varassa toimiva 
1-5 

Q151 Arka – rohkea 1-5 
Q152 Erittäin tyytyv. ulkonäkööni – eritt. 

tyytymätön ulkon. 
1-5 

Q153 Kuuliainen – en aina nouda sääntöjä 1-5 
Q154 Vanhanaikainen – moderni, tulevaisuuteen 

tähtäävä 
1-5 

Q155 Likainen – puhdas 1-5 
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Q156 Arähdän häirittäessä tietokoneella – voin 

help. keskeyttää tietok. 
1-5 

Q157 Luovaa lahjakkuutta omaava – 
tavanomaista lahjakk. 

1-5 

Q158 Helposti kiihtyvä – mielenmalttini 
säilyttävä 

1-5 

Q159 Energinen, sitkeä – väsyvä, kesken jättävä 1-5 
Q160 Vähäpuheinen – puhelias 1-5 
Q161 Nopeasti oivaltava – hitaasti oivaltava 1-5 
Q162 Laaja-alaisesti ajatteleva – 

yksityiskohtainen 
1-5 

Q163 Johtava – helposti johdateltava 1-5 
Q164 Pohtiva, mietiskelevä – toimelias 1-5 
Q165 Älyllinen – tunteellinen 1-5 
Q166 Ujo – itsevarma 1-5 
Q167 Puoleensa vetävä – luotaan työntävä 1-5 
Q168 Käytän vain alkuperäisiä ohjelmia – 

etupäässä kopiota 
1-5 

Q169 Perinteisiin nojautuva – tulevaisuutta 
suunnitteleva 

1-5 

Q170 Nuhruinen – huoliteltu 1-5 
Q171 Joudun - en joudu puolustelemaan tai 

salailemaan tietokoneella vietettyä aikaa 
1-5 

Muuttujista Q127-171 muodostetut summamuuttujat 
S1: Q127+Q142+Q157 (Originellius, luovuus vs Tavanomaisuus) 
S2: Q128+Q143+Q158 (Labiilisuus, häilyvyys vs Stabiilisuus, levollisuus) 
S3: Q129+Q144+Q159 (Tarmo, energia vs Tarmottomuus) 
S4: Q130+Q145+Q160 (Intraversio  vs Ekstraversio, seurallisuus) 
S5: Q131+Q146+Q161 (Lahjakkuus, äly vs Lahjattomuus) 
S6: Q132+Q147+Q162 (Laaja-alaisuus, huolimattomuus vs Tarkkuus, huolellisuus) 
S7: Q133+Q148+Q163 (Sosiaalinen dominanssi, johtavuus vs Alistuneisuus) 
S8: Q134+Q149+Q164 (Teoreettisuus vs Käytännöllisyys) 
S9: Q135+Q150+Q165 (Rationaalisuus vs Emotionaalisuus) 
S10: Q136+Q151+Q166 (Jännittyneisyys, neuroottisuus vs Rentous, vapautuneisuus) 
S11: Q137+Q152+Q167 (Tyytyväisyys vs Tyytymättömyys ulkoiseen olemukseen) 
S12: Q138+Q153+Q168 (Epäsiisteys vs  Siisteys, itsestä huolehtiminen) 
S13: Q139+Q154+Q169 (Rehellisyys, kuuliaisuus vs Epärehellisyys) 
S14: Q140+Q155+Q170 (Perinteisiin nojaava ajattelu vs Futuristinen ajattelu) 
S15: Q141+Q156+Q171 (Addiktiivisuus, tietokoneriippuvuus vs Ei-pakonomainen käyttötapa) 



 Liite 3 Haastatteluteemat 

Pääjärjestäjät 

1. Haastateltavan taustatiedot 

− tehtävä organisaatiossa 
− kokemus 
− ”siviiliammatti” 
− omakohtainen tietotekninen harrastuneisuus  

2. Assembly-tapahtuma 

− historia + kävijämäärät 
− perusteet kolmelle ryhmälle 
− osallistujamäärät eri ryhmissä 
− Oldskoolin valintakriteerit 
− englanninkielen merkitys tapahtumalle 
− muut vastaavat tapahtumat  

3. Arvioita tietokoneharrastajista 

− osaamisen taso 
− mielikuva keskiverto Oldskoolin osallistujasta 
− ulkomaalaisten osallistujien määrä 

Assembly-osallistujat 

1. Haastateltavan taustatiedot 

− nimi, ikä, kotipaikka 
− osallistumiskerrat Assemblyyn 
− osallistumiskerrat muille partyille 
− koulu, työpaikka 

2. Ystäväpiiri, harrastukset 

− tietokoneharrastajat 
− oma rooli tietokoneharrastajien keskuudessa 
− kilpailut 
− ajankäyttö & tietokoneet; riippuvuus 
− muut harrastukset 

3. Koti, vanhemmat 

− tuki harrastukselle 
− muiden perheenjäsenten tietokoneharrastuneisuus 

4. Koulu 

− lempiaine 
− tietokoneharrastuksen merkitys 
− koulutovereiden / opettajien suhtautuminen 
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− harrastuksessa saavutettujen taitojen hyödyntäminen / 
− käyttötarve 
− käsityksen opettajien tietoteknisistä taidoista 
− tietotekniikka pakolliseksi oppiaineeksi? 
− jos, niin mistä pois tunteja? 

5. Identiteetti 

− kuvaile itseäsi ihmisenä 
− kuvaile tyypillistä bittinikkaria 
− sukupuolen merkitys 
− tulevaisuuden suunnitelmat 

Yritys-sponsorit 

1. Taustatiedot 

− yritys 
− henkilöt ja toimenkuvat 
− aiempi kokemus Assemblysta ja/tai vastaavista tapahtumista 

2. Osallistumis-motiivi 

− syy osallistumiseen 
− mahdolliset rekrytointiaikeet 
− vaatimuksia mahdollisesti rekrytoitavalle 

3. Stereotypiat 

− mielikuvat bittinikkarista 
− sukupuolierot ja niiden merkitys IT-alalla 

Turvahenkilöstö 

1. Taustatiedot 

− henkilötiedot 
− kokemus alalta 

2. Vaikutelmat osallistujista 

− turvahenkilön näkökulma 
− muutos vuosien saatossa 
− osallistujien aiheuttamat ongelmatilanteet / häiriöt 
− osallistujien erottuminen muissa huvitilaisuuksissa kävijöistä 
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