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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Uusmedialla ja ohjelmistoilla on yhä suurempi rooli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kuitenkaan sosiologinen teoria ei juuri
käsittele ohjelmistojen tai uusmedian periaatteiden tutkimusta. Tämän tutkielman tarkoitus on luoda uutta teoriaa väittäen että
uusmediaa sosiaaliseen kanssakäymiseen hyödyntävä  käyttäjä on olemassa kahdessa eri muodossa. Yhtäältä käyttäjä on
sosiaalinen toimija joka noudattaa tiettyjä sosiaalisia normeja, toisaalta hän on olemassa myös digitaalisena merkintänä
tietokannassa, jollaisena häneen vaikuttaa uusmediateknologiasta kumpuava täysin erilainen säännöstö. Tutkielma pyrkii
kartoittamaan tästä kaksinaisuudesta syntyviä jännitteitä.

Tutkielma käyttää muotoihin perustuvaa käsiteanalyysiä pureutuessaan sosiaalisten käytäntöjen ja uusmediateknologian
väliseen vuorovaikutukseen. Työ ei sisällä empiiristä osuutta. Sosiaalista kuvaa Manuel Castellsin käsitys verkostoista, kun
taas uusmedia ymmärretään tietokannan käsitteen kautta, joka on Lev Manovichin mukaan aikamme keskeisin kulttuurinen
muoto. Näitä muotoja täydennetään niihin kuuluvalla logiikalla ja toimintaperiaatteilla, verkostososiaalisuudella ja uusmedian
periaatteilla. Uusmediaa koskevaa ymmärrystä syvennetään tutustumalla ohjelmistoja käsittelevään tutkimukseen.

Käsiteanalyysin tulokset muotoillaan teoreettiseksi viitekehykseksi, jonka mukaan verkostot ja tietokannat eroavat toisistaan
koskien ajan ja tilan hahmotusta, toimintalogiikkaa sekä sitä miten niiden yksiköt reagoivat tai kykenevät järkeilemään. Lev
Manovichin esittämän transkoodauksen periaatteen mukaan uusmedian teknologinen ja kulttuurinen kerros ovat
vuorovaikutuksessa ja muuntavat toisiaan. Käsiteanalyysissä löydettyjä tuloksia havainnollistetaan ja todennetaan olemassa
olevan sosiaalisia verkostoipalveluja ja uusmediaa käsittelevän tutkimuksen kautta.

Löydettyjen prosessien perusteella tuloskappale pyrkii hahmottamaan sosiaalisissa käytännöissä mahdollisesti ilmeneviä
muutoksia mikäli ne medioituvat yhä vahvemmin uusmediateknologian kautta. Muutokset käsittävät määrällistämisen ja
automaation lisääntymisen, sosiaalisen tilan sääntöjen muuttumisen sekä informaationvaihdannan merkityksen korostumisen
niin käytännössä kuin teoriassa. Diskussiokappaleessa tutkielman löydökset asetetaan rinnakkain aiempaan tutkimukseen
nähden, jossa tietokannan muotoa on käsitelty yhteiskunnallisen valvonnan ja identiteetin muodostumisen perustana. Kyky
erottaa käsitteellisesti sosiaaliset käytännöt uusmediateknologian asettamasta tarjoamasta saattaa olla merkityksellinen kun on
kyse jokapäiväisen sosiaalisen kanssakäymisen arvioinnista.
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