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Postmoderni yhteiskunta

• Jo pitkään on puhuttu siirtymisestä 
postmoderniin (~ jälkiteolliseen) yhteiskuntaan.

• Postmodernille yhteiskunnalle ja 
postmoderneille ihmisille on ominaista
– Individualismin ja yksilön korostaminen

• ”Vapautuminen sosiaalisista siteistä, joko 
perinteisistä yhteisöistä tai modernista 
yhteiskunnasta.”

– Elämäntyylien ja yhteiskunnan 
fragmentoituminen

– Haluttomuus sitoutua aatteisiin ja yhteisöihin 
Suurempi epävarmuuden ja kaaoksen sietokyky 
(vrt. Maslowin tarvehierarkia)
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Postmoderni yksilö

• Postmodernin yksilön sanotaan olevan vapaa kaikista 
niistä siteistä, jotka rajoittivat aiemmin ihmisten 
käyttäytymistä
– Pyrkimys täydelliseen itsenäisyyteen

• Postmodernin yksilön täytyy valloittaa itsensä ja tulla 
joksikin olemalla erilainen kuin muut

• Postmodernille yksilölle on ominaista mobiilius niin 
spatiaalisesti (= tilassa) kuin sosiaalisestikin
– Ihmisestä on tullut jälleen nomadi, jolla on vähän tai 

ei ollenkaan sosiaalisia linkkejä
• Postmodernismi voidaan siis ymmärtää sosiaalisena 

hajoamisena.

Distinktio

• Sosiologi Pierre Bourdieun (1900-2001) mukaan 
yksi ihmisen perustarpeista on distinktio, 
erottautuminen. Distinktio on aina 
kaksijakoista:
– Ihminen pyrkii jostain pois (esim. mainstream) 
– Ihminen pyrkii jotain kohti (esim. ideaali)

• Distinktiossa on oikeastaan kyse myös 
Maffesolin kuvaaman uuden sosiaalisen 
yhteyden etsimisestä
– Distinktion voidaan katsoa yhdistävän 

postmodernin individualismin ja ”post-
postmodernin” neotribalismin.
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Neotribalismi

• Covan mukaan post-postmodernit ihmiset 
pyrkivät luomaan uudenlaisia sosiaalisia 
yhteyksiä (= heimoja), joita eivät välttämättä 
rajoita spatiaaliset tekijät.
– Luonteenomaisia piirteitä paikallisidentiteetti, 

uskonnollisuus, synkretismi, joukkonarsismi

• Nämä ”uudelleen muodostuneet heimot” 
muistuttavat vanhanaikaisia heimo- tai 
kyläyhteisöjä, mutta maantieteellisen alueen 
sijasta ne ovat usein olemassa tietoverkossa

Virtuaaliyhteisö

• Yhteisö = joukko sosiaalisia yhteyksiä rajallisen 
ympäristön sisällä
– Ideologinen komponentti: yhteinen olemus, 

tavoitteet ja identiteetti 
– Huomaa semantiikka:  saksan sana 

”Gemeinschaft”, suomen kielen sana ”yhteisö” 
<=> yhteinen

– Ympäristö ei maantieteellinen => 
virtuaaliyhteisö 

• ”Virtuaaliyhteisö on tietyn teeman ympärille muodostunut 
yksilöiden yhteenliittymä,  jossa yhteisön jäsenten välillä ei 
vallitse maantieteellistä tai muuta reaalimaailman riippuvuutta,
vaan yhteisö on olemassa virtuaalitilassa, esim. tietoverkossa”
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Määritelmiä…

• “Social aggregations that emerge from the 
[Internet] when enough people carry on those 
public discussions long enough, with sufficient 
human feeling, to form webs of personal 
relationships in cyberspace.” (Rheingold, 1993)

• “A group of people who may or may not meet 
one another face to face, and who exchange 
words and ideas through the mediation of 
computer bulletin boards and networks.” 
(Rheingold, 1992) 

Hieman historiaa…

• Ensimmäiset käytännön ilmentymät 1970-luvun 
alkupuolella syntyneet Usenet -ryhmät

• 1980-luvun alussa reaaliaikainen viestintä (IRC 
ja talk)

• 1990-luvun puolivälistä alkaen siirtyminen 
WWW-ympäristöön

• Virtuaaliyhteisö kaupallisena mahdollisuutena: 
Hagel & Armstrong: ”Net Gain” (1997)
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Virtuaaliyhteisön ominaisuuksia

• On jäsenten välinen kohtauspaikka
• Kysynnän ja tarjonnan integraattori
• Jäsenten tarvitsemien vuorovaikutuksen ja 

vaihdannan mahdollistavien palvelujen tarjoaja
• Virtuaaliyhteisöllä on yhteisön hyväksymät 

säännöt
• Yhteisön toiminta muodostaa sille historian, 

jonka omaksuminen on osa sosiaalistumista 
yhteisöön

Virtuaaliyhteisötyyppejä

• Suhdeyhteisöt
– Perustuvat tietoverkossa tapahtuvaan ihmisten 

väliseen viestintään.  Keskustelu, elektroninen 
identiteetti, hierarkia, historia

• Mielikuvitusyhteisöt
– MUD-tyyppiset roolipelit => 

mielikuvitusidentiteetti
• Kauppa ja transaktio

– Kiinnostus hankkia tietty tuote / tietyn 
tuoteryhmän tuotteita

• Yhteinen kiinnostuksen kohde
– Esim. yhteinen harrastus
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Ominaisuuksia I

• Selkeä temaattinen fokus
– Yhteisö muodostuu aina jonkin jäseniä 

yhdistävän tekijän ympärille
– Yhteisö voi olla pyramidi- tai puumallinen siten, 

että samassa yhteisössä on useampia teemoja
– Vrt. reaalimaailman kaupungit => 

elektroniikkakadut, hienostokaupunginosat, 
pornokorttelit jne.

Ominaisuuksia II

• Sisällön ja viestinnän yhdistäminen
– Tuotetarjonnan (= sisällön) ja siihen liittyvän 

keskustelun yhdistäminen
– Luottamusaspekti
– Asiakaspalauteaspekti
– Sparrausaspekti
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Ominaisuuksia III

• Jäsenten tuottaman sisällön arvostaminen
– Käyttäjien itse tuottama sisältö keskeinen 

vetovoimatekijä - vrt. uutisryhmät
– Lumipalloefekti
– Erittäin merkittävä sitouttaja, mahdollisuus luoda 

identiteettejä ja hierarkioita (vrt. vallan lähteet)
– Yhteisön ylläpitäjä tarjoaa mahdollisuuden, 

muttei juurikaan sekaannu sisällöntuotantoon

Ominaisuuksia IV

• Pääsy kilpaileviin resursseihin
– Paremmat mahdollisuudet vertailla tuotteita
– Kilpailijoiden kesken paitsi hinta- niin myös 

laatukilpailu
– Lisää asiakkaiden luottamusta yhteisöön
– Vrt. esim. Itäkeskus
– Reilu peli edellytys toimivuudelle
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Ominaisuuksia V

• Kaupalliset tarkoitusperät
– Suurin osa nykyisistä virtuaaliyhteisöistä 

epäkaupallisia
– Kaupalliset tarkoitusperät => paremmat 

toimintamahdollisuudet (resurssit)
– Toiminnan kehittäminen => kattava 

palvelutarjonta ja toimiva infrastruktuuri => 
suuri käyttäjämäärä ja kiinnostus => lisää 
toimijoita => lisääntyvät tulot => (…)

Virtuaaliviestinnän erikoisuuksia 1

• Sosiaalinen järjestys ja kontrolli
– Asema normaaliyhteisöjä heikompia
– Tarve olemassa, yhteisö yleensä huomaa 

tarpeen, vrt. ircciryhmien säännöt
– Massa pyrkii yleensä lannistamaan häiriköt. 

Ongelmaksi tulee konsensuksen saavuttaminen 
siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei.

– Yleensä muodostuu hierarkia - vrt. esim. ircin
opit, pikkuopit ja normaalit käyttäjät



9

Virtuaaliviestinnän erikoisuuksia 2

• Identiteetti
– Kanssakäymisen perusta. 
– Reaalimaailmassa muodostuu mielipiteiden ja 

asenteiden sekä ulkoisten ominaisuuksien 
(vaatteet, äänensävy, ulkonäkö) summana

– Virtuaalimaailmassa kukin voi periaatteessa 
luoda haluamansa identiteetin

– Signaalien puute sekä etu että haitta -
varovaisuus vs. roolipeli

Tapaus ”rc”
• ”rc” oli pääkaupunkiseudulla asunut, 

reaalimaailmassa hyvin introvertti opiskelija, 
jonka virtuaaliminä poikkesi täydellisesti 
reaaliminästä.

• Nimimerkki esiintyi aktiivisesti kemian 
harrastajien foorumissa keskustelemassa 
räjähdysaineista. Foorumissa ”rc” nautti 
huomattavaa arvostusta.

• Reaalimaailmassa ”rc”:llä ei ollut juurikaan 
ystäviä, vaan hän vietti aikaa lähinnä yksin 
tietokoneensa kanssa. Naapurit kuvasivat 
koripalloa harrastanutta nuorukaista 
huomaamattoman kohteliaaksi.

• 11.10.2002 ”rc” räjäytti Myyrmannin
ostoskeskuksessa Vantaalla omatekoisen 
pommin. Seitsemän ihmistä sai surmansa.
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Opittua?

• Reaaliminä ja virtuaaliminä poikkeavat yleensä 
toisistaan
– Virtuaaliminä usein tarkoituksellisesti rakennettu 

siten, että se vastaa yhteisön ideaalia, jolloin 
sillä saadaan osaksi kunnioitusta.

• Nykykulttuuria leimaava yksilöllisyyden ja 
elämyksellisyyden ihannointi houkuttelevat 
identiteeteillä leikittelyyn.
– Pahimmillaan todellisuudentaju hämärtyy ja 

virtuaaliminä ei enää mahdukaan tietokoneen 
ruudulle.
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Lomografia

• Lomografia on valokuvausta venäläisellä LOMO-
kameralla.
– Lomo on yksinkertainen. Lomossa on vain linssi, 

etsin, filminsiirtopyörä ja laukaisin.

• Lomography.com
– Lomografia on distinktiota
– Yhteisön temaattinen fokus on Lomo
– Yhteisö tarjoaa mahdollisuuden interaktioon ja 

vaihdantaan

www.lomography.com

• Mitä tarjolla?

– The Lab – paikka omille lomokuvillesi. Voit
näyttää ne myös muille kommentoitavaksi.

– LomoHomes – rakenna oma kartanosi
lomoyhteisöön! Kerro juuri Sinusta!

– WorldArchive – Lomokuva-arkisto.
– LomoEvents – Lomo tulee lähellesi. Livenä.
– Lomography Online Shop – Puuttuuko Sinulta

jotain? Ei hätää – täältä voi ostaa sen!
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Muita saitteja…

• Muita yhteisöllisyyden komponentteja sisältäviä 
saitteja ihmeteltäväksenne

– www.utsidan.se
– www.nolla.net
– www.ranneliike.net
– www.solidpowder.com
– www.robbiewilliams.com


