
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tiedon ja asiantuntijuuden rakentuminen ryhmäimitaatiopelissä – 

keskustelunanalyyttinen katsaus sukupuolta koskeviin episteemisiin 

neuvotteluihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anna Sara Maria Heino 

     Helsingin yliopisto 

     Valtiotieteellinen tiedekunta 

     Sosiologia 

     Pro gradu -tutkielma 

     Helmikuu 2020 

 

 



 

 
 
 

 
 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty  

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Laitos – Institution – Department 

Sosiaalitieteiden laitos 

Tekijä – Författare  – Author 

Anna Sara Maria Heino 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

Tiedon ja asiantuntijuuden rakentuminen ryhmäimitaatiopelissä – keskustelunanalyyttinen katsaus sukupuolta koskeviin 

episteemisiin neuvotteluihin 

Oppiaine – Läroämne – Subject 

Sosiologia 

Työn laji – Arbetets art – Level 

Pro gradu 

Aika – Datum – Month and year 

02/2020 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 

110 + 10 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
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Etnometodologis-keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta sosiaalisen maailman voidaan katsoa rakentuvan jaetun tiedon varaan. 
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Asiantuntijuus edellyttää tiedon teknisen oikeellisuuden ohella sen yhteisöllistä relevanssia. 
 
Imitaatiopeli on tietokonevälitteinen peli, jossa osallistujat toimivat kolmessa roolissa: tuomari, ei-teeskentelijä ja teeskentelijä. 
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omakohtaisen kokemuksen myötä. Tutkielmassa omaksutun etnometodologis-keskustelunanalyyttisen näkökulman mukaan 
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1. Johdanto 

 

Kuulin imitaatiopelistä ensimmäisen kerran kesällä 2017 pian kandidaatintutkielmani valmistumisen 

jälkeen. Mika Simonen toimi kyseisen tieteentutkimuksen alalle sijoittuvan tutkielman ohjaajana, ja 

tiedusteli tutkielman valmistuttua kiinnostustani lähteä työstämään gradua imitaatiopeliin liittyen. 

Imitaatiopeli vaikutti tuolloin samaan aikaan sekä eksoottiselta että tutulta: minulla ei ollut lainkaan 

aikaisempaa kokemusta kokeellisesta tutkimuksesta, mutta toisaalta sosiaalisten ryhmien rajanvetotyö, 

tieto ja asiantuntijuus olivat olleet mielenkiintoni kohteina jo pitkään. Lupautuminen graduprojektiin 

osoittautui täydelliseksi ratkaisuksi, sillä jo saman kesän aikana minulle tarjoutui mahdollisuus liittyä 

imitaatiopelitutkimukseen keskittyvään Tunnetko naapurisi? -hankkeeseen (Koneen Säätiö, 2017-2020) 

myös tutkimusavustajan roolissa. Tämä tutkielma on opinnäytetyö paitsi maisterintutkintoni, myös 

kahden tutkimusavustajana vietetyn vuoden myötä hankitun kokemuksen osalta. Sen sisältämät 

näkökulmat ovat kehittyneet näiden vuosien kuluessa sekä runsaan itsenäisen pohdinnan että Tunnetko 

naapurisi? -hankkeen jäsenten tarjoaman ensiluokkaisen tuen ja ohjauksen avulla.  

 

Imitaatiopeli on alun perin vanha seurapeli, joka nousi tunnetuksi Alan Turingin (1950) hyödynnettyä 

tietokonevälitteistä imitaatiopeliä tekoälyn toteutumisen tutkimiseksi. Menetelmä pohjautuu nimensä 

mukaisesti imitaatioon: peliin osallistuvista kolmesta pelaajasta kaksi kuuluu keskenään samaan 

sosiaaliseen ryhmään, ja kolmas puolestaan teeskentelee tämän ryhmän jäsentä. Tuomarin tehtävänä on 

esittää kysymyksiä, joiden avulla hän uskoo kykenevänsä selvittämään vastaajien todelliset identiteetit. 

(Arminen & Simonen, 2015.) Haastavaksi tehtävän tekee se, että tuomari joutuu tekemään päätöksensä 

yksinomaan kirjallisen aineiston avulla, ilman arkielämässä hyödynnettävää vuorovaikutuksen 

multimodaalisuutta (Collins & Evans, 2007; Arminen, 2016). Nimenomaan kohderyhmän 

asiantuntemuksen diskursiivisen ja praktisen ulottuvuuden erottelu imitaatiopelin avulla toimi 

inspiraationa Cardiffin yliopiston Harry Collinsille, jonka työryhmä kehitti tässä tutkielmassa käsiteltävän 

sosiologisen imitaatiopeliversion (Collins, 2004; Collins & Evans, 2014). 

 

Collinsin työryhmän mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea asiantuntijuuden määrittelyyn ja tutkimiseen. 

Collins ja Evans (2007, 2015) painottavat hiljaisen tiedon (tacit knowledge: Polanyi, 1958) merkitystä 

asiantuntijuuden määritelmässä: aitoon asiantuntijuuteen sisältyy syvällisen sosialisaatioprosessin myötä 

omaksuttu kyky tulkita ja soveltaa kohderyhmälle ominaista tietämystä. Tämä sosialisaatio ei kuitenkaan 

edellytä omakohtaista kokemusta ryhmän jäsenenä elämisestä, sillä sosiaalista ryhmää määrittävä tieto 

välittyy ennen kaikkea kielellisesti (Collins, 2011). Collinsin työryhmän keskeisimmäksi teoreettiseksi 

anniksi muodostuu vuorovaikutteisen asiantuntijuuden (interactional expertise) käsite, jolla tarkoitetaan 

syvää kielellistä ymmärrystä jonkin sosiaalisen ryhmän maailmasta, omaksuttuna joko omakohtaisen 
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kokemuksen myötä tai puhtaan vuorovaikutteisesti (Collins & Evans, 2014, 4-5). Vuorovaikutteinen 

asiantuntemus on sosiaalista maailmaa koossa pitävä liima, joka mahdollistaa keskenään heterogeenisten 

ryhmien välisen sujuvan yhteisymmärryksen (Collins, 2011). Collins ja Evans esittävät vahvan 

vuorovaikutteisen hypoteesin (strong interactional hypothesis), jonka mukaan vuorovaikutteisen ja 

osallistuvan asiantuntijan ilmaisemaa diskursiivista ymmärrystä kohderyhmän alueelta ei ole mahdollista 

erottaa toisistaan. Imitaatiopelin avulla tätä hypoteesia voidaan testata käytännössä: mikäli tuomari ei 

kykene erottamaan oman sosiaalisen ryhmänsä jäsentä teeskentelijästä, teeskentelijällä voidaan katsoa 

olevan vuorovaikutteista asiantuntemusta kohderyhmän maailmasta. (Collins & Evans, 2015.) 

Imitaatiopelin tulosten kautta voidaan tarkastella sosiaalisten ryhmien välisiä suhteita: mitä syvempää 

hiljaista tietoa ryhmien jäsenillä on toistensa maailmoista, sitä helpommaksi uskottava teeskentely 

muodostuu (Collins & Evans, 2014). 

 

Näkemystä siitä, että vuorovaikutteinen asiantuntijuus ilmenisi yksinomaan teeskentelijän kyvyssä 

”läpäistä” imitaatiopeli, on myös haastettu. Collinsin työryhmä keskittyy imitaatiopelitulosten 

kvantitatiiviseen analyysiin, mikä jättää tulosten taustalla tapahtuvat käytännön eronteon mekanismit 

näkymättömiksi. Tunnetko naapurisi? -hankkeen tekemä imitaatiopelitutkimus puolestaan tarkastelee 

imitaatiopeliä etnometodologis-keskustelunanalyyttisestä viitekehyksestä käsin, jolloin 

vuorovaikutteinen asiantuntemus näyttäytyy sosiaalisen ryhmän kyvyssä aktivoida sisäistä 

yhteneväisyyttään suhteessa teeskentelevään ryhmään. Näkökulman vaihdos on merkittävä, sillä 

vuorovaikutteinen asiantuntemus on parasiittinen kohderyhmän osallistuvalle asiantuntemukselle, jota ei 

puolestaan tulisi ottaa annettuna. (Arminen, Segersven & Simonen, 2018.) Sosiaalinen ryhmä voi 

osoittautua empiirisessä tarkastelussa aktiivisen ryhmän sijasta latentiksi kategoriaksi (Arminen & 

Simonen, 2015). 

 

Hyödynnän tutkielmassani tätä etnometodologis-keskustelunanalyyttista näkökulmaa sukupuolesta 

sosiaalisena ryhmänä: miesten tai naisten sosiaaliseen ryhmään identifioituminen on aktiivinen prosessi, 

ei kiinteä osa henkilöä. Ryhmäkategorian merkitys osana omaa identiteettiä saattaa aktivoitua tiettynä 

hetkenä ja olla toisena täysin epäolennainen (Brubaker, 2013). Kategorian tai ryhmän jäsenyys voi 

määrittyä sille relevanttien ominaisuuksien tai jaettujen kokemusten kautta, mutta kategoria voi sisältää 

myös piirteitä, jotka ovat yksilöiden kokemuksellisesta todellisuudesta irrallisia (Antaki & Widdicombe, 

1998). Keskustelunanalyyttinen imitaatiopelitutkimus siirtää siis tutkijan huomion niihin tapoihin, joilla 

sosiaalisten ryhmien rajoja vahvistetaan, kyseenalaistetaan ja uudistetaan aktiivisen identiteettityön 

välityksellä. 
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Imitaatiopeliaineiston keskustelunanalyyttisen tarkastelun avulla on saatu uutta tietoa niistä 

mekanismeista, joiden avulla sosiaalisten ryhmien jäsenet tekevät erotteluita meihin ja muihin. 

Menetelmällisesti Tunnetko naapurisi? -hankkeen tutkimukset ovat hyödyntäneet imitaatiopelin 

sekventiaalisuutta, eli kysymys-vastaukset-arviointi-sekvenssien kokonaisvaltaista analyysia (Arminen & 

Simonen, ei vielä julkaistu). Imitaatiopelin kirjallinen analyysi painottaa kuitenkin väistämättä 

tuomarityöskentelyä, sillä imitaatiopeli kerää ainoastaan tuomarin tekemien ratkaisujen perustelut tutkijan 

nähtäville. Ei-teeskentelijän ja teeskentelijän roolissa toimivien pelaajien perustelut annettujen vastausten 

taustalla ovat jääneet näkymättömiksi: imitaatiopeliaineisto sisältää pelaajien tekemien valintojen 

lopullisen muodon, mutta niiden taustalla vaikuttavista prosesseista se ei kerro käytännössä mitään. 

Imitaatiopelivuorovaikutus ei tarjoa vastaajille mahdollisuutta korjata tuomarin tekemiä tulkintoja heidän 

vastauksistaan, jolloin vastausten sisältämä tietävyys näyttäytyy vain tuomarin kirjallisen arvioinnin 

välityksellä.  

 

Pyrin avaamaan tutkielmassani tätä aiemmin mustaan laatikkoon jäänyttä ulottuvuutta imitaatiopelin 

kirjallisen aineiston taustalla. Aineistona toimii huhtikuussa 2018 toteuttamani sukupuoliaiheinen 

imitaatiopelieksperimentti, jossa jokainen pelitoiminto suoritetaan kolmen hengen ryhmissä yksilöpelin 

sijasta. Ryhmäimitaatiopelissä pelaajat toimivat yhteistyössä, jolloin päätös kustakin kysymyksestä, 

vastauksesta ja arvioinnista muodostetaan ja perustellaan ryhmän sisäisissä neuvotteluissa. Hyödynnän 

tutkielmassani ryhmävuorovaikutuksen videointeja, joiden avulla voidaan avata uudenlaisia näkökulmia 

imitaatiopelissä tapahtuvasta päätöksenteosta ja sen myötä sukupuolesta sosiaalisena ryhmänä. 

Ryhmäkeskustelut tarjoavat loistavan aineiston keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle: vaikka 

imitaatiopeli ohjaa pelaajien mielenkiintoa etukäteen määriteltyyn aihepiiriin, vuorovaikutus itsessään on 

luonnollista. Osallistujat määrittelevät sukupuolta koskevaa tietoa ja asiantuntemusta omista 

lähtökohdistaan käsin, nostaen esiin juuri itselleen merkityksellisiä näkökulmia.  

 

Oma mielenkiintoni kohdistuukin ennen kaikkea siihen, miten näkemykset tiedosta ja asiantuntemuksesta 

rakentuvat imitaatiopelissä. Kuten termi ”rakentuminen” vihjaa, teoreettinen näkökulmani tietoon ja 

asiantuntemukseen on keskustelunanalyyttisesti relatiivinen: sosiaalista ryhmää koskeva tieto saa 

merkityksensä tilannekohtaisten neuvotteluiden tuloksena (Stivers, Mondada & Steensig, 2011). Tieto ja 

asiantuntemus tulevat näkyviksi niissä tavoissa, joilla vuorovaikutustilanteen osapuolet orientoituvat 

niihin. Käytännössä episteemisyyttä voidaan tarkastella kahdella eri tasolla. Episteeminen status viittaa 

henkilöön kohdistettuihin tiedollisiin odotuksiin, joihin vaikuttavat häneen liitetty institutionaalinen 

asema ja erilaiset sosiaaliset ryhmäkategoriat. Nämä odotukset aktivoituvat käytännön 

vuorovaikutustilanteissa, joissa tilanteen osapuolet asennoituvat toistensa oletettuun tietoon ja 

asiantuntijuuteen. (Heritage, 2012.) Episteeminen status ei kuitenkaan aina vastaa henkilön omaa 
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episteemistä asemoitumista, johon sisältyvät henkilön arviot omasta tiedollisesta pääsystään sekä 

oikeudestaan ilmaista tietämystään (Enfield, 2011).  

 

Asiantuntijuuden objektiivinen mittaaminen on mahdotonta, koska se rakentuu suhteessa osapuolten 

tilannekohtaiseen arvioon tiedon relevanssista (Arminen & Simonen, 2019). Siksi en lähtökohtaisesti 

tulkitse menestyksekästä teeskentelyä osoituksena asiantuntijuudesta, vaan tarkastelen sitä, miten 

imitaatiopelin osallistujat itse perustelevat ja arvioivat sukupuolta koskevaa tietoa ja asiantuntemusta. 

Uskon, että imitaatiopelin asetelma on merkittävä osa tätä prosessia, joten otan sen huomioon eräänlaisena 

institutionaalisen vuorovaikutuksen kontekstina (Drew & Heritage, 1992). Imitaatiopelin rooleihin 

liitetään jo lähtökohtaisesti erilaisia statusasemia: tuomari toimii meta-asiantuntijana, jolla on oikeus 

arvioida vastausten ilmentämää asiantuntemusta (Collins & Evans, 2007), ei-teeskentelijä vastaa 

rehellisesti ilman taktikointia, ja teeskentelijän tulee imitoida toisen sosiaalisen ryhmän jäsentä 

tuottaakseen uskottavan vastauksen. Erilaiset roolikohtaiset tehtäväorientaatiot voivat osaltaan vaikuttaa 

siihen, miten pelaajat tulkitsevat sekä omaa että toistensa episteemisyyttä (Stokoe ja muut, 2020). 

 

Muotoilen tutkimuskysymykseni seuraavalla tavalla: Miten tieto ja asiantuntijuus rakentuvat 

ryhmäimitaatiopelissä? Tämän ensisijaisen kysymyksen kautta toivon voivani vastata myös kahteen 

alakysymykseen: 1) miten imitaatiopeli vuorovaikutuskontekstina taustoittaa pelaajien ilmaisemaa 

episteemisyyttä? sekä 2) mitä tietoa ja asiantuntemusta koskevat neuvottelut kertovat sukupuolesta 

sosiaalisena ryhmänä? Hyödynnän näihin kysymyksiin vastatakseni ryhmäimitaatiopelin kahta eri tasoa: 

pelin sekventiaalista kattorakennetta sekä pelaajaryhmien sisäistä vuorovaikutusta. Tämä tutkielma on 

tietääkseni ensimmäinen imitaatiopelitutkimus, joka keskittyy nimenomaan kirjallisen aineiston taustalle 

jäävään ryhmävuorovaikutukseen. Toivon, että onnistun sen myötä avaamaan uudenlaisia näkökulmia 

edeltävien imitaatiopelitutkimusten tueksi. 

 

Tutkielman toisessa luvussa esittelen etnometodologis-keskustelunanalyyttisen tavan tarkastella 

sosiaalisen maailman rakentumista, tietoa, sosiaalisten ryhmäkategorioiden ja identiteetin jännitettä sekä 

sukupuolta. Luvun lopulla pohdin myös imitaatiota toimintona sekä identiteetin performatiivisuuden 

ajatusta, tavoitteenani johdatella lukija imitaatiopelin maailmaan. Kolmas luku käsittelee imitaatiopeliä: 

aloitan tulkitsemalla Collinsin työryhmän teoreettista viitekehystä edellisessä luvussa hahmotellusta 

keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta käsin, ja etenen sen jälkeen esittelemään imitaatiopelin 

käytännön toteutusta sekä edeltävien tutkimusten myötä kehitettyjä tapoja analysoida 

imitaatiopeliaineistoja.  
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Tutkielman neljännessä luvussa avaan omalle analyysilleni asettamiani tavoitteita sekä niitä näkökulmia, 

joiden osalta toivon tämän tutkielman täydentävän aiempia imitaatiopelitutkimuksia. Käyn läpi 

imitaatiopelieksperimenttini käytännön toteutuksen, tutkimusetiikan sekä kerätyn aineiston 

pääpiirteissään. Luvun lopuksi pohdin imitaatiopelin keskustelunanalyyttista tulkintaa edellä esitellyn 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja rakennan sen myötä sillan teoriasta aineiston empiiriseen analyysiin. 

 

Viides luku sisältää tätä tutkielmaa varten toteuttamani analyysin. Luku käynnistyy imitaatiopelin 

numeraalisella tarkastelulla, jonka tavoitteena on taustoittaa ryhmävuorovaikutuksen kontekstia. Osoitan, 

etteivät pelin kvantitatiiviset tulokset riitä itsessään vastaamaan tutkielmalle asettamiini kysymyksiin. 

Varsinainen tietoa ja asiantuntemusta koskeva keskustelunanalyyttinen tutkimus jakautuu kolmeen 

alalukuun imitaatiopelin roolien mukaisesti: näistä ensimmäinen esittelee ei-teeskentelijäryhmille 

ominaisia vastausten yhdistämisen haasteita, toinen teeskentelijän tiedon lähteitä ja kolmas tuomarin 

tekemiä arviointeja vastausten sisältämästä asiantuntemuksesta suhteessa vastaajaryhmien omaan 

tulkintaan tietävyydestään. Pelin arvioinneissa painottuvat tuomarin ja vastaajien tulkintakehysten 

vastaavuus, sukupuolta koskevan yleistiedon suhteuttaminen omaan kokemukseen sekä asiantuntijuuden 

moraalinen ulottuvuus. Varaan kullekin näistä oman alaluvun, joiden myötä pyrin rakentamaan 

kokonaisvaltaisen kuvan sukupuolta koskevan asiantuntemuksen rakentumisesta. Tutkielman viimeisessä 

luvussa muodostan yhteenvedon analyysin myötä nousseista tuloksista ja pohdin, minkälaisia päätelmiä 

aineiston perusteella voidaan tehdä imitaatiopelistä sekä sukupuolesta sosiaalisena ryhmänä. 

 

 

2. Tieto, sosiaaliset ryhmät ja performatiivisuus 

 

Tässä luvussa esittelen etnometodologis-keskustelunanalyyttisen tavan tarkastella sosiaalisten ryhmien, 

tiedon ja asiantuntemuksen rakentumista. Keskustelunanalyysi ei ole vain analyysimenetelmä, vaan pitää 

sisällään myös teoreettisen näkökulman, joka suuntaa tutkijan mielenkiintoa juuri sille ominaisiin 

kysymyksiin. Luvussa esitettävä kirjallisuuskatsaus toimii johdantona tutkielmani keskeisiin käsitteisiin 

ja aihepiireihin, mutta samalla myös teoreettisena siltana kohti imitaatiopelin keskustelunanalyyttista 

tarkastelua.  

 

Luvun kantavana voimana toimii tieto; osoitan tiedon roolin ihmisten välisen yhteisymmärryksen, 

sosiaalisten ryhmien ja henkilökohtaisen identiteetin merkityksen rakentumiselle. Tietoa neuvotellaan ja 

tuotetaan mikrotason vuorovaikutustilanteissa, mutta toisaalta se toimii myös vuorovaikutusta 

suuntaavana ja rajaavana tekijänä, tuottaen keskustelunanalyyttisesti suuntautuneelle tutkijalle 



6 

 

mielenkiintoisen jännitteen henkilökohtaisen ja yleisen tason välille. Ensimmäinen alaluku esittelee 

sosiaalisen maailman rakentumista tiedon näkökulmasta, toinen luku yleistyneiden kategorioiden ja 

henkilökohtaisen identiteetin jännitettä. Kolmannessa luvussa syvennän kuvaa tiedon moraalisuudesta. 

Näiden sosiologisesti keskeisten teemojen tavoitteena on johdatella lukijaa kohti imitaatiopelin 

keskustelunanalyyttista tulkintaa. Neljäs alaluku liittää tarkasteluun sukupuolen ja identiteetin 

performatiivisuuden käsitteet, ja viimeinen alaluku rakentaa siirtymän yleissosiologisemmista teemoista 

imitaatiopelin maailmaan. Tavoitteenani on osoittaa, että vaikka imitaatiopeli on menetelmänä tuore ja 

useimmille toistaiseksi vieras, sen taustalla vaikuttavat klassiset tiedon ja sosiaalisten ryhmien 

rakentumista koskevat kysymykset. 

 

 

2.1. Jaettu tieto sosiaalisen maailman rakentajana 

 

Sosiaalisen maailman voidaan katsoa rakentuvan jaetun tiedon varaan. Goffmanin (1974) mukaan 

yhteiskunnan rakenne koostuu yleisesti tunnustettuihin käytäntöihin pohjautuvista rituaaleista, joita 

ylläpidetään jokapäiväisessä elämässä. Neuvottelemme henkilökohtaisen elämämme rituaalit itse, mutta 

vakiinnuttuaan rituaalit tulevat helposti uusinnetuiksi ilman, että edes tiedostamme asiaa. Vakiintuneet 

rituaalit mahdollistavat luottamuksen siihen, että muut toimivat pääosin ennalta-arvattavasti, jolloin 

voimme suhteuttaa omaa toimintaamme jaettuihin odotuksiin. (Goffman, 1974.) Collinsin (1988) 

tulkinnan mukaan näihin rituaaleihin sisältyy kaksi edellytystä: jaettu tietoisuus tilanteesta sekä yhteinen 

tunnetila. Näiden välityksellä rituaaliin muodostuu moraalinen ulottuvuus, eli vaatimus kunnioittaa 

rituaalia edustavia symboleita. Rituaalin rikkominen on samalla myös muiden luottamuksen rikkomista, 

mikä on moraalisesti paheksuttua. Normatiivinen käytös on tärkeää yhteiskuntarakenteen säilyttämiseksi, 

ja hyväksyttyjen toimintatapojen mukainen käyttäytyminen edellyttää tilannekohtaista tietoa. 

 

Koska sosiaalisen maailman käytännöt ovat sekä paikallisia että jatkuvassa muutoksessa, osallistumista 

sosiaaliseen maailmaan voidaan luonnehtia jatkuvan oppimisen kautta. Kaikkeen vuorovaikutukseen 

väistämättä sisältyvä periferaalinen osallistuminen (läsnäolo, havainnointi) ja sen myötä tapahtuva 

oppiminen välittävät tietoon ja käytäntöihin pohjautuvien sosiaalisten yhteisöjen välisiä suhteita. Yhteisön 

uusi jäsen oppii vähitellen yhteisön toimintatapoja: mitä jäsenet tekevät, miten he puhuvat ja toimivat, 

minkälaista arkielämä on ja miten muut suhtautuvat ryhmän jäseniin (Lave ja Wenger, 1991, 95). Lave ja 

Wenger (1991) painottavat oppimisen sosiaalista ja kontekstuaalista luonnetta. Oppimisen 

tilannesidonnaisuus tarkoittaa, että siihen sisältyvä tieto on suhteellista, ajasta ja paikasta riippuvaista: 

tieto muodostuu toimijan, toiminnan ja ympäristön yhteisvaikutuksessa, jossa nämä muovaavat toinen 

toisiaan. Oppiminen ei siis ole vuorovaikutusta edeltävän tiedon yksisuuntaista siirtämistä, vaan tapahtuu 
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eri osapuolten välisessä vuorovaikutusprosessissa. Tieto siirtyy yksilöltä tai sosiaaliselta ryhmältä toiselle, 

mutta ei sellaisenaan, vaan se uudistuu ja muuttuu väistämättä uusien näkökulmien myötä. Se, mikä on 

tietoa, on aina tilannekohtaisen neuvottelun tulos. Tämä tiedon sosiaalinen muodostuminen on jatkuvaa, 

ja välittää kaikkea vuorovaikutusta: arkipäiväisten tilanteiden osanottajat ovat kosketuksissa itselleen 

uusien toimintatapojen kanssa, ja kehittävät uusia taitoja ja tulkintoja suhteessa näihin. (Lave & Wenger, 

1991.)  

 

Koska tieto on aina luonteeltaan kontekstisidonnaista, on luonnollista, että eri henkilöillä on erilainen 

tietovaranto, jonka perusteella maailmaa tulkitaan. Yksilöllisten erojen lisäksi alueelliset ja kulttuuriset 

populaatiot jakavat keskenään erilaista tietoa, joka on muodostunut yhdistävien kokemusten pohjalta. 

(Barth, 2002.) Goffman (1974) kuvaa tätä ihmisen yksilöllistä tapaa tulkita maailmaa ’kehysten’ avulla. 

Kehyksillä tarkoitetaan tulkinnan järjestelmiä, joiden avulla ilmiöitä paikannetaan, hahmotetaan, 

identifioidaan ja nimetään. Elämänkokemusten ainutlaatuisuuden myötä jokainen ihminen tulkitsee 

näennäisesti samaa tilannetta itselleen ominaisella tavallaan, vaikkakin vakiintuneet käytännöt ja 

instituutiot tukevat tulkintojen yhteensopivuutta tutuissa tilanteissa. Sosiaalisiin kehyksiin sisältyvät 

lisäksi jaettu tieto, tavoitteet sekä moraali, jotka voivat mukautua tai painottua tilannekohtaisesti. 

Moraalin myötä sosiaalisiin kehyksiin liittyy arvottamista sekä käsitys siitä, mikä on oikein tai väärin 

kussakin tilanteessa. Koska tulkintakehys on yleensä yksilön itsensä eksplisiittisen tietoisuuden 

ulottumattomissa, moraalisten reaktioiden taustalla vaikuttavia subjektiivisia tekijöitä on usein vaikea itse 

hahmottaa. Jaetut sosiaaliset kehykset ovat keskeinen sosiaalisia ryhmiä rakentava tekijä, ja tärkeä osa 

kullekin ryhmälle ominaista kulttuuria. (Goffman, 1974.) Koska sosiaaliset rituaalit ja niihin pohjautuvat 

kehykset muodostuvat aina paikallisesti oppimalla, ne eivät muodostu universaalisti yhdenmukaisiksi; eri 

käytänteiden ympärille muodostuu siten toisistaan eroavia ryhmittymiä, sosiaalisia ryhmiä (Collins, 

1988). 

 

Sosiaalisia ryhmiä yhdistää jaettujen kokemusten mahdollistama tieto, joka pohjustaa ryhmälle ominaisia 

tulkintakehyksiä tilannesidonnaisesti. Tiedon epäsymmetrisyyden ja jaettavuuden jännite toimii perustana 

koko yhteiskunnan rakenteelle, määrittäen laajasti jokapäiväisiä tapahtumia, toimintoja ja sosiaalisia 

suhteita. (Barth, 2002.) Menestyksekäs sosiaalinen vuorovaikutus vaatii ennen kaikkea diskursiivista 

osaamista, eli kykyä hahmottaa näkökulmien väliset eroavaisuudet ja yhtäläisyydet. Eri näkökulmien 

ymmärtämisen myötä tapahtuva molemminpuolinen oppiminen avaa väyliä yhteisymmärrykselle ja 

yhteiskunnalliselle työnjaolle. (Lave & Wenger, 1991.) Tieto ja kommunikaatio ovat ihmisyhteisön 

perusta, keskinäisen sopeutumisen järjestelmä, jota ilman yhteisö ei voisi kehittyä tai säilyä. (Birdwhistell, 

1970.) 
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Sosiaalisten ryhmien välinen rajanvetotyö ja siihen kietoutuva tieto ovat relevantteja sekä arkielämän että 

tutkimuksen kannalta. Aihepiiriä käsitteleviä moninaisia tutkimussuuntauksia yhdistää laajalti käsitys 

symbolisista resursseista, joiden välityksellä ryhmien välisiä eroavaisuuksia rakennetaan, ylläpidetään tai 

puretaan. Symbolisten resurssien kautta ryhmäidentiteetti voi rakentua laajoissa yhteisöissä, joissa suora 

vuorovaikutus jokaisen jäsenen välillä on mahdotonta. (Anderson, 1983.) Lamont ja Molnár (2002) 

erottelevat symboliset ja sosiaaliset rajat omiksi kategorioikseen. Symbolisilla rajoilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä käsitteellisiä erontekoja, joiden avulla kohteita, ihmisiä ja toimintoja kategorisoidaan: toisin 

sanoen työkaluja todellisuuden tulkitsemiseksi sekä identifikaation tueksi. Sosiaaliset rajat ovat 

puolestaan institutionalisoituneita, läpinäkyviksi kehittyneitä rajoja, jotka ilmenevät epätasaisesti 

jakautuneina resursseina ja mahdollisuuksina, ja rajoittavat siten ryhmien toimintaa yhteiskunnallisella 

tasolla. (Lamont & Molnár, 2002.) Erottelu vastaa arkiymmärrystä, mutta on etnometodologisesta 

näkökulmasta kyseenalainen. Mikrotasolla syntyneet käytännöt vakiintuvat ja institutionalisoituvat 

sosialisaation myötä, mutta kaikkein syvimmälle iskostuneimmatkaan diskurssit eivät voi koskaan olla 

arkielämän toiminnoista erillisiä. Toisaalta toimijat suuntautuvat vahvasti myös epäformaaleihin 

instituutioihin ja rakenteisiin, kuten puheen vuorottelujäsennykseen: epäformaalit instituutiot rajoittavat 

ja mahdollistavat toimintaa tavalla, joka ei poikkea merkittävästi Lamontin ja Molnárin kuvaamista 

yhteiskunnallisista rajoista (Stevanovic, 2016). Institutionalisoituneet rakenteet ja diskursiiviset 

kategoriat ovat samanaikaisesti sekä toimintaa määrittäviä että sen rakentamia: ne eivät voi olla olemassa 

ilman mikrotason toimintaa, jossa rakenteita tuotetaan ja uudistetaan (Berger & Luckmann, 1971).  

 

 

2.2. Kategorioiden ja identiteetin jännitteestä 

 

Länsimainen ajattelu on binääristä: jaamme mieluusti asiat selvärajaisiin kategorioihin, jotka muodostavat 

kaksijakoisia luokkia: pitkä ja lyhyt, älykäs ja tunteellinen (Birdwhistell, 1970). Kategorisointi on tärkeä 

osa ihmisten välistä vuorovaikutusta, syvälle piintynyt tapa hahmottaa maailmaa. Kognitiivisesta 

näkökulmasta ihmisen oppiminen tapahtuu osana laajempia kokonaisuuksia tai kaavoja (patterns). Tämä 

johtaa siihen, että epätäydellistä tai tulkinnanvaraista tietoa täydennetään automaattisesti vastaamaan 

odotettua kaavaa, mikä tekee kategorisoinneista sekä automatisoituja että tiedostamattomia (Birdwhistell, 

1970). Todellisuudessa mikään kategorinen raja ei kuitenkaan koskaan ole ”joko-tai”, vaan pikemminkin 

”sekä-että”: ihminen voi olla montaa asiaa samanaikaisesti, eivätkä nämä sulje toisiaan pois. Erilaiset 

kategoriat ja identiteetit limittyvät luontevasti toisiinsa. (Collins, P.H., 2004.) Ryhmäkategorioihin onkin 

syytä suhtautua varauksella.  
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Brubakerin (2013) mukaan arkiymmärrykselle konkreettisina ja selvärajaisina näyttäytyviä ryhmiä, kuten 

etnisyyttä, rotua tai kansakuntaa, tulisi tarkastella suhteellisina ja dynaamisina, tietyssä tilanteessa 

aktivoituvina sosiaalisina kehyksinä. Ihmisten luokittelu kategorioihin jonkin ominaisuuden perusteella 

ei väistämättä tarkoita, että saman kategorian yksilöt jakaisivat muita piirteitä keskenään, saati kokisivat 

kategorian osaksi identiteettiään. Tutkijan tehtävänä on irrottautua arkielämän binäärisistä 

kategorisoinneista ja selvittää, miten ja milloin ryhmätunteen voimakas aktivoituminen on mahdollista. 

Tämä suhteellinen katsontakanta ei tarkoita, etteivät sosiaalisten ryhmien synnyttämät tunteet, 

kokemukset ja vaikutukset olisi aitoja; ne voivat olla samanaikaisesti sekä niitä kuvaavien yksilöiden 

identiteetistä irrallisia että sosiaalisen maailman kannalta äärimmäisen relevantteja. Arkiset kategoriat 

ovat tärkeitä välineitä maailman hahmottamiseksi, ja helpottavat jokapäiväisten tulkintojen tekemisessä. 

Ongelmalliseksi ryhmäkeskeinen ajattelu muuttuu silloin, kun kullekin kategorialle oletetaan 

kyseenalaistamatta yhtenäinen identiteetti, ja sen myötä sekä homogeenisiä ominaisuuksia että vahvat 

rajat ryhmään kuuluvien ja kuulumattomien välillä. (Brubaker, 2013.)  

 

Identifikaatio sosiaaliseen ryhmään on aktiivinen prosessi, joten siihen johtavien tekijöiden löytämisen 

tulisi olla sosiologisen tutkimuksen kohteena. Yksilöllisten ominaisuuksien ja henkilöön liitetyn 

kategorian välinen korrelaatio ei ole itsestään selvä: kategorian tai ryhmän jäsenyys voi määrittyä sille 

relevanttien ominaisuuksien tai jaettujen kokemusten kautta (Antaki & Widdicombe, 1998), mutta 

kategoria voi sisältää myös piirteitä, jotka ovat yksilöiden kokemuksellisesta todellisuudesta irrallisia. 

Ulkoa asetettu kategoria ei väistämättä johda identifikaatioon, vaan kategoria voi olla myös latentti, vailla 

sisäistä yhteenkuuluvuutta (Brubaker, 2013). Roth (2005) osoittaa keskustelunanalyyttisen tutkimuksensa 

avulla, etteivät jaettuun tietoon perustuvat kategorisoinnit yleensä riitä kattamaan yksilöllistä vaihtelua 

käytännön elämässä. Kun aiemman tiedon soveltaminen ei onnistu aukottomasti (kuten usein käy), 

luokittelu rakennetaan paikallisesti neuvottelemalla. Vakiintuneetkaan kategoriat eivät ole objektiivisia, 

vaan perustuvat aina tulkintaan: maailma ei jakaudu luonnollisesti selvärajaisiin yksikköihin. Toisaalta 

paikallisesti rakennetuista kategorisoinneista pyritään usein muovaamaan näennäisen läpinäkyviä ja 

yleistettäviä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää tieteen tai politiikan käyttöön. (Roth, 2005.)  

 

Stereotyyppisiin yleistyksiin linkittyykin usein myös erityisyyden ja yksilöllisyyden korostamista, jolloin 

tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuuluva problematisoi yleistyksen paikkaansa pitävyyttä omalla 

kohdallaan. Yleisesti jaettu tieto kategorisista ominaisuuksista ja oma henkilökohtainen kokemus ovat 

läsnä yhtä aikaa, ja niiden välillä voi olla ristiriitoja. Tietyn stereotypian kritisoiminen tuo esille sen 

olemassaolon ja osoittaa, että siihen liitetyt ominaisuudet ovat yleisesti tunnettuja, mutta toisaalta 

problematisointi mahdollistaa myös kategorian uudelleenrakentamisen ja aktiivisen identiteettityön. 

(McKinlay & Dunnett, 1998.) Kategoriakohtainen normatiivinen tieto toimii resurssina, jota voidaan 
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vahvistaa, muovata tai hylätä joustavasti tilanteesta riippuen (Widdicombe, 1998). Skeggsin (2004) 

mukaan identifioituminen tiettyyn ryhmään on väistämättä asennoitumista tähän jaettuun tietoon. Jaetun 

kategorisen tiedon kautta ihmiset kykenevät luokittelemaan itseään ja muita erinäisten 

identiteettipositioiden mukaisiin ryhmiin, sekä aktiivisesti käyttämään niihin liitettyjä ominaisuuksia 

kommunikaation välineenä. Ryhmäidentiteetteihin kietoutuu toisaalta myös valtaa, sillä niiden tuomat 

yhteiskunnalliset vaihtoarvot määrittyvät suhteessa hegemoniseen kulttuuriin. Omaa henkilökohtaista 

identiteettiä ja kokemuksia on mahdollista tuottaa aktiivisiksi kertomuksiksi, jotka pohjautuvat jaettuun 

tietämykseen kunkin identiteettiposition rajoista. Vaikka yksilö ei samaistuisi häneen ryhmän kautta 

liitettäviin ominaisuuksiin, hän on niistä tietoinen, ja peilaa niiden vaikutuksia sosiaalisen 

vuorovaikutuksen rakentumiselle. (Skeggs, 2004.)  

 

Etnometodologisesta näkökulmasta varsinainen identiteetti muodostuu useammasta kategoriasta, joihin 

henkilö liittää tiettyjä piirteitä ja ominaisuuksia. Nämä identiteettipositiot ovat luonteeltaan subjektiivisia, 

eikä niitä voida määrittää ulkoa käsin ”oikeiksi” tai ”vääriksi”. Identiteettikategoria tai sosiaalinen ryhmä 

tulee relevantiksi niillä tavoilla, joilla se näkyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: se voi olla olennainen 

jonakin tiettynä hetkenä, ja epäolennainen kontekstin vaihtuessa. Siksi tutkijan ei tule olettaa identiteetin 

vaikutusta ilman, että keskustelun osapuolet itse orientoituvat siihen. Identiteettiä tuotetaan ja 

hyödynnetään siis aktiivisesti osana jokapäiväistä elämää. (Antaki & Widdicombe, 1998.) Goffmanille 

(1974, 284-286) mikään sosiaalinen identiteetti ei ole essentiaalinen osa henkilöä, vaikka ylläpidetyn 

julkisivun ja ”aidon” henkilön välille tyypillisesti oletetaan yhteys. Sen sijaan esimerkiksi naiselliseksi 

mielletty käyttäytyminen on yhtä lailla ylläpidettyä toimintaa naiselle kuin miehellekin, ei sen 

luonnollisempi kuin mikään muukaan sosiaalinen rooli. Identiteetti on siis luonteeltaan performatiivinen, 

aktiivisen toiminnan tulosta (West & Zimmerman, 1987). Roolin ottaminen on jaetun sosiaalisen 

kategorian ja siihen liitetyn tiedon omaksumista, ja linkittyy siten sosiaalisen identiteetin kautta yksilöön, 

olematta kuitenkaan kiinteä yksilöllinen ominaisuus. Sosiaaliseen identiteettiin sisältyy yleistynyttä tietoa 

siitä, miten sen puitteissa tulee toimia; toisin sanoen sille ominaisia tulkintakehyksiä. (Goffman, 1959; 

1974.) 

 

Identiteetin performatiivisuus ei tarkoita, etteikö sillä olisi todellista merkitystä yksilölle itselleen tai 

ympäröivälle maailmalle. Henkilön ulkomuoto ja toiminta vaikuttavat olennaisesti siihen, miten muut 

häneen suhtautuvat, ja määrittävät siten osaltaan kunkin tilanteen kulkua. Lisäksi yksilöllisellä tasolla on 

moraalisesti tärkeää, että muut noteeraavat ja kunnioittavat yksilön ilmaisemia sosiaalisia rooleja oikein: 

tiettyihin identiteetin ominaisuuksiin liitetään normatiivisia odotuksia. (Goffman, 1959.)  
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2.3. Tieto ja moraali 

 

Etnometodologinen ryhmäkategorioiden analyysi keskittyy tarkastelemaan nimenomaan sitä, miten 

ihmiset suuntautuvat keskinäisessä vuorovaikutuksessaan ennakko-oletuksiin, jaettuun ”yleistietoon” ja 

erilaisiin kategorioihin, joita rakennetaan, ylläpidetään ja uudistetaan paikallisesti. Ryhmiin liitetään 

näiden odotusten perusteella niille ominaisia toimintoja, oikeuksia ja velvollisuuksia, tietoa, 

ominaisuuksia ja pätevyyksiä. (Hester & Eglin, 1997.) Jokainen vuorovaikutustilanne edellyttää 

suuntautumista siihen, mitä tiedämme, ja mitä uskomme muiden tietävän. Koska tietoon liitetään aina 

oikeuksia ja velvollisuuksia, sen voidaan sanoa olevan moraalista. (Stivers, Mondada & Steensig, 2011.) 

Odotusten täyttämättä jättäminen katsotaan luottamuksen murtamiseksi, millä on seurauksia 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa: toinen osapuoli reagoi yleensä negatiivisesti, mikäli 

vuorovaikutustilanteeseen liityttyjä episteemisiä olettamuksia rikotaan (Garfinkel, 1967). Ei siis ole 

yhdentekevää, minkälaisia ominaisuuksia kuhunkin kategoriaan liitetään, tai mitä kategorioita käytetään 

yksilöä tai ryhmää luonnehdittaessa. 

 

Koska jaettu tieto tulee ilmi siinä, miten siihen orientoidutaan vuorovaikutuksessa, sosiaalisen maailman 

rakenteita – tietoa ja kategorioita, skeemoja – voidaan tutkia rikkomalla niitä. Arkielämän kategoriat ovat 

tyypillisesti niin syvälle sisäistettyjä, että niistä on tullut pitkälti läpinäkyviä ja tiedostamattomia. Jaetut 

oletukset tulevat selkeimmin näkyviksi silloin, kun ne eivät täytykään. (Roth, 2005.) Garfinkelin (1967) 

kuuluisat rikkomuskokeet osoittivat, että vakiintuneiden käytänteiden toimivuus perustuu luottamukselle, 

mikä tekee niiden noudattamisesta normatiivista. Näiden normien rikkominen herättää paheksuntaa, joka 

puolestaan osoittaa normien ja niiden ohjaamien käytänteiden sosiaalisen relevanssin. Jayyusi (2012) 

käsittelee jopa kaikkein arkipäiväisimpiä kuvailevia kategorioita juuriltaan moraalisina: kuhunkin 

kategoriaan liitetään sille ominaista tietoa, ja tämän tiedon odotetaan johtavan tietynlaiseen toimintaan. 

Kategoriat, toiminta ja moraali kietoutuvat toisiinsa jokapäiväisessä sosiaalisessa maailmassa. Moraali ei 

siis ole jotain piilotettua, vaan se ilmenee puheessa, toiminnassa, intentioissa ja reaktioissa: ne sisältyvät 

siihen, mitä pidetään loogisena ja normaalina, tai vastaavasti epäloogisena ja kummallisena 

vuorovaikutustilanteen osapuolten välillä. Jaettu, ”objektiivinen”, maailma on siis moraalisesti 

rakentunut.  (Jayyusi, 2012.)  

 

Etnometodologinen keskustelunanalyysi tarjoaa toimivan työkalupakin sosiaalisiin ryhmiin liitetyn tiedon 

ja moraalisten odotusten rakentumisen tutkimiseen käytännössä. Tieteenalana keskustelunanalyysi jatkaa 

Goffmanin (1959; 1974) havaintoja paikallisen vuorovaikutuksen tärkeydestä tutkimuskohteena. 

Schegloffin (1988) mukaan keskeisenä erona Goffmanin työn ja keskustelunanalyysin välillä on kuitenkin 

ymmärrys siitä, ettei toiminnan rakentumista, sen kielellistä ilmiasua ja toiminnan piirteiden tarkastelua 
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ole mahdollista tarkastella erillisinä ilmiöinä. Keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta sosiaalinen 

järjestelmä ja rituaali, sisältö ja ilmaisu tai kognitiivinen ja normatiivinen ovat erottamattomasti yhtä ja 

samaa sosiaalista ilmiötä, jota tulee tutkia kokonaisuutena. (Schegloff, 1988.) Kielellä ei vain ilmaista 

asioita, vaan se on olennaisesti toimintaa jo itsessään (Hakulinen, 1997). Kieli saa merkityksensä 

sosiaalisessa maailmassa, ja identiteettipositio määrittää sitä, miten kielen välittämää maailmaa tulkitaan. 

Toisaalta suhde toimii myös toiseen suuntaan: puhe tarjoaa näkökulman sosiaalisen identiteetin 

rakentumiseen. (Hester & Eglin, 1997.) Vaikka sosiaaliset rakenteet rajoittavat ja mahdollistavat 

vuorovaikutusta osittain ennalta määritellyllä tavalla, paikallinen vuorovaikutus myös luo ja haastaa näitä 

rakenteita (Stevanovic, 2016b). Kategorinen tieto ja vuorovaikutus muodostavat kiinteän kehän, jossa ne 

määrittävät ja muovaavat toinen toisiaan. Tätä suhdetta on syytä tarkastella ennakkoluulottomasti ja 

avoimesti. (Watson, 1997.) 

 

Etenkin institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen on osoittanut vakiintuneiden käytänteiden ja 

paikallisen toteutuksen välisen yhteyden, jonka myötä jaettu rituaalinen tieto ja kontekstisensitiivinen 

vuorovaikutus muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Esimerkiksi lääkärin vastaanottoa 

määrittelevät tietyt viralliset toiminnot, joihin sekä lääkäri että potilas orientoituvat; silti jokainen 

kohtaaminen muodostuu ainutlaatuiseksi paikallisen vuorovaikutuksen rakentumisen seurauksena. 

(Robinson, 2013.)  Instituutioiden taustalla on identiteettipositioon linkittyvä tiedollinen epäsymmetria, 

jossa henkilön status määrittyy sen mukaan, minkälaista tietoa hänellä odotetaan olevan: vuorovaikutus 

rakentuu selkeiden episteemisten positioiden perusteella. (Heritage, 2012.) Tilanteeseen sisältyvien 

rakenteiden ymmärrys edellyttää sekä osallistujilta että tutkijoilta kontekstisidonnaista tietoa, joka ei 

välttämättä tule ymmärrettäväksi pelkän pintapuolisen havainnoinnin myötä (Arminen, 2000). Meillä 

jokaisella on valtava määrä hiljaista tietoa (Polanyi, 1958), jota ilman emme osaisi suuntautua 

instituutioihin, ryhmäkategorioihin tai edes arkisempiin keskustelun perusrakenteisiin. Siksi episteemiset 

positiot ovat hedelmällinen tutkimuskohde myös laajemman yhteiskunnallisen ymmärryksen 

saavuttamiseksi.  

 

Keskustelunanalyyttisesti tiedon ulottuvuudet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1) episteeminen pääsy, 

eli tiedon saavutettavuus ja varmuus sekä tiedon lähteet, 2) episteeminen etuoikeus eli suhteellinen oikeus 

tietää, tehdä väittämiä ja omaksua tiedollinen auktoriteettiasema, sekä 3) episteeminen vastuu, eli kenellä 

katsotaan olevan velvollisuus ilmaista tietämystään. Episteemisyyden hahmottaminen auttaa 

ymmärtämään tiedon tilannesidonnaisuutta, sillä sen kukin ulottuvuus rakentuu sen mukaan, mikä yksilön 

suhteellinen asema kussakin tilanteessa kyseisellä hetkellä on. Tieto ei ole olemassa objektiivisena, 

irrallisena abstraktiona, vaan se, mikä on hyväksyttävissä tiedoksi, rakentuu paikallisesti. (Stivers, 

Mondada & Steensig, 2011; Heritage, 2012.) Episteeminen asema on erottamaton osa henkilön statusta, 



13 

 

mikä yhdistää sen laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Lähdeperustainen tieto nojautuu 

kokemukseen, kun taas statusperustainen tieto pohjautuu siihen, mitä henkilön oletetaan tietävän – nämä 

kaksi eivät aina vastaa toisiaan, mikä rikkoo normatiivisia odotuksia. (Enfield, 2011.) Henkilö muodostaa 

toimintansa sen mukaan, millaiseksi hän oman suhteellisen episteemisen asemansa tulkitsee, mutta 

tulkinta ei ole välttämättä yhdenmukainen muiden odotusten kanssa (Stevanovic, 2016).  

 

Enfieldin (2011) mukaan keskustelu linkittyy sosiaalisiin normeihin käytännön tasolla ’enchrony’-

nimisen ilmiön kautta. Tällä tarkoitetaan keskustelunanalyyttisesti havaittujen säännönmukaisten 

rakenteiden taustalla vaikuttavaa laajempaa normatiivista pohjaa, joka määrittää sitä, kuinka hyvin 

edeltävä toiminto ja sen vastaus soveltuvat yhteen. Käytän tästä yhteydestä termiä yhteensopivuus 

paremman käännöksen puutteessa. Toiminto B voidaan tulkita yhteensopivaksi toiminnon A kanssa, 

mikäli se herättää neutraalin tai positiivisen reaktion. Yhteensopivuus muodostuu soveltuvuudesta ja 

tehokkuudesta. Paheksunta tai muu sanktioresponssi heikentää toiminnon B soveltuvuutta sitä edeltäneen 

A:n kanssa. Toisaalta B:n tuottama responssi ilmaisee myös A:n tehokkuutta halutun toiminnon 

tuottamiseksi: B:n herättämä responssi kertoo myös siitä, kuinka tehokas toiminto A on ollut. Toimintojen 

välisiä suhteita tarkastelemalla voidaan tutkia niiden keskinäistä yhteensopivuutta, mikä tarjoaa pääsyn 

yhteensopivuuden taustalla vaikuttavaan moraaliseen ulottuvuuteen: sekä tehokkuus että soveltuvuus ovat 

moraalisesti rakentuneita. Enfield painottaakin, ettei mikään sosiaalinen toiminto ole moraalista 

riippumaton. (Enfield, 2011.) 

 

Kaiken toiminnan taustalta voidaan havaita tilannesidonnainen sosiaalinen logiikka (socio-logic), joka 

kattaa toimintaa määrittävät tiedon, moraalin ja intention. Toiminnan muoto ja merkitys rakentuvat 

monimutkaisten sosiaalisten tilanteiden osana, eivät siitä irrallisina. (Jayyusi, 1993.) Pelkkä episteeminen 

pääsy ei riitä tuottamaan sosiaalisesti hyväksyttävää toimintaa, mikäli tietoon liitetyt odotukset ja vastuu 

eivät toteudu. Esimerkiksi Stokoe (2013) osoittaa, että ihmiset suuntautuvat aitoon 

vuorovaikutustilanteeseen eri tavalla kuin simuloituun roolipeliin. Lisäksi Stokoe ja muut (2020, 

painossa) havaitsevat saman ilmiön pätevän myös tilanteissa, joissa vuorovaikutus perustuu 

yksisuuntaiseen teeskentelyyn. He vertailevat mystery shopper -soittajien sekä aitojen 

lemmikinomistajien eläinlääkäripuheluita maksotasolla (kesto, soiton aihe) ja mikrotasolla (vuorojen 

rakentuminen keskusteluissa) ja toteavat, etteivät mystery shopper -puhelut vastaa aitoja asiakaspuheluita. 

Stokoe ja muut päättelevät, että syy löytyy eroavista motiiveista: aito eläinlääkärin asiakas on huolissaan 

lemmikistä ja haluaa tälle hoitoa, kun taas mystery shopper keskittyy keräämään tietoa puhelun laadun 

arvioimiseksi. Asianmukaisen motivaation puute on ratkaiseva este onnistuneelle teeskentelylle; toisin 

sanoen lemmikinomistajan identiteettipositioon liitetyt tiedolliset velvollisuudet eivät toteudu. Ajatus ei 
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ole sinänsä uusi: jo Goffman (1974) toteaa, että eri näkökulmat samasta tilanteesta tuottavat luonnollisesti 

erilaisia huomion kiintopisteitä, ja siten keskenään eroavia motivaatiotekijöitä.  

 

Toisaalta tiedon ”oikeellisuutta” ei tule arvioida yksinomaan ulkoisten kriteereiden perusteella, vaan 

moraalisesti hyväksyttävä tieto määrittyy tilannekohtaisesti. Sidnell (2011) havaitsi, että teeskennelty 

mielikuvitusmaailma lasten leikeissä rakentuu keskustelunanalyyttisesti samalla tavalla kuin mikä tahansa 

jaettuun tietoon perustuva tosielämän rituaali, esimerkiksi hääseremonia. Teeskentelyyn perustuva leikki 

luo oman tiedollisen ulottuvuutensa, johon osallistujat suuntautuvat: leikin säännöt ovat sen aikana 

osallistujille tosia. Keppiin tulee suhtautua hevosena, mikäli leikkimaailma tätä edellyttää. Leikin jaettu 

tiedollinen ulottuvuus ilmenee tavoissa, joilla osallistujat reagoivat sääntöihin – niiden rikkomista 

paheksutaan moraalisesti, kuten arkielämänkin sääntöjen kohdalla.  Teeskentely tarjoaa osuvan 

näkökulman siihen, miten sopimuksenvaraista tieto on aikuistenkin maailmassa. (Sidnell, 2011.) 

Episteeminen asema ja moraali ovat aina suhteellisia, ja määrittyvät paikallisesti neuvottelemalla 

(Heritage, 2012). Se ei tee niistä yhtään vähemmän merkityksellisiä. 

 

 

2.4. Sukupuolen performatiivisuus teeskentelyn näkökulmasta 

 

Viimeaikainen sukupuolentutkimus on korostanut sukupuolta toimintana kiinteän ominaisuuden sijasta. 

Ajatus sukupuolen performatiivisuudesta on lähtöisin Birdwhistellin (1970) tuotannosta, jonka mukaan 

maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä tuotetaan aktiivisesti (Herrington & Martinson, 2004). Toisaalta sama 

näkökulma on tulkittavissa myös Goffmannin (1974) teatterimetaforasta, joskin vähemmän 

eksplisiittisesti. Birdwhistellin (1970) antropologisen kinestiikan tutkimukset osoittavat, että tertiääriset 

sukupuoliominaisuudet, käyttäytyminen ja sosiaalinen toiminta, ovat kulttuurisesti opittuja. 

Sukupuolittuneet kommunikaatiotavat ovat jaettua tietoa, eli kunkin kulttuurin jäsenten tunnistettavissa, 

minkä lisäksi niistä havaitaan aste-eroja – jokin käytös voi esimerkiksi olla feminiinisen maskuliinista. 

Nämä toiminnan muodot ovat kuitenkin aina tilannesidonnaisia, jäljittelemällä omaksuttuja, eikä niitä ole 

helppoa eksplikoida. Lisäksi arviot maskuliinisesta tai feminiinisestä käyttäytymisestä vaihtelevat 

kulttuureittain. 

 

Birdwhistellin (1970) mukaan sukupuolittunutta käyttäytymistä yhdistää kaikissa tutkituissa kulttuureissa 

stereotypisoinnin mahdollisuus. Vaikka sukupuolierot käyttäytymisessä voivat olla käytännössä liukuvia 

ja vaikeasti hahmotettavia, useimmat kulttuurit erottavat tietynlaisia kärjistettyjä eroavaisuuksia, joita on 

mahdollista tietoisesti jäljitellä. Sukupuolittunut toiminta on siis periaatteessa muiden ”taitojen” tapaan 

määriteltävissä ja siirrettävissä, vaikka sitä ei sinänsä tarkoituksenmukaisesti opetettaisi. 
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Butler (1990) kyseenalaistaa sukupuolen kategorisoinnin luonnollisuuden ja tarpeellisuuden. Hän 

painottaa kategorioiden sosiaalista syntyperää ja rakentuneisuutta: esimerkiksi naiseus saa merkityksensä 

vain suhteessa sille asetettuun vastinpariin, mieheyteen. Sukupuolen suhteellisuus tarkoittaa käytännössä 

sitä, ettei mitään kiinteää sukupuolen syvempää olemusta ole, vaan sukupuoli on pelkistettävissä tekoihin; 

se on joukko irrallisia ominaisuuksia, jotka yksilö liittää itseensä ja muihin, ja joita toisinnetaan 

sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä. Performatiiviset sukupuolen ilmaisut ovat Butlerille ”sukupuoli” 

kokonaisuudessaan. Sukupuoli rakentuu arkisessa vuorovaikutuksessa opittujen käytäntöjen pohjalta 

(Butler, 1990; West & Zimmerman, 1987).  

 

Sukupuoleen liittyy siis sosiaalisena identiteettipositiona voimakasta jännitteisyyttä. Se on arkielämässä 

jatkuvasti käytettävä käsite, ja siten sosiologisesti relevantti. Lisäksi sukupuoleen liitetyt stereotypiat ovat 

laajasti tunnistettuja ja ilmenevät käytännössä ympäri maailman (Birdwhistell, 1970), mikä viittaa 

sukupuolittuneeseen episteemiseen ulottuvuuteen: kullekin sukupuolelle asetetaan odotuksia 

tietynlaisesta tiedosta ja sen mukaisesta toiminnasta. Sukupuolesta puhuttaessa on korostettu 

näkökulmasta riippuen joko miesten/naisten erityispiirteitä, sukupuolittuneita valtapositioita tai koko 

kategorian keinotekoisuutta (West & Zimmerman, 1987). En ota tässä tutkielmassa kantaa sukupuolen 

ontologiaan, vaan keskityn siihen liittyvän rajanvetotyön etnometodologis-keskustelunanalyyttiseen 

tarkasteluun. Keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta sukupuolen merkitys tulee esille 

vuorovaikutustilanteissa, joissa se nostetaan esille osana jaettua todellisuutta: se on siis relevantti niissä 

tilanteissa ja niillä tavoin, kuin keskustelun osapuolet siihen suuntautuvat. 

 

Keskustelunanalyyttista otetta sukupuolen tarkasteluun on kritisoitu sen asettamista epämääräisistä 

rajoista sille, mikä lasketaan sukupuolen relevanttiuden osoittamiseksi vuorovaikutuksessa (Stokoe & 

Smithson, 2001.) Nähdäkseni sukupuolen tuominen teeskentelyn kohteeksi tarjoaa toimivan ratkaisun. 

Teeskentelyasetelmaan orientoituminen edellyttää, että osapuolet pohtivat niitä seikkoja, jotka he itse 

kokevat olennaisiksi sukupuolia yhdistäviksi tai erottaviksi tekijöiksi: tällöin jo vuorovaikutuskonteksti 

ohjaa orientoitumaan sukupuoleen. Collinsin (1988) tulkinnan mukaan Goffmanin (1974) esittelemät 

’fabrikaatiot’ eli teeskentely-yritykset edellyttävät useamman eri todellisuuden tason ylläpitämistä. 

Teeskentelijän tulee olla samanaikaisesti tietoinen siitä, a) mitkä ominaisuudet hänen tulee esittää, b) mitä 

hän todellisuudessa kätkee, sekä siitä, mitä toinen osapuoli tietää kohdista a ja b. Menestyksekäs 

teeskentely edellyttää toisin sanoen kattavaa ymmärrystä sekä omasta että toisen osapuolen sosiaalisen 

tiedon alueesta. Myös Butler (1990) toteaa, että sukupuolen imitointi tuo esille juuri ne diskurssit, joista 

sukupuoli lopulta rakentuu (Butler, 1990). Tästä näkökulmasta imitaatioiden sekä niiden arviointien 
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tutkiminen voi avata kaikkein tarkimmin sitä, miten sukupuolittunutta tietoa tuotetaan ja rajataan kussakin 

yhteydessä. 

 

Internet on tarjonnut sukupuolen performatiivisen tuottamisen ja imitoinnin tutkimiselle mielenkiintoisen 

alustan viime vuosikymmenien aikana. Internet-keskusteluissa sukupuoli on mahdollista erottaa 

ruumiillistuneesta olemuksesta, ja varsinaisen tiedollisen ulottuvuuden arvioiminen tulee mahdolliseksi. 

Sukupuoleen liittyvät keskustelut ovatkin olleet suosittuja internetin yleistymisen myötä. 

Tietokonevälitteinen vuorovaikutus on yhtä lailla relevanttia kuin kasvokkainenkin, vaikka sen työkaluina 

toimivat kirjoitetut sanat puheen ja kinestiikan sijasta. Vuorovaikutus ei ole virtuaalimaailmassakaan 

irrallaan laajemmasta kulttuurisesta ulottuvuudesta, vaan välittää ja uusintaa opittuja merkityksiä (Wilbur, 

1997). Teknologia tarjoaa sille ominaisia mahdollisuuksia, joihin sen käyttäjät suuntautuvat (Arminen, 

2016); internetin osalta nämä linkittyvät tietynlaiseen diskursiiviseen vapauteen. Internetin tekstuaalisessa 

maailmassa mieli, ruumiillisuus ja identiteetti kääntyvät tietoisesti rakennetuiksi välineiksi, joiden kautta 

ihmiset viestivät keskenään: esimerkiksi sukupuoli näyttäytyy tavanomaista selvemmin toimintana, kun 

fyysiset tuntomerkit jäävät vuorovaikutuksen ulkopuolelle. (McRae, 1997.) Esimerkiksi Rodino (1997) 

havaitsi, että internetkeskusteluiden osallistujien tulee erikseen korostaa sukupuoltaan, jotta heihin 

suhtaudutaan sen pohjalta. Toisaalta sukupuoli-identiteetti on yhä lailla mahdollista jättää 

määrittelemättömäksi.  

 

Internetissä keskustelijoilla on siis mahdollisuus tehdä valintoja identiteettinsä suhteen ilman arkielämän 

rajoituksia (Kendall, 1998). Tässä yhteydessä sukupuoli-identiteetti ja siihen liittyvät binäriteetit voivat 

joko menettää merkitystään tai korostua entisestään. Vaikka sukupuolirajojen häivyttäminen on 

periaatteessa mahdollista, sukupuolen merkityksen ei ole havaittu katoavan internetissäkään. 

Paljastuessaan sukupuolen taivuttamiseen (gender bending) reagoidaan usein normirikkomuksena 

(Dickel, 1995). McRaen (1997) haastattelemat henkilöt kertovat, miten koko vuorovaikutuksen merkitys 

muuttui täysin, kun toisen osapuolen arkielämän identiteetti paljastui aiempien mielikuvien kanssa 

ristiriitaiseksi. Tämä havainto korostaa sukupuoleen liitettyjen moraalisten odotusten merkitystä 

silloinkin, kun osapuolet eivät kohtaa toisiaan fyysisessä maailmassa. 

 

Kendallin (1998) mukaan internetin keskustelupalstoilla tapahtuva toisen sukupuolen edustajana 

esiintyminen ei olekaan välttämättä merkki identiteetin joustavuudesta, vaan pikemminkin korostaa 

sukupuoli-identiteetin merkityksellisyyttä. Kyky esiintyä tietyn sukupuolen roolissa osoittaa, että henkilö 

on tietoinen oletetuista eroista suhteessa kyseiseen sukupuoleen, ja osaa myös hyödyntää tätä tietämystä. 

Virtuaalisessa maailmassa tuotettu sukupuoli on usein kärjistetty ja aktiivisesti rakennettu, selkeästi 

erillinen omasta reaalimaailman identiteetistä. Toisaalta miehenä esiintyvä naiskeskustelija kertoi, ettei 
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muuta itsestään kuin nimen ja pronominit; hän arvioi, että miehen identiteettiä pidetään neutraalina, eikä 

se siten vaadi erityistä painottamista ollakseen uskottava. Kendallin (1998) tutkimus osoittaa, että 

sukupuolta on mahdollista ”esittää”, jolloin siihen liittyy ainakin kyseisten keskustelijoiden mielestä 

selkeä tiedollinen ulottuvuus, joka välittyy myös fyysisen maailman ulkopuolelle. 

Keskustelunanalyyttisesti näissä tapausesimerkeissä on havaittavissa selvä suuntautuminen sukupuoleen 

vuorovaikutuksellisena resurssina, jonka ilmentäminen on moraalisesti säädeltyä. 

 

 

2.5. Turingin imitaatiopeli 

 

Imitaatiopeli on alkujaan vanha seurapeli, jossa tuomarina toimiva henkilö pyrkii tunnistamaan naista 

teeskentelevän miehen kysymysten avulla. Molemmat pelaajat pelasivat piilossa, esimerkiksi verhon 

takana, ja viestinviejä välitti pelaajien kysymykset ja vastaukset. Miehen vastauksia verrattiin rehellisesti 

vastaavan naisen vastauksiin, ja tuomari arvioi, kumpi vastauksista on uskottavampi. (Collins & Evans, 

2007.) Peli oli suosituimmillaan 1930-luvulla viktoriaanisessa Englannissa, jolloin miesten ja naisten 

maailmat olivat yhä hyvinkin kaukana toisistaan (Collins & Evans, 2014). 

 

Alan Turing toi imitaatiopelin tieteellisen tutkimuksen alueelle vuonna 1950 julkaistussa artikkelissa 

”Computing Machinery and Intelligence”, jossa Turing pohtii tekoälyn (AI) kykyä ajatella. Turingin 

eksperimentissä piilotettu tietokone ja ihminen vastaavat tuomarin kysymyksiin alkuperäisen seurapelin 

sääntöjä mukaillen. Jos tuomari ei kykene viiden minuutin kuluessa tunnistamaan vastauksia toisistaan, 

tietokone voidaan todeta älykkääksi – tällöin tekoäly olisi siis toteutunut. Imitaatiopeli erottaa Turingin 

mukaan kielellisen ja fyysisen olemassaolon toisistaan ja mahdollistaa näin ajattelun tarkastelun ilman 

fyysisten rajoitteiden paljastavaa vaikutusta. Mikäli tekoäly kykenee teeskentelemään uskottavasti 

ihmistä, sen voidaan katsoa kykenevän ajattelemaan. Koska toisen oletettuun tietoisuuteen ei ole suoraa 

pääsyä, imitaatiopelissä osoitettu teeskentelymenestys voitaisiin tulkita performatiivisena todistuksena 

ajattelusta. (Turing, 1950.) 

 

Turingin imitaatiopeli on herättänyt mielenkiintoa useammalla tutkimusalalla. Imitaatiopelin 

merkityksestä tekoälytutkimukselle on kiistelty monissa yhteyksissä 1950-luvulta aina tähän päivään 

saakka (Saygin, Cicekli & Akman, 2000). Sosiaalitieteellisemmästä näkökulmasta Turingin työtä 

käsittelevä Genova (1994) tulkitsee Turingin eksperimenttiä sukupuolen ja laajemminkin sosiaalisten 

kategorioiden diskursiivisen rakentumisen näkökulmasta: hänelle Turingin tutkimusasetelma ilmentää 

diskursiivista käsitystä sosiaalisten ryhmien ja tiedon olemuksesta. Näin tulkittuna Turingin päätös valita 
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juuri sukupuoli imitaatiopelin lähtöasetelmaksi ei olisi sattumanvarainen, vaan juontaisi juurensa Turingin 

mielenkiinnosta kategorioiden sosiaalista syntyperää kohtaan.  Halberstam (1991) puolestaan tulkitsee 

Turingin imitaatiopelin osoitukseksi naturalistisen ajattelun murtumisesta; tekoälyn kehittyminen haastaa 

mielen ja kehon kiinteän yhteyden, mutta lisäksi Turingin ajatus tekoälyn kyvystä oppia ihmisyyttä 

osoittaa, etteivät ihmisyyteen liitetyt roolit ole synnynnäisiä. Tekoälyn tehtäväksi annettu ihmisen 

teeskentely ei eroa asetelmasta, jossa mies teeskentelee naista, sillä molemmissa on pohjimmiltaan kyse 

oikean tekniikan oppimisesta. Sukupuoli on Halberstamille teknologia, joka on opittu niin hyvin, että siitä 

on tullut automatisoitua. Näennäisestä luonnollisuudesta huolimatta sukupuoli on opittavissa, sillä se 

perustuu imitaatioon, aivan kuten tekoälykin.  

 

Georgian Teknillinen Instituutti julkaisi 22.7.1999 kaikille avoimen, alkuperäiseen Turingin testiin 

pohjautuvan The Turing Game -internetroolipelin. Peliä pelataan reaaliajassa ilmaisen sovelluksen avulla 

ja se noudattaa pääpiireiltään Turingin imitaatiopeliä: pelin keskustelualustoilla pelaajat vastaavat kunkin 

aihepiirin kysymyksiin joko omana itsenään tai teeskennellen toisen ryhmän edustajaa. Uuden pelin voi 

aloittaa kuka tahansa. Aloittaja toimii moderaattorina, päättää pelin aihepiirin ja kutsuu pelaajat 

keskustelualustalle. Pelaajia on useampi, tyypillisesti noin kolme, eivätkä he näe toistensa vastauksia 

ennen omansa lähettämistä. Pelaajien lisäksi keskustelualustalle osallistuu yleisöä, jonka tehtävänä on 

keksiä kysymyksiä ja pisteyttää pelaajien vastaukset: virallista tuomaria ei ole. Yleisö arvioi vastaukset 

ja pisteyttää ne asteikolla 1-10 sen mukaan, kuinka uskottava vastaus on kyseisen roolin (esimerkiksi 

mies/nainen) mukaisesti. Pelaajat näkevät saamansa pisteet, ja kykenevät hyödyntämään arvioita osana 

strategiaansa. Lopullinen ratkaisu määräytyy sen mukaan, kuka pelaajista on pelin lopulla saavuttanut 

korkeimman keskiarvon. Pelin päätyttyä pelaajat ja yleisö voivat keskustella pelistä yhdessä. 

Perimmäisenä tavoitteena on herättää keskustelua identiteetistä netissä ja pohtia lisäksi identiteetin rajoja 

konstruktiivisesta näkökulmasta. (Berman & Bruckman, 2001.)  

 

The Turing Gamea pelasi julkaisun jälkeisen vuoden sisällä 11 158 henkilöä 81 eri maasta. Peliaiheista 

sukupuoli nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi, ja vuodessa pelialustalla pelattiin yhteensä 973 

sukupuoliaiheista peliä. Aineiston pohjalta havaittiin, että sukupuolipeleissä tuomari tunnisti vastaajat 

oikein 53 prosentissa tapauksista. The Turing Game ja sen pohjalta tehty tutkimus osoittavat, että vaikka 

sukupuoli koetaan laajasti tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi aihepiiriksi, sukupuolten väliset rajat ovat 

joustavammat kuin yleisesti oletetaan: 53 prosentin tunnistamisaste ei ole juuri sattumaa parempi. 

(Herring & Martinson, 2004.) Peli ja sen aineistot eivät valitettavasti ole tätä kirjoittaessani enää 

löydettävissä internetistä.  
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Sukupuoliaiheisten pelien tuottamaa aineistoa tutkinut Nyboe (2004) keskittyi pelin laadulliseen 

analysointiin ja havaitsi, että pelin kysymysten aihepiirit noudattivat hyvin tarkasti yleisiä 

sukupuolistereotypioita. Hänen mukaansa stereotypioilla on merkitystä käytännön elämässäkin, sillä juuri 

niiden perusteella ihmiset kokevat, että maailma jakautuu selvärajaisiin ryhmiin ja binäärisiin 

identiteetteihin. The Turing Game -pelissä onnistuminen edellyttää pääsyä yhteisesti jaettuun 

’sukupuolikuvastoon’, joka koostuu tunnistettavista identiteeteistä. Pelaajien strategiat pohjautuivatkin 

laajasti stereotypisointeihin, ja myös moni ”aidon” roolissa toiminut pelaaja kertoi esittäneensä oman 

itsensä sijasta idealisoitua versiota naisesta/miehestä. Koska stereotyyppinen sukupuolen tuottaminen 

toimi pelissä parhaiten, osa pelaajista epäonnistui oman sukupuolensa mukaisen roolin suorittamisessa. 

Näissä tapauksissa reaktiot vaihtelivat huvittuneesta aidosti loukkaantuneisiin: monelle 

väärintunnistaminen oli loukkaus oman sukupuoli-identiteetin laadukkuutta (”good” vs. ”bad”) kohtaan, 

mikä korostaa tunnistetuksi tulemisen moraalista merkitystä. Lisäksi The Turing Gamen aineistosta 

ilmenee pelissä kehittyminen pelikertojen myötä, mikä osoittaa, että uskottavaa sukupuolen tuottamista 

voi harjoitella. Suoriutuminen sekä pelaajien tunnistamisessa että pelaajana toimimisessa tuottivat 

enemmän onnistumisia harjoittelun jälkeen. (Nyboe, 2004.)  

 

Myös Cardiffin yliopistossa toteutettiin sarja varhaisia sukupuoliaiheisia imitaatiopelejä 1980-luvun 

lopulta alkaen. Näissä imitaatiopeleissä välineinä toimivat kynä ja paperi. Kokeiden tarkoitus oli osoittaa, 

että naiset olisivat taitavampia tunnistamaan teeskentelevät miehet kuin toisinpäin, mutta tälle 

hypoteesille ei löydetty näyttöä. Sen sijaan imitaatiopeliä pelaavien opiskelijoiden kyky tunnistaa 

vastaajien sukupuoli ei ollut juuri sattumaa parempi. Collinsin tulkinnan mukaan tulos osoitti, että miesten 

ja naisten maailmat ovat nykyään liian lähellä toisiaan muodostaakseen kiinnostavan tutkimusasetelman. 

(Collins, 1990, 182.) Collins ja Hall järjestivät ensimmäisen tietokoneella pelatun imitaatiopelin 

Southamptonin yliopistossa vuonna 1995. Heidän mukaansa peli vahvisti paperiversioiden tuloksia, eikä 

tuottanut itsessään mitään julkaisemisen arvoista. (Collins, Evans, Ribeiro & Hall, 2006.)  

 

Nämä imitaatiopelikokeilut eivät kuitenkaan jääneet vaille merkitystä. Cardiffin yliopiston työryhmä on 

sittemmin alullepannut laajan imitaatiopeliin pohjautuvan kansainvälisen tutkimuksen verkoston, minkä 

myötä imitaatiopelistä on kehittynyt sosiologiseen tutkimukseen soveltuva työkalu. Käsittelen tämän 

tutkimushankkeen teoreettista viitekehystä sekä nykymuotoisen imitaatiopelin sovellusmahdollisuuksia 

seuraavassa luvussa. 
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3. Imitaatiopeli 

 

Tässä tutkielmassa käsiteltävä sosiologinen imitaatiopeli on tietokonevälitteinen peli, jota pelataan 

kolmessa eri roolissa: tuomari, teeskentelijä ja ei-teeskentelijä. Näistä tuomari ja ei-teeskentelijä kuuluvat 

keskenään samaan sosiaaliseen ryhmään, kuten esimerkiksi naisiin, ja teeskentelijä (tässä tapauksessa 

mies) puolestaan pyrkii esiintymään kyseisen ryhmän jäsenenä. Tuomarin tehtävänä on keksiä 

kysymyksiä, joiden avulla hän uskoo kykenevänsä selvittämään, kumpi pelaajista on aito ryhmän jäsen. 

Ei-teeskentelijä vastaa kysymyksiin rehellisesti omana itsenään, kun taas teeskentelijä vastaa tavalla, jolla 

uskoisi aidon kohderyhmän jäsenen vastaavan. Pelissä onnistuakseen teeskentelijältä edellytetään kykyä 

samaistua uskottavasti ryhmään, johon hän ei todellisuudessa itse identifioidu.  

 

 

Kuva: Arminen & Segersven, 2019. 

 

Aivan kuten alkuperäisessä Turingin testissäkin (Turing, 1950), fyysisiin eroavaisuuksiin perustuva 

tunnistaminen pyritään estämään, jotta peli perustuisi episteemiseen kompetenssiin. Imitaatiopelin 

kantavana periaatteena on ajatus siitä, ettei syvällinen diskursiivinen ymmärrys kohderyhmän maailmasta 

edellytä omakohtaista fyysistä kokemusta siinä elämisestä, mikä tekee diskursiivisen ja fyysisen 

ulottuvuuden erottamisesta relevanttia. Se, mitä kysymyksiä imitaatiopelin tuottamille aineistoille 

asetetaan ja miten tuloksia tulkitaan, ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä. Tutkijan teoreettisesta 

viitekehyksestä riippuen imitaatiopelin voidaan katsoa tuottavan tietoa A) kahden sosiaalisen ryhmän 

keskinäisen diskursiivisen sosialisaation asteesta (Collins & Evans, 2007) tai B) sosiaalisen ryhmän 

kyvystä aktivoida ryhmäidentiteettiään ja tuottaa menestyksekkäästi eroja suhteessa toiseen sosiaaliseen 
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ryhmään (Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Kohta A luonnehtii Cardiffin yliopiston Collinsin 

työryhmän edustamaa realistista paradigmaa, kohta B puolestaan etnometodologis-

keskustelunanalyyttista paradigmaa, johon tämä tutkielma asettuu. Molempia näkökulmia yhdistää 

vuorovaikutteisen asiantuntemuksen käsite (interactional expertise), jolla tarkoitetaan syvää kielellistä 

ymmärrystä jonkin sosiaalisen ryhmän maailmasta, omaksuttuna joko omakohtaisen kokemuksen myötä 

tai puhtaan vuorovaikutteisesti (Collins & Evans, 2014, 4-5).  

 

Tämän luvun tavoitteena on tarjota mahdollisimman kattava kuva imitaatiopelin teoreettisista 

pääpiirteistä sekä siitä, miten imitaatiopeliä voidaan hyödyntää tutkimusmenetelmänä. Ensimmäisessä 

osiossa esittelen imitaatiopelin teoriaa kolmen temaattisen alaluvun avulla, joissa jokaisessa punaisena 

lankana toimii Collinsin työryhmän ja etnometodologis-keskustelunanalyyttisen näkökulman välinen 

keskusteluyhteys. Aloitan käsittelemällä kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käsitteitä, ja jatkan 

pohtimalla sitä, miten nämä ilmenevät sosiaalisten ryhmien olemassaoloa ja niiden välisiä suhteita 

määrittävinä tekijöinä. Etnometodologis-keskustelunanalyyttista näkökulmaa on esitelty jo tämän 

tutkielman luvussa 2, joten sen osalta keskityn lähinnä niihin seikkoihin, jotka tarjoavat mielenkiintoisia 

jännitteitä ja relevanttia kriittistä otetta suhteessa Collinsin työryhmän teoriapohjaan. Lopuksi esittelen 

vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin (strong interactional hypothesis), jonka testaamiseksi 

nykymuotoinen imitaatiopeli on alun perin kehitetty.  

 

Luvun toisessa osiossa esittelen imitaatiopeliä tutkimusmenetelmänä. Pyrkimyksenäni on osoittaa, että 

imitaatiopeli on menetelmänä joustava, ja mahdollistaa monenlaisia tutkimusasetelmia paradigmaattisista 

lähtökohdista riippumatta. Lopuksi pohdin oman tutkielmani asettumista suhteessa aiempaan 

imitaatiopelitutkimukseen sekä sitä, miten edeltäviä tutkimuksia on vielä mahdollista täydentää. Toivon, 

että luku herättää lukijassa mielenkiintoa imitaatiopeliä kohtaan ja auttaa muodostamaan vahvan 

teoreettis-metodologisen pohjan tässä tutkielmassa rakentamani analyysin lähtökohdaksi. 

 

 

3.1. Imitaatiopelin teoreettinen tausta 

 

Kuten edellisessä luvussa osoitin, imitaatiopeli on herättänyt mielenkiintoa sekä viihteen että tutkimuksen 

saralla jo 1800-luvulta asti. Tässä tutkielmassa käsittelemäni sosiologinen imitaatiopeli kehittyi kuitenkin 

vasta viime vuosina Cardiffin yliopiston Harry Collinsin johtaman monihaaraisen tutkimustyön tuloksena. 

Vaikka imitaatiopeliä hyödynnetään käytännössä sosiaalisten ryhmien ja niiden keskinäisen 

vuorovaikutuksen tutkimiseen, sen teoreettiset juuret ovat syvällä tieteentutkimuksen peruskysymyksissä. 
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Imitaatiopelin taustalla vaikuttavat kysymykset siitä, mitä asiantuntijuus on, miten sosiaalinen tieto siirtyy 

yksilöltä ja yhteisöltä toiselle, ja miten asiantuntemusta voidaan käytännössä mitata. Näitä ulottuvuuksia 

yhdistää vuorovaikutteisen asiantuntemuksen käsite, jolla tarkoitetaan syvää kielellistä ymmärrystä 

jonkin sosiaalisen ryhmän maailmasta, omaksuttuna joko omakohtaisen kokemuksen myötä tai puhtaan 

vuorovaikutteisesti (Collins & Evans, 2014, 4-5). Vuorovaikutteisen asiantuntijuuden ympärille rakentuu 

kokonainen sosiaalisen maailman toimintaa hahmotteleva teoreettinen viitekehys, jonka käsittely auttaa 

ymmärtämään imitaatiopeliä pintaa syvemmältä. 

 

Imitaatiopelin taustalla vaikuttavan SEE-ohjelman (Studies of Expertise and Experience) teoreettinen 

viitekehys poikkeaa luvussa esittelemästäni etnometodologis-keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta, 

joten yksi luvun tavoitteista on avata ja pohtia näitä eroavaisuuksia sekä sitä, miten eri näkökulmat voivat 

täydentää toisiaan luontevasti. Pyrin välttämään tarpeetonta vastakkainasettelua etenemällä temaattisesti 

paradigmakohtaisen jaon sijasta. Ensimmäinen alaluku käsittelee kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta; 

toinen puolestaan kieltä ja sosiaalisia ryhmiä. Kolmannessa luvussa esittelen vahvan vuorovaikutteisen 

hypoteesin, jossa yhdistyvät SEE-ohjelman kolme teoreettista pääperiaatetta: realistinen ote 

asiantuntijuuteen, tiedon sosiaalinen ruumiillistuneisuus ja metodologinen interaktionalismi. Osoitan 

myös, miten keskustelunanalyyttinen näkökulma voi sekä haastaa että täydentää tätä teoriapohjaa. 

 

3.1.1. Kokemus, tieto ja asiantuntemus 

 

Imitaatiopeli on kehitetty diskursiivisen asiantuntemuksen mittaamiseksi (Turing, 1950; Collins & Evans, 

2014, 2015), joten sen teoreettinen tarkastelu on luontevinta aloittaa asiantuntemuksen käsitteen 

avaamisesta. Mitä asiantuntemus tarkoittaa Collinsin työryhmän teoreettisessa viitekehyksessä, ja miten 

se suhteutuu kokemukseen ja tietoon? Arvioin kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käsitteitä lyhyesti 

myös edellisessä luvussa esitellystä etnometodologis-keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta käsin.  

 

Imitaatiopelin teoreettinen viitekehys syntyi osana Collinsin ja Evansin (2002, 2007) käynnistämän SEE-

hankkeen pyrkimystä rakentaa konkreettinen luokittelu erilaisten asiantuntijuuden ja tiedon muotojen 

välille. Asiantuntijuuden tutkimuksen tavoitteena on ratkaista kaksi ydinongelmaa: asiantuntemuksen 

riittävän laaja-alainen havaitseminen ja hyödyntäminen sekä toisaalta asiantuntemuksen inflaation 

estäminen (Evans & Collins, 2010). Hankkeen poliittisista lähtökohdista huolimatta Collins (2013) 

painottaa, ettei asiantuntijuutta tulisi tarkastella liian formatiivisesti, vaan sen tutkimiseksi kaivataan 

empiirisiä mittareita. Tätä tarkoitusta varten Collins ja Evans (2007) muodostavat ”asiantuntijuuksien 
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jaksollisen järjestelmän” (periodic table of expertises), joka kokoaa tiedon ja asiantuntijuuden muotoja 

hierarkkiseen järjestykseen.  

 

Ensimmäiseksi järjestelmä erottelee yleistiedon (ubiquitous expertises) varsinaisesta asiantuntijuudesta. 

Yleistieto on yhteiskuntaa koossapitävä liima, laaja ymmärrys maailmasta, jossa elämme. Se kattaa 

yhteisen kielen ja sanattomat käytännöt, joiden keskellä yksilö kasvaa. Näin ollen yleisen sosiaalista 

maailmaa koskevan asiantuntemuksen hankkiminen ei edellytä tietoisia yksilöllisiä ponnistuksia (Collins 

& Evans, 2007; Collins, 2014, 53). Erikoisaloja koskeva, astetta rajatumpi tieto voidaan jakaa edelleen 

useampaan tasoon. Ensimmäinen taso on tietovisatietämys (beer mat knowledge), joka syvenee 

populaaritiedon kautta primaarilähdetiedoksi. (Collins & Evans, 2007.) Collins ja Evans eivät määrittele 

näiden tiedon muotojen välisiä rajoja kovin kattavasti; keskeisintä luokittelussa on pikemminkin tiedon 

ja asiantuntemuksen käsitteiden välinen suhde. Ratkaisevaksi eroksi tiedon ja varsinaisen 

asiantuntijuuden välille asetetaan vuorovaikutuksen puute alan asiantuntijoiden kanssa: aitoa ymmärrystä 

ei ole mahdollista hankkia vain kirjoista (Evans & Collins, 2010). 

 

Aito, syvällinen asiantuntemus jakautuu osallistuvaan asiantuntemukseen sekä vuorovaikutteiseen 

asiantuntemukseen. Asiantuntemus on kummassakin muodossa enemmän kuin formaalia faktatietoa; se 

on selkeää, mitattavissa olevaa tietotaitoa, joka hankitaan sosialisaatioprosessin myötä. (Evans & Collins, 

2010.) Collinsin ja Evansin (2007) mukaan aito kohdealueen ymmärrys edellyttää hiljaista tietoa (tacit 

knowledge: Polanyi, 1958), jota voidaan omaksua ja ylläpitää vain osana sosiaalista maailmaa (Collins & 

Evans, 2007). Yhteisöllinen hiljainen tieto sallii yksilön toimia onnistuneesti tavalla, joka edellyttää 

sosiaalisen ympäristön kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja tulkitsemista. Sujuvaan yhteisössä elämiseen 

sisältyy paitsi ymmärrys yhteisön säännöistä, myös kyky soveltaa ja tarvittaessa rikkoa sääntöjä oikealla 

hetkellä (Collins, 2010). Tätä luovuutta eivät kirjalliset ohjeistukset riitä kattamaan (Collins, 2007; 

Ribeiro, 2013). Aidon asiantuntemuksen kehittyminen on siis sosiaalinen prosessi, mikä erottaa tiedon ja 

asiantuntemuksen toisistaan (Collins, 2004; 2014). Hiljainen tieto ei välity ilman syvällistä sosialisaatiota 

tiedon lähteenä toimivaan yhteisöön, eikä asiantuntijaksi ole mahdollista tulla ilman riittävää 

omakohtaista tai vuorovaikutteista immersiota (Collins & Weinel, 2011).  

 

Vaikka sosialisaatio on asiantuntemuksen ehdoton edellytys, tämä ei väistämättä tarkoita omakohtaista 

fyysistä kokemusta. Collinsin (2004) mukaan yksilön ei tarvitse jakaa samaa ruumiillista olemassaoloa 

voidakseen oppia ymmärtämään muiden elämäntapaa diskursiivisella tasolla – kyky viestiä ja samaistua 

toisen asemaan riittää. Tieto on ruumiillistunutta yhteisötasolla, mutta ruumiillinen läsnäolo ei ole yksilön 

asiantuntemukselle välttämätöntä. Tätä kutsutaan tiedon sosiaalisen ruumiillistuneisuuden periaatteeksi 

(Collins, 2004, 2010.) Tämä imitaatiopelin kannalta keskeinen ajatus sisältyy jo alkuperäiseen Turingin 
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testiin, jonka mukaisesti tekoälyn olisi mahdollista hankkia syvällinen vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen taso ihmisenä olemisesta täysin ilman inhimillistä ruumista (Lassègue, 1996, 2). Pelkän 

diskursiivisen sosialisaation myötä omaksutun asiantuntijuuden mahdollisuus ja sen sosiaalitieteellinen 

relevanssi ovat Collinsin työryhmän keskeisimpiä periaatteita. Sosiaalisen maailman rakentumisen 

kannalta on luonnollisesti merkittävää, ettei diskursiivinen ymmärrys edellytä ruumiillisten kokemusten 

jakamista: Collinsin (2011) mukaan esimerkiksi naisena olemisen kokemusta on mahdollista ymmärtää, 

vaikka ei itse olisi elänyt naisena.  

 

Praktisen ja diskursiivisen ulottuvuuden erottelu ilmenee selvästi Collinsin ja Evansin (2007) 

luokittelussa, jossa erilaiset knoppitiedon muodot edustavat formaalia asiatietoa, osallistuva 

asiantuntijuus puolestaan fyysistä taitoa. Vuorovaikutteinen asiantuntemus asettuu näiden välille aiemmin 

jääneeseen mustaan laatikkoon, ja on siksi merkittävä käsite. (Evans & Collins, 2010.) Kyseessä on 

kielellisesti välittyvää tietoa ja ymmärrystä, jossa voidaan saavuttaa täysi sujuvuus ilman konkreettisia 

ruumiillisia kokemuksia. Tämä on mahdollista, koska nimenomaan kielellinen sosialisaatio on ihmisten 

pääasiallinen keino tiedon ja osaamisen välittämiseksi. (Collins, 2004.) Vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen selkeä rajoite tulee kuitenkin ilmi sen omaksumistavassa: vuorovaikutteinen 

asiantuntemus edellyttää nimensä mukaisesti aina vuorovaikutusta alan osallistuvien asiantuntijoiden 

kanssa, eikä asiantuntijuus säily ajantasaisena vuorovaikutteiselta asiantuntijalta toiselle siirrettäessä. 

(Collins & Evans, 2007.) Käytännössä vuorovaikutteisen ja osallistuvan asiantuntijan kokemukset eivät 

myöskään ole yhteneväiset, sillä ruumiillinen osallistuminen on ihmiselle arkielämässä erittäin 

merkityksellistä (Collins, 2011). Näiden kahden omaksumistavan eroista huolimatta asiantuntijuuden 

kielellinen ilmaisu voi parhaimmillaan olla täysin yhtä syvästi asiantuntevaa (Selinger, Dreyfus & Collins, 

2007). 

 

Asiantuntijuuden tärkein kriteeri on siis yksilön saavuttama sosialisaation aste kohdetiedon alalta; oli se 

sitten diskursiivisesti tai praktisesti omaksuttua. Omakohtainen kokemus ei ole välttämätöntä, mutta 

toisaalta formaali asiatieto ei riitä. Ratkaiseva asiantuntijuuden kriteeri on kohdealueen hiljainen tieto: 

mitä syvempää ja tuoreempaa hiljainen tieto on, sen arvokkaampana asiantuntemusta tulisi pitää. (Evans 

& Collins, 2010.) Asiantuntijuus ei riipu yksinomaan perinteisistä kriteereistä, kuten muiden antamasta 

tunnustuksesta tai virallisista statusasemista (Collins, 2011). Sitä ei kuitenkaan tule tulkita suhteelliseksi, 

ajasta ja paikasta riippuvaiseksi. Asiantuntijuus on konkreettista, mitattavissa olevaa kohdealueen 

osaamista ja soveltamiskykyä, jota henkilöllä joko on tai ei ole. (Collins & Evans, 2007.)  

 

Asiantuntijuuden realistinen rajaaminen sisältää oletuksen siitä, että henkilön ilmaisemaa tietävyyden tai 

asiantuntemuksen astetta on mahdollista arvioida käytännössä. Tähän tarvitaan meta-asiantuntijuutta 
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(Collins & Weinel, 2011). Populaaritieto ei riitä ”oikean” ja ”väärän” tiedon erottelemiseen, sillä 

metatason erottelukyky edellyttää erikoistuneempaa asiantuntijuutta (Collins & Evans, 2007, 21). Ilman 

aitoa asiantuntemusta muiden ilmaiseman tietävyyden arviointi voi olla vain ulkoista, eli kohdistua 

sisällöstä riippumattomiin asioihin, kuten tiedon lähteen yleiseen uskottavuuteen. Tiedon sisältöön 

keskittyvä arviointi onnistuu ainoastaan ylhäältä alaspäin, eli arvostelijan tulee olla arvosteltavaa 

asiantuntevampi. Horisontaalinenkin arviointi on väistämättä vain argumentaatiota ja neuvotteluita. 

(Collins ja Evans, 2007, 45-63.) Collinsin ja Evansin määritelmä jättää kuitenkin epäselväksi, miten meta-

asiantuntijuutta on käytännössä mahdollista arvioida: kenellä on oikeus päättää, mikä on hyväksyttävissä 

asiantuntemukseksi ja mikä taas ei?  

 

Collinsin työryhmän asiantuntemusta koskevaa työtä onkin kritisoitu essentialismista, eli asiantuntijuuden 

kontekstisidonnaisen ja määrittelynvaraisen luonteen sivuuttamisesta (Wynne, 2003; Epstein, 2011). 

Esimerkiksi Jasanoff (2003) toteaa, että asiantuntijuuden käsite on väistämättä poliittisesti sävyttynyt, ja 

siihen kytkeytyy aina vallankäyttöä; sen objektiivinen määrittely on siten käytännössä mahdotonta. 

Toisaalta Weinelin (2007) mukaan tiedon ja asiantuntijuuden ulottuvuuksien selkeä empiirinen luokittelu 

voi nimenomaan tehdä asiantuntijuuden arvioinnista sekä läpinäkyvämpää että poliittisesti legitiimimpää. 

Keskeiseksi haasteeksi jää nähdäkseni asiantuntijuuden empiirinen tutkiminen, mihin Collinsin työryhmä 

ei esitä konkreettista ratkaisua. Imitaatiopelitutkimus on suunnattu yksinomaan vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen testaamiseen, muiden tiedon ja asiantuntemuksen luokkien jäädessä vaille empiiristä 

näyttöä. 

 

Edellisessä luvussa esittelemäni etnometodologis-keskustelunanalyyttinen näkemys kokemuksen, tiedon 

ja asiantuntemuksen käsitteistä perustuu relatiiviseen hahmotustapaan. Kokemusten ja tiedon merkitykset 

määrittyvät aina tilannesidonnaisesti, ja kunkin osapuolen henkilökohtaiset tulkintakehykset värittävät 

kokemuksiamme päällisin puolin samasta tilanteesta (Goffman, 1974). Keskustelunanalyyttisten 

tutkimusten avulla onkin havaittu, ettei henkilökohtaista, kokemukseen pohjautuvaa tulkintaa pidetä 

väistämättä tietona (Lindwall & Lynch, 2019): myös henkilöön liitetty status vaikuttaa siihen, katsotaanko 

hänellä olevan episteemistä kompetenssia tilanteessa vai ei (Enfield, 2011). Episteeminen pääsy eli 

tietämisen kokemus ei aina tarkoita, että henkilöllä katsottaisiin olevan oikeus ilmaista tietämystään, ja 

toisaalta henkilön statukseen voi liittyä velvollisuus tietää, mikä ei aina täyty; episteemisyys on siis 

normatiivisesti säädeltyä (Stivers, Mondada & Steensig, 2011; Heritage, 2012). Tiedon merkitys rakentuu 

tilannekohtaisesti, riippuen siitä, kuka asian ilmaisee, missä seurassa ja minkälaisessa yhteydessä 

(Hakulinen, 1997). Täysin objektiivista tietoa on mahdotonta määrittää, sillä havainto ei itsessään sisällä 

merkitystä. Tutkijan huomion tulisikin kohdistua siihen, miten näkemys tiedosta rakentuu 

vuorovaikutustilanteen osapuolten välisissä neuvotteluissa. (Arminen & Simonen, 2019.) 
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Asiantuntemus on käsitteenä yhtä vaikeasti rajattava kuin tietokin. Näiden välinen erottelu ei ole 

keskustelunanalyyttisesti vakiintunut, mutta tulee luonnollisesti ottaa huomioon, mikäli tutkittavan 

vuorovaikutustilanteen osapuolet orientoituvat siihen (Arminen & Simonen, 2019). Imitaatiopelin 

asetelma ohjaa mielenkiintoa asiantuntemukseen, joten sen ilmeneminen on vähintään tutkimuksen osalta 

olennaista. Keskustelunanalyyttisesti asiantuntemusta voidaan kuvailla vastaanottajalle relevantiksi 

tiedon ilmaisuksi, jolloin se rakentuu vuorovaikutuksessa (Arminen & Simonen, ei vielä julkaistu). Tämä 

määritelmä painottaa asiantuntemuksen yhteisöllistä ulottuvuutta: teknisesti oikeellista tietoa ei tulkita 

asiantuntemukseksi, mikäli se ei vakuuta vastaanottajia (Arminen & Simonen, 2019). 

Keskustelunanalyyttinen teoriaperinne on Collinsin työryhmän kanssa samoilla linjoilla siitä, että 

asiantuntijuuteen sisältyy kyky tulkita ja soveltaa tietoa tavalla, joka on tilannekohtaisesti perusteltua 

(Collins, 2010; Lehtinen & Nissi, 2019). Käytännössä asiantuntemukseen orientoitumisessa painottuu 

kuitenkin henkilön statusasema, etenkin institutionaalisissa konteksteissa. Siksi myös ennalta asetettavilla 

odotuksilla ja rooleilla on keskeinen merkitys asiantuntijuuden rakentumisessa. (Heritage, 2012; 

Arminen, 2005.)  

 

Näkemys asiantuntijuuden selkeästä rajaamisesta on keskustelunanalyyttisesti mahdoton, sillä sekä tieto 

että asiantuntemus ovat väistämättä suhteellisia. Meta-asiantuntemuksen käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, 

että aina löytyy asiantuntevampi taho, joka on pätevä arvioimaan asiantuntemusta; mutta kuka arvioi 

meta-asiantuntijan kompetenssia (Collins & Weinel, 2011; Jasanoff, 2003)? Ainoa empiirisen 

tutkimuksen kannalta mielekäs ratkaisu on suunnata mielenkiinto siihen, miten tietoa ja asiantuntemusta 

neuvotellaan, rajataan ja hyödynnetään ihmisten välisessä toiminnassa. Collinsin ja Evansin (2007) 

tekemä luokittelu voi olla toimiva tapa konkretisoida kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen välisiä 

suhteita, mutta kaipaa ehdottomasti empiiristä testaamista. Keskustelunanalyyttisen tarkastelun avulla 

tiedon ja asiantuntemuksen luonnetta voidaan tutkia empiirisesti ja osoittaa niiden relevanssi todellisissa 

vuorovaikutustilanteissa. 

 

Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen käsite on teoreettisesti mielenkiintoinen, ja tarjoaa varmasti 

tutkimusmahdollisuuksia myös imitaatiopelin ulkopuolella. Toisaalta erottelu asiantuntemuksen praktisen 

ja diskursiivisen ulottuvuuden välillä on vaikeasti konkretisoitavissa, ja sen validiteetti on mahdollista 

haastaa (Selinger & Mix, 2004). Esimerkiksi Butler (1990) argumentoi, että myös fyysinen sukupuoli on 

sosiaalinen konstruktio, jolloin ruumiillisen ja diskursiivisen erottaminen on käytännössä mahdotonta. 

Voidaankin pohtia, onko puhtaasti vuorovaikutteinen asiantuntemus sovellettavissa kaikkien 

episteemisten alojen osalta: miten esimerkiksi puhtaan kielellinen ymmärrys matematiikan alalta 

näyttäytyisi käytännön elämässä? 
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Collinsin ja Evansin (2002, 2007) tieteentutkimuksen alalla syntyneen, asiantuntemusta koskevan työn 

haasteena on nähdäkseni sen soveltuvuus epäformaaleiden sosiaalisten ryhmien tutkimukseen. Collinsin 

(2011) mukaan asiantuntijuuden käsite ei rajoitu vain tekniseen asiantuntijuuteen, vaan sen avulla voidaan 

luonnehtia koko sosiaalisen maailman toimintaa. Seuraavassa luvussa syvennän kuvaa 

vuorovaikutteisesta asiantuntemuksesta ja sen merkityksestä laajempien sosiaalisten ryhmien 

tutkimuksessa.  

 

3.1.2. Sosiaaliset ryhmät ja kieli 

 

Asiantuntemuksen realistisen hahmotustavan ja tiedon sosiaalisen ruumiillistuneisuuden ohella 

imitaatiopelin teoreettista viitekehystä voidaan tarkastella metodologisen interaktionismin käsitteen 

kautta, joka toimii siltana asiantuntijuuden ja sosiaalisten ryhmien tutkimuksen välillä. Käytännössä 

metodologinen interaktionalismi tarkoittaa oletusta siitä, että kieli on ihmisten pääasiallinen oppimisen ja 

tiedon jakamisen mekanismi. (Collins, 2011.) Kieli ei ole vain merkkijärjestelmä, vaan koko sosiaalista 

maailmaa ylläpitävä voima: yhteiset käytännöt ja säännöt välittyvät ja realisoituvat kielellisesti (Collins 

1990, 5). Kielellinen vuorovaikutus on merkittävämpi sosiaalisen maailman rakentaja kuin fyysinen 

toiminta, sillä se yhdistää ihmiset ja ihmisryhmät toisiinsa ja mahdollistaa jaetun ymmärryksen 

maailmasta (Collins, 2011). Toisaalta kielen ja käytännön erottelu on keinotekoinen, sillä kieli on jo 

itsessään toimintaa: se on hiljaisen tiedon sävyttämä sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto (Collins, 2004). 

Kieli on tässä yhteydessä vahva tulkinnan väline, joka on luonteeltaan elävä sekä merkityksiä rakentava. 

Se syntyy mikrotasolla käytännön toiminnan yhteydessä, mutta määrittää vakiinnuttuaan yhteisön 

toimintaa ja sitä, mitä maailmasta on ylipäätään mahdollista tietää. (Collins, 2011.) Ribeiro (2007, 565) 

kiteyttää kielen merkityksen osuvasti: kieli ja kulttuuri ovat kumpikin sekä toistensa tuote että tuottaja. 

 

Metodologisen interaktionismin ja realistisen paradigman risteymän läpi tarkasteltuna kukin sosiaalinen 

ryhmä määrittyy sille ominaisen kielen perusteella. Maailmassa on lukuisia kirjoitettuja kieliä, kuten 

suomi ja englanti, mutta lisäksi jokaisella sosiaalisella ryhmällä on omiin käytäntöihinsä pohjautuva kieli 

(practice language)1. Gravitaatioaaltofyysikoilla on oma kieli, joka määrittää heidän käytännön työtään; 

esimerkiksi kuvanveistäjien kieli on taas täysin omanlaisensa. Kielen myötä sosiaalisia ryhmiä on 

mahdollista tarkastella realistisesti: mikäli kahdella ryhmällä on toisistaan poikkeava kieli, niiden välillä 

 
1 Kyseessä on Collinsin (2011) kehittämä käsite, jota ei ole aiemmin käännetty suomeksi. Lähin suomenkielinen vastine 

lienee käytäntöjen kieli. Käytän jatkossa kirjaimellista käännöstä vain viitatessani suoraan Collinsin työhön; muissa 

yhteyksissä puhun joko kielestä tai käytännöistä asiayhteydestä riippuen. Termi on itsessään teoreettisesti jännitteinen 

suhteessa keskustelunanalyyttiseen paradigmaan. 
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on olemassa raja. Toisaalta sosiaaliset ryhmät ovat fraktaalisia, eli kukin ryhmä jakautuu yhä 

erikoistuneempiin alaryhmiin, kunnes niillä ei ole enää erotettavissa varsinaisia yhdistäviä käytäntöjä. 

Vaikka ryhmät ovat itsessään selvärajaisia, yksilö voi luonnollisesti kuulua useampaan sosiaaliseen 

ryhmään samanaikaisesti. Yksilön identiteetti on kuin molekyyli, joka muodostuu kutakin sosiaalista 

ryhmää edustavasta atomista. (Collins, 2011.)  

 

Kielen rooli sosiaalisen maailman määrittäjänä ja toisaalta ryhmien toimintakulttuureja erottavana 

rajanvetäjänä korostaa vuorovaikutteisen asiantuntemuksen merkitystä. Vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen voikin nähdä laajemman sosiologisen teorian pohjana: se on 1) tärkeä osa useimpien 

käytännön taitojen omaksumista, 2) työnjaon mahdollistaja, sekä 3) ihmisyhteiskuntien perusta. (Collins, 

2011.) Yleistä vuorovaikutteista asiantuntemusta (ubiquitous interactional expertise) luonnehtii sisäistetty 

hiljainen tieto maailmasta, jossa elämme. Se on sosiaalista ryhmää ylläpitävä liima: jokainen osallistuva 

asiantuntija on myös vuorovaikutteinen asiantuntija omassa sosiaalisessa ryhmässään. Ihminen omaksuu 

ponnistelematta niiden ryhmien käytännöt, joiden parissa hän kasvaa, mutta vuorovaikutteisen 

asiantuntijuuden myötä minkä tahansa sosiaalisen ryhmän diskursiivinen ymmärrys on saavutettavissa 

läpi elämän. Tällöin puhutaan erityisestä vuorovaikutteisesta asiantuntijuudesta, eli kyvystä omaksua 

jonkin erityisalan tai kulttuurin kieli täydellisesti, vaikka käytännön kokemus kohderyhmän jäsenenä 

elämisestä puuttuu. (Collins & Evans, 2015.) 

 

Vuorovaikutteinen asiantuntemus on tärkeä kahden toisistaan eroavan ryhmittymän välisen 

heterogeenisen tiedonvaihdon mahdollistaja. Tiedonvaihto ja sujuva yhdessä toimiminen voivat 

osoittautua haastaviksi, mikäli ryhmät eivät jaa yhteistä näkemystä, arvopohjaa tai kokemuksia yhteistyön 

pohjaksi. Tällöin erityinen vuorovaikutteinen asiantuntemus mahdollistaa yhteistyön kielellisen 

ulottuvuuden kautta: sen avulla toisen sosiaalisen maailman ymmärtäminen on mahdollista ilman jaettua 

fyysistä kulttuuria. (Collins & Evans, 2015; Collins, Evans & Gorman, 2007.) Ryhmien ei tarvitse 

sulautua toisiinsa muodostaakseen lähtökohdan yhteistyölle, vaan ne voivat säilyä toisiinsa nähden 

heterogeenisinä – vuorovaikutteisen asiantuntemuksen syvä diskursiivinen ymmärrys yhdistää eri 

käytännön maailmoissa elävät ihmiset toisiinsa. (Evans & Collins, 2010.) 

 

Vuorovaikutteinen asiantuntemus on siis sosiologisesti merkittävä käsite, jonka avulla on mahdollista 

selittää sitä, miten keskenään erilaiset ryhmät kykenevät ymmärtämään toisiaan ja toimimaan yhdessä, 

vaikka eivät jaa yhteneväistä kokemusmaailmaa. SEE-ohjelman teoreettisen kehitystyön tuloksena käsite 

on laajentunut yli tieteellisen asiantuntijuuden rajojen: vuorovaikutteinen asiantuntijuus ei ole vain 

erityisasiantuntijoiden jakama ominaispiirre, vaan se on nähtävissä kaikkialla. Collins ja Evans käyttävät 

käsitettä yleinen vuorovaikutteinen asiantuntemus kuvaamaan tämän kaltaista laajasti levinnyttä 
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vuorovaikutteista asiantuntemusta. Se sopii esimerkiksi miesten ja naisten välisen ymmärryksen 

käsitteellistämiseen. (Collins & Evans 2015, 119.) 

 

Metodologinen interaktionalismi tuo Collinsin ja Evansin asiantuntemusta käsittelevän tutkimustyön 

lähemmäksi etnometodologis-keskustelunanalyyttista teoriaperinnettä. Kielen rooli sosiaalista maailmaa 

rakentavana ja ylläpitävänä voimana on keskustelunanalyysin pääperiaatteita (Hakulinen, 1997). 

Toisaalta vuorovaikutteisen asiantuntemuksen asettaminen ainoaksi sosiaalisten ryhmien ylläpidon ja 

niiden välisen yhteistyön mahdollistavaksi mekanismiksi saattaa osoittautua empiirisesti ongelmalliseksi. 

Stonen (2014) mukaan ryhmien välistä yhteistyötä voidaan rakentaa myös ylittämällä näkökulmaerojen 

merkityksellisyys ja keskittymällä yhdistävien tekijöiden muodostamiseen. Lisäksi jokainen henkilö 

toimii aktiivisesti lukemattomien eri käytäntöjen piirissä, mutta ovatko nämä hänelle välttämättä yhtä 

lailla merkityksellisiä? Kuten edellisessä luvussa osoitin, sosiaalisen ryhmäkategorian ja henkilökohtaisen 

ryhmään identifioitumisen välille ei tule vetää kyseenalaistamatonta yhtäsuuruusmerkkiä (Brubaker, 

2013). Ryhmään liitetyt merkitykset saattavat olla kahdelle siihen identifioituvalle henkilölle täysin 

erilaiset, ja lisäksi ryhmäjäsenyyden relevanssi voi aktivoitua vain tietyissä yhteyksissä (Antaki & 

Widdicombe, 1998).  

 

Keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta sosiaalisiin ryhmäkategorioihin liitetyt merkitykset 

rakentuvatkin tilannekohtaisen neuvottelun myötä. Vastaanottajan reaktio identiteettikategorian 

esittämisen tapaan kertoo siitä, kuinka oikeutetuksi tai hyväksytyksi kukin toiminto tulkitaan suhteessa 

sosiaaliseen ryhmään liitettyihin odotuksiin. (Sacks ja muut, 1974.) Collinsin (2011) näkemys hiljaisesta 

tiedosta sosiaalisia ryhmiä toisistaan erottavana resurssina ei ole ainoa tapa tulkita hiljaisen tiedon roolia. 

Gourlayn (2003) tulkinnan mukaan Polanyi (1958) tarkoitti hiljaisen tiedon käsitteellä pikemminkin 

hiljaista tietämistä, joka on maailman aktiivista tulkitsemista: ei ennalta olemassa olevaa tietoa, vaan 

toimintaa. Tästä näkökulmasta hiljainen tieto, kieli tai vuorovaikutteinen asiantuntemus ovat kaikki 

toimintaa, joka aktiivisesti rakentaa sosiaalisiin ryhmiin liitettyjä merkityksiä. Sosiaalista ryhmää 

yhdistävä hiljainen tieto voidaan tulkita yhteisiksi tulkintakehyksiksi (Goffman, 1974), joiden välityksellä 

ryhmäidentiteetti ja keskinäinen yhteisymmärrys muodostuvat (Stalnaker, 2002). 

Keskustelunanalyyttinen tarkastelu perustuu vuorovaikutuksen intersubjektiivisuuden eli keskinäisen 

yhteisymmärryksen rakentumiseen, jolloin mielenkiinto kohdistuu sosiaalisten ryhmien 

merkityksellisyyteen tilanteen osapuolille juuri kyseisessä kontekstissa (Sacks ja muut, 1974; 

Widdicombe, 1998).   

 

Collins (2011) kuvailee vuorovaikutteista asiantuntemusta ihmisten sosiaalisen elämän liimaksi, joka 

mahdollistaa nykymuotoisen yhteiskunnan toimimisen. Se, kuinka syvälle tai laajalle tämä 
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yhteisymmärrys ulottuu, on kuitenkin empiirinen kysymys. Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen avulla 

voidaan tarkastella ryhmien välisen vuorovaikutuksen ja sosialisaation tasoa: mitä läheisemmät ryhmien 

väliset suhteet ovat, sitä syvempää hiljaista tietoa ryhmien jäseniltä voidaan olettaa toistensa 

elämänpiireistä. (Collins & Evans, 2014.) Imitaatiopeli on toimiva väline juuri tämän kaltaisten 

kysymysten tarkastelemiseen (Collins & Evans 2015, 119).  

 

3.1.3. Vahva vuorovaikutteinen hypoteesi 

 

Edellä esitellyn teoreettisen viitekehyksen perusteella Collins ja Evans esittävät vahvan vuorovaikutteisen 

hypoteesin (strong interactional hypothesis), jonka mukaan kielellisesti verrattuina täysi sosialisaatio ja 

diskursiivinen sosialisaatio eivät ole erotettavissa toisistaan (Collins & Evans, 2007, 91-92). Vahvassa 

vuorovaikutteisessa hypoteesissa yhdistyvät kaikki kolme edellä esiteltyä rakennusosaa: asiantuntijuuden 

mitattavuus, kieli sosiaalisen ryhmän määrittäjänä sekä näkemys siitä, ettei diskursiivisen 

asiantuntijuuden omaksuminen edellytä omakohtaista fyysistä kokemusta kohderyhmän maailmasta. 

Vahva vuorovaikutteinen hypoteesi tiivistyy vuorovaikutteisen asiantuntijuuden käsitteessä, ja siksi 

hypoteesia voidaan testata tarkastelemalla vuorovaikutteisen asiantuntijuuden empiiristä toteutumista. 

(Collins & Evans, 2014.) 

 

Vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin validi testaaminen edellyttää Collinsin ja Evansin (2015) mukaan 

kahden taustaehdon täyttymistä. Ensinnäkin tulee osoittaa, että koehenkilöillä on ollut riittävät 

mahdollisuudet hankkia vuorovaikutteista asiantuntemusta: vain tässä tapauksessa hypoteesin 

kumoaminen on ylipäätään mahdollista. Vuorovaikutteisen ja osallistuvan asiantuntijan kielellistä 

ulosantia tulee verrata luotettavasti, mikä edellyttää, etteivät kohderyhmään kuulumattomat koehenkilöt 

ole hankkineet asiantuntemusta muutoin kuin vuorovaikutteisesti – heillä ei siis saa olla kohdealueen 

osallistuvaa asiantuntemusta. (Collins & Evans, 2015.) Etnometodologisesta näkökulmasta tulee ottaa 

huomioon myös ryhmäkategorian ja aktiivisen sosiaalisen ryhmän välinen ero: mikäli ryhmillä ei ole 

yhteisiä käytäntöjä, vuorovaikutteiselta asiantuntemukselta häviää pohja.  

 

Tässä piilee nähdäkseni Collinsin työryhmän teoreettisen viitekehyksen merkittävin riskitekijä. Jotta 

kahden eri sosiaalisen ryhmän jäsenten välille voidaan järjestää vuorovaikutteista asiantuntemusta 

mittaava testi, tulee kyseisten sosiaalisten ryhmien kielen olemassaolo ottaa jossain määrin ennalta 

annettuna. Lisäksi vahva vuorovaikutteinen hypoteesi sisältää taustaoletuksen siitä, että näiden ryhmien 

kielen välittämät käytännöt, kokemukset ja arvot ovat sisäisesti yhdenmukaiset. Collins (2011) käsittelee 

lyhyesti sosiaalisten ryhmien fraktaalista luonnetta. Liian pientä joukkoa määrittävällä alafraktaalilla ei 

välttämättä enää ole ryhmää rajaavaa käytäntöjen kieltä; voisiko sama koskea myös liian laajaa sosiaalista 
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ryhmää? Jokainen yksilö identifioituu todennäköisesti useampaan kuin yhteen ryhmäkategoriaan, eivätkä 

ne ole toisensa poissulkevia (Collins, P.H., 2004). Vaikka ryhmäkategoria olisi siihen identifioituville 

merkityksellinen, sen relevanssi saattaa aktivoitua vain tietyissä tilanteissa (Antaki & Widdicombe, 

1998). 

 

Sosiologinen imitaatiopeli on kehitetty vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin empiiriseksi testaamiseksi. 

Tietokonevälitteisesti pelattava imitaatiopeli on diskursiivinen väline, joka sulkee ruumiillisen maailman 

ulkopuolelleen, mahdollistaen kielellisen asiantuntemuksen tarkastelun ilman fyysisiä rajoitteita. Lisäksi 

kyseessä on kokeellinen menetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa suunnitellusti aineistoja eri asetelmilla 

vertailevan tutkimuksen käyttöön. Imitaatiopeli ohjaa pelaajat pohtimaan omaa ja toista sosiaalista 

ryhmää määrittävää asiantuntemusta tavalla, joka harvoin toteutuu yhtä eksplisiittisesti luonnollisessa 

vuorovaikutuksessa. Koska imitaatiopeli perustuu yksinomaan kielelliseen vuorovaikutukseen, tulisi 

vuorovaikutteisen asiantuntijan erottaminen osallistuvasta asiantuntijasta olla mahdotonta pelkkien 

pelissä annettujen vastausten perusteella. Imitaatiopelin avulla voidaan testata, pitääkö tämä tosiaan 

paikkansa. Toteutuuko vahva vuorovaikutteinen hypoteesi, eli onko mahdollista saavuttaa täysi 

kielellinen kyvykkyys ilman käytännön osallistumista? (Evans & Collins, 2010.)  

 

Vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin mittaaminen on suoraviivaisinta silloin, kun kohderyhmän 

asiantuntijuus on luonteeltaan vahvasti rajattua ja määriteltävissä olevaa, ja diskursiivinen ymmärrys 

edellyttää siten erityistä vuorovaikutteista asiantuntemusta. Collins (2011) käyttää alkuperäisenä 

esimerkkinä kenttätyössä hankkimaansa täyttä diskursiivista sujuvuutta gravitaatioaaltofysiikan alalta: 

tuomarina toiminut gravitaatioaaltofyysikko ei kyennyt erottamaan Collinsin vastauksia aidon fyysikon 

vastauksista, vaikka Collinsilta puuttuu kyky toteuttaa alan tutkimusta käytännössä. Esimerkki on 

toimiva, sillä gravitaatioaaltofysiikan kohdetietämys on sekä tarkkaan määriteltyä että yleistiedon 

tavoittamattomissa. Laajempien sosiaalisten ryhmien osalta asetelmaa tulee kuitenkin miettiä hieman eri 

näkökulmasta, jotta tulosten vertaaminen on järkevää; yksittäinen onnistunut teeskentely yleistiedon 

alueelle liukuvasta sosiaalisesta maailmasta ei riitä tuottamaan vertailukelpoista tukea vuorovaikutteiselle 

hypoteesille. Käytännössä kahden laajemman sosiaalisen ryhmän toisistaan jakamaa vuorovaikutteista 

asiantuntemusta tutkitaan vertaamalla imitaatiopelin tunnistamisasteita enemmistö-vähemmistö-

asetelman avulla. Koska vähemmistön edustajat ovat eläneet enemmistön keskellä, heidän diskursiivisen 

sosialisaationsa enemmistön käytännön kieleen oletetaan olevan syvempi kuin toisin päin. Enemmistö-

vähemmistö-hypoteesin mukaan vähemmistöryhmän tulisi siis kyetä imitoimaan enemmistöä suhteellisen 

helposti, kun taas toisin päin tehtävä on huomattavasti vaikeampi. (Collins & Evans, 2007, 91-92.) 

Ajatuksena on, että nimenomaan diskursiivisen sosialisaation aste ryhmien välillä selittää mahdolliset erot 

imitaatiopelin tuloksissa. 
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Kuten edellä argumentoin, vuorovaikutteisen asiantuntemuksen luotettava tutkiminen edellyttää 

etnometodologis-keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta myös sosiaalisten ryhmien aktivoitumisen 

asettamista tutkimuskohteeksi. Toisaalta voidaan pohtia, vaatiiko imitaatiopelin läpäiseminen 

teeskentelijänä välttämättä vuorovaikutteista asiantuntemusta, vai voisiko esimerkiksi formaali asiatieto 

riittää? Entä mikä on stereotypioiden rooli laajempien sosiaalisten ryhmien jäsenyyden esittämisessä? 

Imitaatiopelin teoriapohja nostaa esiin joukon kysymyksiä, joihin voidaan saada vastaus vain siirtymällä 

teoriasta empiriaan. Seuraavassa alaluvussa esittelen imitaatiopeliä tutkimusmenetelmänä sekä sitä, miten 

keskustelunanalyyttinen ote voi syventää ymmärrystä imitaatiopelin tuottamasta tiedosta. Aloitan 

avaamalla imitaatiopelin käytännön toteutusta ja sen tuottamia aineistoja, ja jatkan esittelemällä Collinsin 

työryhmän kvantitatiivista tutkimusotetta. Luvun lopuksi siirryn Tunnetko naapurisi? -hankkeen tekemän 

etnometodologis-keskustelunanalyyttisen imitaatiopelitutkimuksen pariin. Pohdin myös, miten olemassa 

olevaa kuvaa imitaatiopelistä voidaan vielä täydentää, ja taustoitan siten omaa tutkimusasetelmaani.  

 

 

3.2. Imitaatiopeli tutkimusmenetelmänä 

 

Edellisessä kappaleessa käsittelemäni teoreettinen viitekehys mahdollistaa imitaatiopelin tarkastelun 

vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin testaamisen välineenä. Vuorovaikutteinen asiantuntemus näyttäytyy 

Collinsin ja Evansin työssä koko sosiaalista maailmaa ylläpitävänä voimana, mikä tekee imitaatiopelistä 

toimivan työkalun sosiaalisten ryhmien välisten suhteiden tutkimiseen. Vaikka imitaatiopelin välineenä 

on kieli, se mittaa ennen kaikkea kahden sosiaalisen ryhmän jakamaa hiljaista tietoa toistensa 

maailmoista. Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen avulla voidaan tarkastella ryhmien välisen 

vuorovaikutuksen ja sosialisaation tasoa: mitä läheisemmät ryhmien väliset suhteet ovat, sitä 

helpommaksi imitaatiopelin teeskentelijän roolin oletetaan muodostuvan. (Collins & Evans, 2014.) 

Etnometodologis-keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta imitaatiopeli tarjoaa puolestaan 

mahdollisuuden tarkastella sosiaalisten ryhmien käytännön rajanvetotyötä eli sitä, minkälaisia asioita 

osallistujat itse nostavat esiin merkittävinä sosiaalista ryhmäänsä määrittävinä tekijöinä, ja miten 

sosiaalista ryhmää yhdistävät tekijät aktivoituvat tilannekohtaisesti. Tätä kautta imitaatiopeli voidaan 

valjastaa myös haitallisten stereotypioiden purkamiseen ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten 

keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseen. (Arminen, Segersven & Simonen, 2018.) 

 

Lähestyn imitaatiopeliä kolmen alaluvun kautta. Ensimmäisessä luvussa esittelen, miten imitaatiopeli 

käytännössä toimii, ja minkälaisia rajoitteita tai mahdollisuuksia peliasetelma tarjoaa. Toisessa luvussa 

käsittelen Collinsin työryhmän kehittämää kvantitatiivista välineistöä imitaatiopelitulosten 



33 

 

analysoimiseksi, ja kolmannessa siirryn esittelemään Tunnetko naapurisi? -hankkeen työtä, joka tarjoaa 

etnometodologis-keskustelunanalyyttisen tavan tarkastella imitaatiopeliä. Imitaatiopeli on vielä uusi ja 

suhteellisen vähän tutkittu menetelmä, joten yhtenä tavoitteenani on koota mahdollisimman laaja-alainen 

kuva menetelmän sovellusmahdollisuuksista. Lopuksi pyrin kehystämään ne toistaiseksi avoimiksi 

jääneet kysymykset, joihin toivon tämän tutkielman tarjoavan vastauksia. 

 

3.2.1. Imitaatiopelitutkimus käytännössä 

 

Imitaatiopeli on kokeellinen tutkimusmenetelmä, joka toteutetaan ennalta suunnitellun tutkimusasetelman 

pohjalta. Tutkimusta varten valitaan kaksi kohderyhmää, joista ainakin toinen on tutkijan mielenkiinnon 

kohteena. Ryhmät voivat olla käytännössä mitä tahansa: imitaatiopelejä on toteutettu muun muassa 

keliaakikkojen ja ravitsemusterapeuttien (Evans & Crocker, 2013), miesten ja naisten (Collins & Evans, 

2018), maahanmuuttajien ja enemmistösuomalaisten (Segersven, 2016), aktiivikristittyjen ja ei-

aktiivikristittyjen (Arminen ja Simonen, 2015) sekä kissa- ja koiraihmisten (Sosiaaliset maailmat -kurssi 

2019, ei julkaistu) välillä. Kokeellisen tutkimusasetelman vuoksi valittavien sosiaalisten ryhmien tulee 

kuitenkin olla sellaisia, joihin identifioituvia henkilöitä on riittävästi tutkimuksen toteuttamiseksi.  

 

Imitaatiopeliä pelataan Cardiffin yliopistossa kehitetyn tietokoneohjelmiston välityksellä. Osallistujat 

pelaavat yhtäaikaisesti samassa tilassa, mutta eivät voi tietää, keiden kanssa he käytännössä pelaavat. 

Klassisessa asetelmassa jokainen pelaaja pelaa vain yhtä roolia, mutta peli voidaan asettaa myös siten, 

että jokainen pelaaja toimii kaikissa kolmessa roolissa samanaikaisesti. Tällöin osallistujista muodostuu 

verkosto, jossa kukin pelaaja toimii osana kolmea yksittäistä peliä. Oma imitaatiopelieksperimenttini on 

esimerkki verkostomuotoisesta asetelmasta (ks. kuva alla). Tämän asetelman onnistumiseksi kummankin 

kohderyhmän pelaajia tulee olla yhtä monta. Pienin mahdollinen pelaajamäärä on neljä osallistujaa 

kummastakin ryhmästä (yhteensä 8), ja yläraja määrittyy käytännössä saatavilla olevien tietokoneiden 

perusteella. 
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Oman eksperimenttini 4+4 -asetelma pelijärjestäjän näkökulmasta. Esimerkiksi ryhmä 6 toimii ei-teeskentelijänä 

ryhmälle 8 ja teeskentelijänä ryhmälle 5. Arvioitavakseen ryhmä saa vastaukset ryhmiltä 4 ja 1. Yksi ryhmä on siis 

yhteydessä kaikkiaan neljän muun ryhmän kanssa. 

 

Imitaatiopelieksperimentin järjestäjä suunnittelee tutkimusasetelman joka kerta erikseen. Kohderyhmien 

valinta vaikuttaa luonnollisesti siihen, minkälaisia tutkimusmahdollisuuksia aineisto tarjoaa, mutta myös 

peliasetelmalla on merkitystä. Mikäli jokainen pelaaja pelaa kaikissa rooleissa, peliasetelma tuottaa tietoa 

molemmista sosiaalisista ryhmistä. Tällöin ryhmien onnistumista pelissä voidaan vertailla: se, kuinka 

suurella prosentilla ryhmän A pelaajat tunnistivat oman ryhmänsä jäsenet ryhmän B teeskentelijöistä ja 

toisin päin, voi kertoa jotain näiden ryhmien välisistä suhteista. Yksittäisten pelaajien ohella peli voidaan 

toteuttaa myös pienissä ryhmissä niin, että kutakin roolia pelaa yhden sijasta esimerkiksi kaksi tai kolme 

pelaajaa yhteistyössä: esimerkiksi omassa eksperimentissäni pelaajat toimivat kolmen hengen ryhmissä. 

Pedagogisia tai viihdetarkoitusta varten järjestettyjä imitaatiopelejä voidaan tietysti pelata myös niin, että 

tuomarina toimii esimerkiksi laajempi yleisö, ja vastaajat ovat yksittäisiä vapaaehtoisia. Asetelmaa 

voidaan soveltaa joustavasti käyttötarkoituksesta riippuen. Otavan Opistolla on kehitetty osana Tunnetko 

naapurisi? -hanketta kattava pelinjärjestäjän opas, joka esittelee imitaatiopelin pedagogisia 

sovellusmahdollisuuksia (Airaksinen & Koponen, ei vielä julkaistu). 

 

Jokainen yksittäinen peli käynnistyy tuomarin roolista. Tuomarina toimiva aloittaa pelin kysymällä 

kysymyksen, jonka uskoo auttavan vastaajien tunnistamisessa. Kysymys voi olla käytännössä mitä vain, 

ja pelaajia kehotetaankin käyttämään luovuutta. Lisäksi tuomaria pyydetään perustelemaan 

kysymyksensä kirjallisesti tutkimuskäyttöä varten. Ohjelmisto lähettää tuomarin kysymyksen ei-

teeskentelijän ja teeskentelijän rooleissa toimiville vastaajille, ja tuomari saa vastaukset arvioitavakseen 

samanaikaisesti. Ei-teeskentelijä ja teeskentelijä eivät näe tuomarin perusteluita tai toistensa vastauksia. 
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Vastaukset saatuaan tuomari arvioi, kumpi vastauksista on ei-teeskentelijältä, ja merkitsee lisäksi 

päätöksensä varmuusasteen (asteikolla 1-4) sekä kirjalliset perustelunsa. Tämän jälkeen tuomari voi 

halutessaan kysyä uuden kysymyksen, joka ohjataan jälleen samoille pelaajille. Kun tuomari on kysynyt 

haluamansa määrän kysymyksiä, hän saa kaikki vastaukset samalla kertaa nähtäväkseen, ja tuottaa 

lopullisen arvionsa. Tyypillinen kysymysten määrä on noin 3-6 kysymystä, mutta ylärajaa ei yleensä 

aseteta. Verkostomuotoisessa imitaatiopelissä jokainen pelaaja ja ryhmä toimii tuomarina omassa 

pelissään, mutta vastaa samalla myös ei-teeskentelijänä oman sosiaalisen ryhmänsä tuomarin pelissä ja 

teeskentelijänä toisen sosiaalisen ryhmän tuomarin pelissä. Roolitehtävien väliin jää yleensä myös jonkin 

verran vapaata aikaa. Kokonaisuudessaan peli kestää tyypillisesti noin tunnista kahteen.  

 

Imitaatiopelistä saatava aineisto sisältää tuomarin tekemät päätökset vastausten taustalla olevista 

pelaajista (teeskentelijä/ei-teeskentelijä) sekä yksittäisten kysymysten että pelin loppuratkaisun osalta. 

Peliohjelmisto yhdistää tuomarin valinnat ”oikeisiin” ratkaisuihin, jolloin tuomareiden 

tunnistamisprosentteja voidaan vertailla ryhmien välillä. Kvantitatiiviseen aineistoon sisältyy lisäksi 

näihin valintoihin liitetyt varmuusasteet (1: olen epävarma valinnastani, 2: olen enemmän epävarma kuin 

varma, 3: olen enemmän varma kuin epävarma, ja 4: olen varma valinnastani). Laadullista analyysia 

voidaan puolestaan tehdä kysymys-vastaukset-arviointi-sekvensseistä, joiden tukena toimivat tuomarin 

kysymyksilleen ja arvioinneilleen antamat kirjalliset perustelut. Määrällisen ja laadullisen aineiston 

tuottaminen samanaikaisesti tekee imitaatiopelistä luontevan välineen monimenetelmätutkimukselle. 

Tutkimusasetelma ratkaisee sen, keskittyykö analyysi kvantitatiivisiin tuloksiin vai pelisekvenssien 

laadulliseen analyysiin. 

 

Mikäli pelaajat asetetaan pelaamaan pienissä ryhmissä yksilöpelin sijasta, varsinaisen peliaineiston ohelle 

voidaan lisätä videointi. Pelaajaryhmien sisäiset keskustelut tuottavat lisää tietoa pelin kulusta ja 

mahdollistavat kysymysten ja vastausten taustalla vaikuttavien päätöksentekoprosessien tarkastelemisen. 

Videoinnin mahdollisuus on ryhmäpelien ehdoton vahvuus, jota ei ole toistaiseksi juuri hyödynnetty. 

Käsittelen ryhmäpelien ominaisuuksia tarkemmin luvussa 4 oman tutkimusasetelmani esittelyn 

yhteydessä. Hienovaraisempina nyansseina peliasetelmaa voidaan lisäksi säätää pohtimalla internetin 

käytön kieltämistä tai sallimista sekä pelin käytännön ohjeistusta, jotka kumpikin vaikuttavat pelissä 

ilmeneviin kysymys- ja vastaustyyleihin.  

 

Olen ollut työni puolesta mukana useamman erilaisen imitaatiopelin toteutuksessa. Kuten kokeellisen 

tutkimuksen luonteeseen kuuluu, kyseessä on monimutkainen prosessi, jossa kukin yksityiskohta voi 

vaikuttaa lopputulokseen yllättävälläkin tavalla. Peliasetelmien tasolla tapahtuvien variaatioiden ohella 

kokeellinen tutkimus on itsessäänkin mielenkiintoinen tutkimuskohde, joten imitaatiopeli tarjoaa 
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mahdollisuuksia hyvinkin monipuolisille tutkimusasetelmille. Esittelen seuraavaksi imitaatiopelin 

alkuperäisen tutkimuskäytön vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin testinä, ja siirryn sitten tarkastelemaan 

etnometodologis-keskustelunanalyyttisia tapoja hyödyntää imitaatiopelin tuottamia aineistoja. 

 

3.2.1. Imitaatiopeli vuorovaikutteisen asiantuntijuuden mittarina 

 

Collinsin ja Evansin (2007) mukaan imitaatiopelissä voisi hypoteettisesti oppia menestymään kolmella 

tavalla: 1) täysi fyysinen immersio elämänmuotoon (eliminoi imitoinnin tarpeen), 2) kielellinen 

sosialisaatio jaetun fyysisen olemassaolon puuttuessa, ja 3) tarkan käsitteellisen tiedon hankkiminen. Tapa 

1 rajataan pois tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, ja oletuksena on, että tapa 3 epäonnistuu. Tällöin tapa 

2, vuorovaikutteinen asiantuntemus, jää ainoaksi toimivaksi väyläksi imitaatiopelin läpäisemiseen 

teeskentelijänä. (Collins & Evans, 2007, 86.) Imitaatiopelin tulosten voidaan siis olettaa mittaavan 

sosiaalisten ryhmien jakamaa vuorovaikutteista asiantuntemusta toistensa maailmoista: teeskentelyn 

helppous viittaisi kohderyhmän diskursiivisen ulottuvuuden avoimuuteen, ja teeskentelykyvyttömyys 

puolestaan vahvaan rajaan ryhmien välillä. (Collins & Evans, 2014.) 

 

Cardiffin yliopistolla toteutettiin vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin todentamiseksi sarja 

imitaatiopelieksperimenttejä värisokeiden ja normaalisti näkevien sekä täydellisen sävelkorvan omaavien 

ja sävelkuuron enemmistön välillä. Nämä niin kutsutut todentamiseksperimentit (proof of concept 

experiments) osoittavat Collinsin työryhmän mukaan vuorovaikutteisen asiantuntemuksen olemassaolon: 

värisokeat kykenivät teeskentelemään normaalisti näkeviä uskottavasti, kun taas sävelkuurot eivät 

onnistuneet teeskentelemään täydellisen sävelkorvan omaavia. Ainoa selittävä tekijä on oletettavasti 

sosialisaation aste kohderyhmän elämänmuodosta. (Collins ja muut, 2006.) Collinsin saatua ERC-

rahoitusta Cardiffin yliopistolla käynnistettiin laaja kansainvälinen imitaatiopelihanke, jonka tavoitteeksi 

otettiin erilaisten sosiaalisten ryhmien välisen vuorovaikutteisen asiantuntemuksen asteen tutkiminen. 

Hankkeen myötä imitaatiopelejä on toteutettu lukuisilla eri aihepiireillä ympäri maailmaa, mukaan lukien 

Helsingissä. (Simonen ja Arminen, ei vielä julkaistu; Evans, 2019.)  

 

Kansainvälisellä tasolla järjestettyjen imitaatiopelitoteutusten taustalla on ajatus siitä, että imitaatiopelin 

tuottamien kvantitatiivisten arvojen avulla voidaan vertailla sosiaalisten ryhmien välisiä suhteita eri 

aikoina ja eri paikoissa. Tulosten vertailtavuuden parantamiseksi hyödynnetään vakioitua 

tunnistamisastetta eli IR-arvoa (Identification Ratio), joka lasketaan vähentämällä pelien 

loppuarvioinneissa tehtyjen väärien valintojen määrä oikeiden valintojen määrästä ja jakamalla erotus 

valintojen kokonaismäärällä. Epävarmoja arviointeja (varmuusaste 1) ei lasketa oikein tai väärin 
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arvioitujen joukkoon. Valtaosa imitaatiopelitutkimuksista hyödyntää kvantitatiivisia tuloksia, jotka 

pohjautuvat useiden pelitoteutusten yhdistettyihin IR-arvoihin. Eri aihepiirien imitaatiopeleistä saatuja 

IR-arvoja vertailemalla tehdään päätelmiä sosiaalisten ryhmien välisistä rajoista: esimerkiksi 

uskontopelissä kristinuskoisten pelaajien kyvyn teeskennellä enemmistöä ajatellaan johtuvan tiiviistä 

sosialisaatiosta enemmistön maailmaan, kun taas enemmistöltä puuttuu vastaava ymmärrys vähemmistön 

maailmasta. Vastaavasti sukupuolipelien lähelle sattumaa jäävät tunnistamisasteet kertovat siitä, että 

miehet ja naiset elävät nykyään tiiviissä vuorovaikutuksessa toisiinsa ja tietävät siten paljon toisistaan. 

(Collins & Evans, 2014.) Mitä avoimempi ja heterogeenisempi kohderyhmä, sitä helpompaa teeskentelyn 

voidaan olettaa olevan; vastaavasti tunnistamisasteet pienenevät (Evans & muut, 2018). Alla oleva kaavio 

havainnollistaa IR-arvoihin perustuvaa sosiaalisten ryhmien vertailua: 

 

 

(Kaavio: Collins & Evans, 2014.) 

 

Edellä esitellyn enemmistö-vähemmistö-hypoteesin mukaisesti enemmistöryhmään kuuluvien 

tuomareiden kykyä tunnistaa vähemmistöryhmän teeskentelijät nimitetään sattumaehdoksi (Chance IR) 

ja vähemmistöryhmän tunnistamisasteita puolestaan tunnistamisehdoksi (Identify IR). IR-arvo asettuu 

aina välille 0-1, jossa 0 vastaa täydellistä sattumaa ja 1 sataprosenttista oikeintunnistamista. Kuten kaavio 

näyttää, sokeiden tuomareiden kyky tunnistaa oman sosiaalisen ryhmänsä jäsenet teeskentelijöistä on 

äärimmäisen korkea 0.86, kun taas näkevien tuomareiden tunnistamisaste tuotti huomattavasti 

alhaisemman IR-arvon 0.13. Sukupuolipelissä molempien ryhmien IR-arvo on lähellä nollaa, mikä kuvaa 

pelaajien vaikeuksia tunnistaa teeskentelijät ei-teeskentelijöistä. (Collins & Evans, 2014.) Saman 

sosiaalisen ryhmän pelien välillä voidaan lisäksi tehdä pitkittäis- tai poikittaistutkimusta: esimerkiksi eri 

puolilla Eurooppaa toteutetut uskontopelit osoittavat, että ei-kristittyjen kyky teeskennellä 

aktiivikristittyjä vaihtelee sen mukaan, kuinka merkittävässä osassa kristinusko on kunkin maan 

kulttuurissa (Evans, 2019). 
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Viime vuosina imitaatiopelin avulla on tehty myös laadullista tutkimusta. Collinsin työryhmälle 

laadullinen analyysi on kuitenkin toiminut pääasiassa välineenä kvantitatiivisten tulosten uskottavuuden 

arvioinnissa, eikä niinkään omaehtoisena mielenkiinnon kohteena (Collins ja muut, 2017). Sen sijaan 

menetelmänä on hyödynnetty temaattista sisällönanalyysia, jonka avulla on voitu tarkastella peleissä esiin 

nousevia teemoja. Evans ja muut (2018) päättelevät, että säännöllisesti toistuvat teemat ovat osoitus 

ryhmän sisäisen yhteneväisyyden olemassaolosta: koska pelaajat keksivät itse pelissä kysyttävät 

kysymykset, yksittäisten pelien aihepiirit ovat aina pelaajien itsensä määrittämiä (Collins ja muut, 2017). 

Tämä mahdollistaa juuri kohderyhmille olennaisten aiheiden käsittelyn pelin puitteissa. Aiemmassa 

sukupuoleen perustuvassa ryhmäimitaatiopelissä yleisimmät teemat olivat vapaa-aika, vartalo, 

ihmissuhteet, seksuaalisuus sekä tv ja media (Evans ja muut, 2018, 12). Listattuja teemoja voidaan 

luonnehtia laajoiksi, eivätkä ne nähdäkseni kerro mitään siitä, miten varsinainen eronteko on tehty ja 

ovatko teemat ylipäätään osoittautuneet erottelukelpoisiksi.  

 

Tämä on mielestäni edeltävien imitaatiopelitutkimusten merkittävin puute. Vaikka imitaatiopelejä on 

toteutettu myös ryhmäpeleinä, videoinnin mahdollisuutta ei tähän mennessä ole hyödynnetty yhdessäkään 

julkaisussa. Sosiaalisten ryhmien käytännön rajanvetotyön lisäksi myös imitaatiopelille ominainen 

vuorovaikutusympäristö on jäänyt näkymättömäksi. Kvantitatiivisella tasolla on havaittu, että 

ryhmäimitaatiopelien tunnistamisprosentit ovat keskimäärin suurempia kuin yksilöpeleissä. Collinsin 

työryhmä (Collins ja muut, 2017) arvioi, että ryhmäkeskustelut lisäävät refleksiivisyyttä ja tasaavat 

yksilöllisiä eroavaisuuksia: ryhmän päätös olisi siis kompromissi, joka kitkee pois ”poikkeavat” 

mielipiteet. Lisäksi Evans ja muut (2018) argumentoivat, että pelaajaryhmien esittämät kysymykset 

ilmentävät niitä asioita, jotka koetaan koko sosiaalista ryhmää yhdistäviksi. Ryhmäimitaatiopeleistä 

tehtyjä tutkimuksia on toistaiseksi vähän, ja ilman ryhmien päätöksentekoprosessin videointia esitetyt 

johtopäätökset jäävät tietyssä määrin spekulatiivisiksi. 

 

Oma kiinnostukseni imitaatiopeliin kumpuaa Tunnetko naapurisi? -hankkeen (Koneen Säätiö, 2017-

2020) tekemästä työstä, joka tarjoaa keskustelunanalyyttisesti suuntautuneelle tutkijalle mielekkään tavan 

tarkastella imitaatiopelin tuottamia aineistoja. Siirryn seuraavaksi esittelemään näitä tutkimuksia 

tavoitteenani täydentää ja osittain myös haastaa aiempaa kuvaa imitaatiopelistä vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen mittarina. 
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3.2.2. Etnometodologis-keskustelunanalyyttinen imitaatiopeli 

 

Imitaatiopeli rantautui Suomeen vuonna 2012 osittain sattumalta. Harry Collins saapui Helsinkiin 

luennoimaan aiemmin tässä tutkielmassa käsitellyn Language and Practice (2011) artikkelinsa teemoista 

Ilkka Armisen kutsumana. Virallisen tilaisuuden päätteeksi keskustelu kääntyi juuri rahoituksen 

saaneeseen imitaatiopelihankkeeseen, jonka tiimoilta Collins etsi pohjoiseurooppalaisia 

yhteistyökumppaneita järjestämään paikallisia imitaatiopelitoteutuksia. Yhteistyö käynnistettiin, ja 

Helsingissä järjestettiin vuosina 2012 ja 2013 laajat uskontoaiheiset imitaatiopelit, joiden toteuttamisesta 

vastasivat Ilkka Arminen ja Mika Simonen. Imitaatiopeli osoitti tässä yhteydessä potentiaalia 

mielenkiintoiseksi välineeksi myös etnometodologis-keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen, mikä 

innoitti myöhemmin imitaatiopelitutkimukseen keskittyvän Tunnetko naapurisi? -hankkeen (2017-2020) 

käynnistämiseen. (Simonen & Arminen, ei vielä julkaistu.) Pääsin ilokseni osallistumaan tähän 

tutkimushankkeeseen tutkimusavustajan roolissa elokuusta 2017 marraskuuhun 2019. 

 

Alkuperäisestä imitaatiopelin teoreettisesta paradigmasta poikkeava keskustelunanalyyttinen ote tarjoaa 

mahdollisuuden kvantitatiivisten imitaatiopelitulosten täydentämiseen ja haastamiseen (Simonen & 

Arminen, ei vielä julkaistu). Arminen ja Simonen (2015) osoittavat laadullisen analyysin avulla, etteivät 

vuosien 2012 ja 2013 aktiivikristittyjen ja ei-kristittyjen välillä järjestettyjen imitaatiopelien tulokset selity 

yksinomaan ryhmien jäsenten kyvyllä teeskennellä toisiaan, kuten vahvan vuorovaikutteisen hypoteesin 

perusteella oletettaisiin. Olennaista on myös tuomareiden kyky keksiä erottelukykyisiä kysymyksiä: 

aktiivikristityt tuomarit pystyvät käyttämään apunaan Raamattua yhteisenä tietolähteenään ja kysymään 

sen pohjalta testikysymyksiä, kun taas ei-kristityt joutuvat ryhmän sisäisen yhteneväisyyden puuttuessa 

nojautumaan koettuun samanmielisyyteen. Ei-kristityt osoittautuivat jaetun tieto- ja kokemuspohjan 

perusteella latentiksi kategoriaksi varsinaisen sosiaalisen ryhmän sijasta, jolloin peliasetelma ei muodostu 

kahdesta tasavertaisesta sosiaalisesta ryhmästä. (Arminen ja Simonen, 2015.) Myös Ribeiro ja Lima 

(2016, 299-300) arvioivat, ettei imitaatiopeli välttämättä toimikaan todisteena vuorovaikutteisen 

asiantuntijuuden olemassaolosta. Heidän mukaansa imitaatiopelin tulokset selittyvät pikemminkin 

sosiaalisen ryhmän sisäisellä yhteneväisyydellä kuin ryhmien välisellä vuorovaikutteisella 

asiantuntemuksella. 

 

Imitaatiopelin tulosten kvantitatiivinen analyysi voi toisin sanoen johtaa validiteettiongelmaan, mikäli 

siihen ei yhdistetä pelisekvenssien laadullista analyysia. Pelkkä IR-arvo ei välttämättä vastaa sille 

asetettuihin kysymyksiin, kuten Arminen ja Simonen (2015) osoittavat; sen sijaan aineiston laadullinen 

tulkinta voi tarjota näkökulmia siihen, miten sosiaalisten ryhmien jäsenet itse määrittelevät ja rajaavat 

ryhmäidentiteettiään. Tutkittavien sosiaalisten ryhmien olemassaoloa ei siis tule ottaa itsestäänselvyytenä. 
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Ei-kristittyjen ohella latentiksi kategoriaksi voi osoittautua myös muita oletettuja sosiaalisia ryhmiä, kuten 

luvussa 2 esitin (Brubaker, 2013; Roth, 2005). Mikäli kohderyhmä on sisäisesti enemmän heterogeeninen 

kuin yhteneväinen, eikä tuomari kykene kysymään erottelukykyisiä kysymyksiä, teeskentelijän tehtävä 

muodostuu oletettua helpommaksi. Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen käsite jää empiirisesti 

irralliseksi, jos kohderyhmää määrittävää yhteistä kieltä ei viime kädessä edes ole. Tuomarin meta-

asiantuntijuus ei toteudu hedelmällisesti, kun tuomarointi nojautuu vain ulkoisiin, vastauksen yleistä 

uskottavuutta kuvaaviin tekijöihin (Collins, Evans & Weinel, 2016).  

 

Kysymyksiltä vaaditaan siis aitoa erottelukykyä, jotta kohderyhmää mahdollisesti yhdistävät kulttuuriset 

piirteet aktivoituvat ja nousevat vastauksista esiin. Collins ja Evans (2007) sivuavat tuomarin roolin 

haasteita pohtimalla sitä mahdollisuutta, että vähemmistössä elävien henkilöiden yhteiskunnallinen asema 

johtaisi syvemmän reflektiivisyyden kehittymiseen, ja tämä saattaisi osaltaan selittää enemmistö-

vähemmistö-hypoteesin mukaisia tuloksia. He argumentoivat sulkeneensa tämän vaihtoehdon pois 

valitsemalla vähemmistöryhmien menestyksekkäästi pelanneita tuomareita pelaamaan eri aihepiirien 

imitaatiopeleissä: tuomarit eivät tässä yhteydessä pärjänneet keskimääräistä paremmin, mikä poissulkee 

Collinsin ja Evansin (2007) mukaan yleisrefleksiivisyyden imitaatiopelin tuloksia selittävänä tekijänä. 

Tuomarin erottelukyvyn poissulkeminen tästä yhtälöstä ei ole etnometodologisesta näkökulmasta toimiva 

ratkaisu, sillä korkeamman refleksiivisyyden asteen voidaan perustellusti olettaa olevan suhteellista, juuri 

kyseiseen kontekstiin sidonnaista, jolloin sen ”siirtäminen” täysin eri yhteyteen ei kerro käytännössä 

mitään.  

 

Myös Segersvenin (2016) toteuttamat imitaatiopelit enemmistösuomalaisten ja suomalaisten 

maahanmuuttajien välillä haastavat enemmistö-vähemmistöhypoteesia ja sen myötä kuvaa 

vuorovaikutteisesta asiantuntemuksesta yksinomaan teeskentelijän kyvykkyytenä. Hypoteesin mukaan 

maahanmuuttajien, jotka ovat eläneet enemmistön keskellä, tulisi olla syvemmin immersoituneita 

enemmistön diskursiiviseen maailmaan kuin toisin päin, ja tämän pitäisi vastaavasti näkyä imitaatiopelin 

tuloksissa vähemmistön eduksi. Maahanmuuttajaimitaatiopelien tulokset osoittautuivat kuitenkin 

päinvastaisiksi: enemmistösuomalaiset tunnistivat toisensa suuremmalla todennäköisyydellä kuin 

maahanmuuttajat. Tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että teeskentelijän vuorovaikutteinen asiantuntemus 

kohderyhmästä on vain yksi ulottuvuus tulosten taustalla; toinen on sosiaalisten ryhmien kyky hahmottaa 

eroavaisuuksia ”meidän” ja ”muiden” välillä ja tunnistaa omat jäsenensä. (Segersven, 2016; Arminen, 

Segersven & Simonen, 2018.) Tämä erottelukyky ei välttämättä olekaan suoraan seurausta ryhmien 

välisen diskursiivisen sosialisaation asteesta. 
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On siis perusteltua siirtyä tutkimaan sitä, miten kukin sosiaalinen ryhmä tuottaa rajanvetoja 

imitaatiopelissä, jotta saadaan tarkempaa tietoa imitaatiopelin kvantitatiivisten tulosten taustalle jäävistä 

prosesseista. Arminen, Simonen ja Segersven (2018) erottelevat imitaatiopelin sekventiaalisen analyysin 

perusteella neljä ulottuvuutta, joiden avulla sosiaalinen ryhmä voi aktivoida sisäistä yhtenäisyyttään ja 

erottautua teeskentelevästä ryhmästä. Nämä ulottuvuudet ovat 1) episteeminen, eli ryhmän sisäisen 

kohdetietämyksen hyödyntäminen, 2) kokemusperäinen, eli yhdistäviin kokemuksiin nojautuva, 3) 

aksiologisinen, eli yhteiseen arvopohjaan perustuva, sekä 4) kielellinen, eli tunnistaminen tiettyjen 

sanavalintojen tai laajempien diskurssien avulla. Tunnistamisen taustalla vaikuttava ulottuvuus 

määritellään tuomarin kirjallisen arvioinnin perusteella etnometodologisten periaatteiden mukaisesti. 

Näiden tunnistamistapojen tehokkuutta voidaan puolestaan vertailla sekventiaalisen IR-arvon eli SIR-

arvon avulla: se lasketaan kuten IR-arvokin, mutta loppuarviointien sijasta huomioon otetaan kaikki 

yksittäiset sekvenssit (kysymys-vastaukset-arviointi). Tämä sekventiaalinen ote yhdistää luontevasti 

kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysia, ja on siten aidosti monimenetelmällinen. (Arminen, Segersven 

& Simonen, 2018.)  

 

Imitaatiopelin avulla tutkitut sosiaaliset ryhmät näyttävät eroavan toisistaan sen perusteella, mitä edellä 

esitetyistä tunnistamisstrategioista ne kykenevät hyödyntämään. Suomensomaleiden ja 

enemmistösuomalaisten välisissä imitaatiopeleissä (Segersven, ei vielä julkaistu) enemmistösuomalaiset 

hyödynsivät suomensomaleita enemmän kokemusperäistä tunnistamisstrategiaa, kun taas suomensomalit 

käyttivät suhteessa enemmän episteemisiä kysymyksiä. Tämä viitannee siihen, että suomensomaleiden 

odotetaan jakavan tietoa suomalaisesta kulttuurista, kun taas enemmistösuomalaisilla ei ole samanlaista 

tietopohjaa somalialaisesta kulttuurista. Enemmistösuomalaiset joutuvat siksi nojautumaan enemmän 

henkilökohtaisiin kokemuksiin, joiden voidaan olettaa poikkeavan ryhmien välillä. Myös 

tunnistamisstrategioiden tehokkuuden kesken on ryhmäkohtaisia eroja, joista merkittävin koskee 

aksiologista tunnistamisstrategiaa: enemmistösuomalaiset hyödynsivät jaettuihin arvoihin perustuvaa 

tunnistamistapaa menestyksekkäästi, kun taas suomensomaleiden osalta tämä strategia ei ollut juuri 

sattumanvaraista parempi. Suomensomaleiden sosiaalinen ryhmä näyttäytyy tulosten perusteella 

arvopohjaltaan epäyhtenäiseltä, vaikka ryhmää yhdistävät jossain määrin jaetut kieli-, tieto- ja 

kokemuspohjat. (Segersven, ei vielä julkaistu.)  

 

On myös todennäköistä, että imitaatiopelin ryhmäkohtaiset tunnistamisprosentit ja -strategiat vaihtelevat 

sen mukaan, minkä toisen sosiaalisen ryhmän kanssa kulloinkin pelataan. Voidaanko olettaa, että 

esimerkiksi koiraihmiset tunnistaisivat oman ryhmänsä jäsenet yhtä hyvin riippumatta siitä, toimiiko 

teeskentelijöinä kissaihmisiä vai ihmisisiä, jotka eivät lainkaan pidä lemmikkieläimistä? 

Enemmistösuomalaisten ja suomensomaleiden sekä enemmistösuomalaisten ja suomenruotsalaisten 
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välillä pelatut imitaatiopelit tukevat tätä relatiivisempaa tulkintaa sosiaalisten ryhmien välisistä rajoista. 

Enemmistösuomalaisten SIR-arvo suomensomaleiden kanssa pelatuista imitaatiopeleistä on 0.45, ja 

suomenruotsalaisten kanssa pelatuista imitaatiopeleistä puolestaan 0.13. Tämä voisi luonnollisesti johtua 

suomenruotsalaisten syvemmästä vuorovaikutteisesta asiantuntemuksesta, mutta toisaalta eroja on myös 

yksittäisten tunnistamisstrategioiden toimivuudessa. Esimerkiksi suomensomaleiden kanssa hyvin 

toiminut aksiologinen tunnistaminen tuotti suomenruotsalaisia vastaan pelatessa hädin tuskin sattumaa 

paremman tuloksen. (Arminen, 2019.) Lisäksi voidaan tutkia, mitkä aihepiirit tuottivat 

menestyksekkäimpiä erontekoja, tai stereotypioiden roolia imitaatiopelissä (Segersven, 2019). 

Etnometodologis-keskustelunanalyyttinen tutkimus voi täten avata imitaatiopelin kvantitatiivisten 

tulosten taustalle jääviä tekijöitä. 

 

Näkökulma mahdollistaa myös sosiaalisten ryhmien tarkastelun ilman ennakko-odotuksia ryhmien 

ontologisesta luonteesta. Mielenkiintoisesti sekä suomensomaleiden että suomenruotsalaisten 

tunnistamisasteet jäävät enemmistösuomalaisia heikommiksi. Suomenruotsalaisten kyky tunnistaa oman 

sosiaalisen ryhmänsä jäsenet teeskentelevistä enemmistösuomalaisista osoittautui jopa sattumaa 

heikommaksi, vaikka suomenruotsalaisten oletetaan yleisesti olevan kulttuuriltaan aktiivinen sosiaalinen 

ryhmä. Suomenruotsalaisia koskevat stereotypiat näyttäytyvät osassa sekvensseistä todenmukaisina ja 

osassa puolestaan epätosina, minkä seurauksena suomenruotsalaiset tuomarit pitivät monesti ei-

teeskentelijän vastausta epäuskottavana. Suomenruotsalaisten tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että 

sosiaalinen ryhmä voi olla samanaikaisesti sekä siihen identifioituville henkilöille tärkeä ja aktiivinen osa 

omaa identiteettiä että sisäisesti latentti, vailla aitoa yhdenmukaisuutta. (Segersven, 2019.) Koska myös 

sukupuolipelien tunnistamisasteet jäävät lähelle sattumaa, on syytä pohtia, voisiko miesten ja naisten 

vaikeus tunnistaa toisensa imitaatiopelissä johtua laajan keskinäisen sosialisaation ohella ryhmien 

sisäisestä heterogeenisyydestä. 

 

Imitaatiopelisekvenssien laadullinen analyysi suhteutettuna kvantitatiivisiin tuloksiin antaa siis viitteitä 

myös yleisen ja henkilökohtaisen ulottuvuuden välisestä jännitteestä. Laajojen sosiaalisten ryhmien 

jäsenet usein kokevat jakavansa ryhmänsä kesken ainutlaatuisia kokemuksia ja arvoja, mutta näin ei 

välttämättä todellisuudessa ole. Tunnistamisstrategioiden osalta kielellis-episteeminen alue näyttäytyy 

huomattavasti kokemuksellis-aksiologista aluetta tehokkaampana, mikä toimii erottavana tekijänä 

institutionaalisesti rajattujen ryhmien (gravitaatioaaltofyysikot, aktiivikristityt) ja laajojen 

heterogeenisten sosiaalisten ryhmien (etnisyys, sukupuoli) välillä. (Arminen, 2019.) Laajojen sosiaalisten 

ryhmien osalta omien jäsenten tunnistaminen imitaatiopelissä voi perustua ryhmätasolla jaettujen 

tekijöiden puuttuessa tuomarin ja ei-teeskentelijän henkilökohtaisten kokemusten vastaavuuteen 

(Segersven, 2016), mikä johtaa helposti virheelliseen tunnistamiseen. Ribeiro (2013) muistuttaakin, ettei 
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ole mahdollista nimetä yhtä ainoaa ”oikeaa” kokemusta jossakin asemassa toimimisesta. Kokemuspohjia 

voidaan katsoa olevan yhtä monta kuin yksilöitäkin: näin ollen esimerkiksi naisena olemisen kokemus on 

jokaiselle erilainen (Goffman, 1959; McKinlay & Dunnett, 1998; Collins, P.H., 2004).  

 

Collinsin työryhmän vuorovaikutteisen asiantuntemuksen käsitettä (Collins & Evans, 2002, 2007, 2015) 

ei kuitenkaan tarvitse täysin hylätä. Etnometodologisesta näkökulmasta vuorovaikutteinen asiantuntemus 

ei ole jotain, jota ryhmillä joko on tai ei ole, vaan sosiaalista ryhmää rakentavaa toimintaa. Se on 

luonteeltaan suhteellista, ja aktivoituu tilannekohtaisesti silloin, kun sosiaaliseen ryhmään identifioituva 

henkilö tai ryhmä nostaa ryhmänjäsenyyden relevantiksi ”meitä” yhdistäväksi tekijäksi. 

Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen avulla sosiaalinen ryhmä aktivoituu, eli vuorovaikutteisen 

asiantuntemuksen ilmeneminen näyttäytyy parhaiten sosiaalisten ryhmien rajanvetoprosesseja tutkimalla. 

(Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen uudelleenmäärittely siirtää 

imitaatiopelin alkuperäisestä poikkeavalle teoreettiselle kentälle, jossa tieto ja asiantuntemus ovat 

realistisen sijaan relatiivisia. Imitaatiopelin avulla voidaan täten tutkia etnometodologis-

keskustelunanalyyttisesti mielekkäällä tavalla sosiaalisten ryhmien aktiivista rajanvetotyötä, jossa kieli 

toimii performatiivisena välineenä pelkän välittäjän sijasta. (Simonen & Arminen, ei vielä julkaistu.)  

 

Tunnetko naapurisi? -hankkeen tutkimukset osoittavat tiedon ja asiantuntemuksen relatiivisen tarkastelun 

merkityksen. Tästä syystä en lähde tutkimuksessani liikkeelle aiemmin esittelemästäni Collinsin ja 

Evansin (2007) asiantuntemuksen jaksollisesta järjestelmästä, vaan keskityn tarkastelemaan sitä, miten 

imitaatiopelin pelaajat itse orientoituvat sosiaaliseen ryhmäänsä liitettyyn tietoon ja asiantuntemukseen 

sekä näiden mahdolliseen jännitteeseen suhteessa omiin, henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Tämä on 

äärimmäisen tärkeä lähtökohta, sillä kuten Arminen, Segersven ja Simonen (2018) huomauttavat, 

vuorovaikutteista asiantuntemusta ei voi olla olemassa ilman kohderyhmän jakamaa osallistuvaa 

asiantuntemusta. Siksi tutkimuksen kiintopisteeksi tulee ottaa sosiaalisten ryhmien jäsenten oma kokemus 

ryhmäidentiteettinsä kontekstisidonnaisesta merkityksestä tai merkityksettömyydestä ja siirtää tarkastelu 

siihen, aktivoituvatko ryhmän sisäiset rajat käytännössä.  

 

Kokemukseni imitaatiopeliaineistojen parissa on lisäksi osoittanut, että imitaatiopeli rakentaa täysin 

omanlaisensa vuorovaikutusympäristön, ja on siten itsessäänkin mielenkiintoinen tutkimuskohde pelkän 

välineen sijasta. Imitaatiopelissä toimimista määrittävät sille ominaiset normit, jotka ilmenevät 

käytännössä pelaajien orientoitumisena eri rooleille asetettuihin odotuksiin. Simosen, Armisen ja 

Segersvenin (ei vielä julkaistu) serendipiditeettiä käsittelevä tutkimus osoittaa, että pelaajat pyrkivät 

selittämään ja rationalisoimaan normatiivisten odotusten rikkoutumista pelissä. Imitaatiopeliä voidaan 

siten tarkastella omalakisena vuorovaikutusympäristönään, jonka säännöt nousevat relevanteiksi niitä 
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rikottaessa (Garfinkel, 1967). Tämä ulottuvuus puuttuu täysin aiemmista imitaatiopelitutkimuksista. 

Arvioin, että imitaatiopelin huomioon ottaminen omalaatuisena institutionaalisen vuorovaikutuksen 

ympäristönä on tärkeä ja mielenkiintoinen tutkimusnäkökulma. Imitaatiopelin asettamia rooleja voi 

tarkastella eräänlaisina episteemisinä statusasemina (Heritage, 1992), jotka vaikuttavat siihen, miten 

episteemisyys rakentuu pelivuorovaikutuksessa.  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa lisää tietoa imitaatiopelin tulosten rakentumisesta tarkastelemalla 

episteemisyyttä videoidussa pelaajaryhmien vuorovaikutuksessa. Toisaalta otan huomioon myös 

imitaatiopelin vuorovaikutuksen kontekstina, ja pohdin sitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiantuntijuutta 

koskeviin valintoihin kvantitatiivisten tulosten taustalla. Seuraavassa luvussa esittelen oman 

tutkimusasetelmani, tutkimuskysymykseni sekä tutkimuksen käytännön toteuttamisprosessin.  

 

 

4. Sukupuoliryhmäimitaatiopeli, kevät 2018 

 

Tässä luvussa esittelen oman tutkimusasetelmani, tutkimuksen käytännön toteutuksen sekä valitsemani 

tutkimusmenetelmällisen otteen. Luvun tavoitteena on toimia siltana teoriasta empiriaan, joten pyrin 

kiinnittämään erityistä huomiota tekemieni ratkaisujen perustelemiseen jo esitellyn teoriapohjan avulla. 

Ensimmäinen alaluku käsittelee tutkimusasetelmaani, ja konkretisoi ne kysymykset, joihin pyrin 

löytämään vastauksia tutkielmani myötä. Seuraava alaluku esittelee tutkimuksen käytännön toteutusta 

suunnitteluvaiheesta aina valmiiksi aineistoksi asti. Imitaatiopeli on tuore ja kehittyvä menetelmä, joten 

esittelen käytännön toteutuksen tavanomaista huolellisemmin. Koen, että kokeellisen tutkimustilaisuuden 

järjestäminen on ollut merkittävä osa tutkielman tekoa, ja prosessin kuvaaminen voi toivottavasti olla 

avuksi myös tulevia imitaatiopelieksperimenttejä järjestettäessä. Viimeisessä alaluvussa siirryn takaisin 

teoreettisemmalle tasolle ja pohdin sitä, miten imitaatiopeli näyttäytyy keskustelunanalyyttisesti, ja miten 

hyödynnän näitä kahta eri menetelmäperinnettä analyysissani.  

 

 

4.1. Tutkimusasetelma 

 

Kuten edellisessä luvussa totesin, videoituun ryhmävuorovaikutukseen perustuvaa 

keskustelunanalyyttista imitaatiopelitutkimusta ei ole toistaiseksi juuri tehty. Imitaatiopelin kirjalliseen 

aineistoon pohjautuva analyysi jättää näkymättömäksi sen, miten ei-teeskentelijä- ja teeskentelijäryhmä 

muodostavat vastauksensa, ja miten pelaajat ilmaisevat ja perustelevat episteemistä asemaansa suhteessa 
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kysymyksen aihepiiriin (Heritage, 2013). Imitaatiopelin katsotaan tuottavan tietoa vuorovaikutteisesta 

asiantuntemuksesta riippumatta siitä, arvioidaanko asiantuntemusta perustuen teeskentelijän kykyyn 

esiintyä uskottavasti toisen sosiaalisen ryhmän jäsenenä (Collins & Evans, 2007, 2014) tai sosiaalisen 

ryhmän kykyyn aktivoida sisäistä yhdenmukaisuuttaan ja tuottaa tehokkaita eronteon mekanismeja 

(Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Keskustelunanalyyttisesti asiantuntemus on vastaanottajalle 

relevanttia, kontekstuaalisesti perusteltua tietoa (Arminen & Simonen, 2019). Koska imitaatiopelin 

tuomari arvioi vastaukset, asiantuntemus määrittyy tuomarin tulkinnan mukaisesti: vastauksista se, joka 

on tuomarille relevantimpi suhteessa kysyttyyn kysymykseen, katsotaan asiantuntevaksi. Aiemmat 

tutkimukset eivät kuitenkaan vastaa siihen, ovatko vastaajien ilmaisema episteeminen asema ja tuomarin 

sitä koskeva arviointi keskenään linjassa. Minkälaisia ratkaisuja kirjoitettujen vastausten taustalla 

tapahtuu, ja miten nämä vaikuttavat imitaatiopelin tuloksiin? 

 

Keskustelunanalyyttiseen teoriaan nojaten on perusteltua olettaa, että imitaatiopelin tulokset rakentuvat 

pelin kaikkien osapuolten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jolloin tieto ja asiantuntemus saavat 

merkityksensä aktiivisen neuvotteluprosessin myötä (Enfield, 2011; Heritage, 2012; Arminen & Simonen, 

ei vielä julkaistu). Tässä tutkielmassa tavoitteenani onkin avata imitaatiopelin päätöksentekoprosesseja 

sekventiaalisella tasolla, huomioiden tuomarityöskentelyn lisäksi teeskentelijän ja myös aiemmin täysin 

vaille mielenkiintoa jääneen ei-teeskentelijän toiminta keskeisenä osana imitaatiopeliä. Imitaatiopelissä 

tehdyt päätökset siitä, mikä lasketaan sukupuolta koskevaksi tiedoksi tai asiantuntemukseksi, rakentavat 

miesten ja naisten sosiaalisten ryhmien rajoja (Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Asiantuntemuksen 

aktivoitumisen kautta voidaan siis saada tietoa myös siitä, minkälaisissa tilanteissa sukupuolittaiset 

identiteettipositiot nousevat merkityksellisiksi, vai näyttäytyykö sukupuoli vaihtoehtoisesti latenttina 

kategoriana vailla sisäistä yhteneväisyyttä (Jayyusi, 1993; Brubaker, 2013; Eglin, 2002). 

 

Sukupuolen lisäksi toivon tietoa ja asiantuntemusta koskevan analyysin syventävän ymmärrystä myös 

imitaatiopelistä vuorovaikutuskontekstina. Miten imitaatiopelille ominaiset normit ja rooliasemat 

vaikuttavat asiantuntemuksen rakentumiseen? Vertailen analyysissani ei-teeskentelijän ja teeskentelijän 

episteemisyyttä koskevia neuvotteluita tavoitteenani tuottaa lisää tietoa siitä, miten imitaatiopelin 

asetelma voidaan ottaa huomioon eräänlaisena institutionaalisen vuorovaikutuksen kontekstina. 

Nähdäkseni imitaatiopeli rakentaa ainutlaatuiset vuorovaikutuksen puitteet, joiden rooli tulisi ottaa 

tutkimuksissa huomioon. Pohdin tätä asetelmaa tarkemmin tämän luvun viimeisessä osiossa. 

 

Muotoilen tutkimuskysymykseni seuraavalla tavalla: Miten tieto ja asiantuntijuus rakentuvat 

ryhmäimitaatiopelissä? Tämän ensisijaisen kysymyksen kautta toivon voivani vastata myös kahteen 

alakysymykseen: 1) miten imitaatiopeli vuorovaikutuskontekstina taustoittaa pelaajien ilmaisemaa 
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episteemisyyttä? sekä 2) mitä tietoa ja asiantuntemusta koskevat neuvottelut kertovat sukupuolesta 

sosiaalisena ryhmänä?  

 

Kysymyksiin vastatakseni järjestin huhtikuussa 2018 sukupuoliryhmäimitaatiopelin, jonka yhteydessä 

videoin jokaisen kolmen hengen pelaajaryhmän pelin kokonaisuudessaan. Videointi mahdollistaa 

tavanomaisesta poikkeavan näkökulman imitaatiopeliaineistoon, sillä sen avulla myös ei-teeskentelijän ja 

teeskentelijän tekemät ratkaisut kirjallisten vastaustensa taustalla tulevat tutkijalle näkyviksi. 

Videoaineisto on helppo yhdistää pelin kirjalliseen aineistoon sekä imitaatiopeliohjelmiston tuottamiin 

kvantitatiivisiin tuloksiin, joiden analyysia esittelin edellisessä luvussa; täten vertaileva asetelma oikein 

ja väärin arvioitujen sekvenssien tai eri peliroolien välillä onnistuu luontevasti.  

 

Koska mielenkiintoni kohdistuu ensisijaisesti videoaineistoon, päädyin pitämään varsinaisen 

imitaatiopelieksperimentin asetelman maltillisen kokoisena. Imitaatiopeliohjelmiston toiminnan 

edellyttämä minimiasetelma on 4+4 (neljä pelaajaa/pelaajaryhmää kummastakin sosiaalisesta ryhmästä), 

joten valitsin varmuuden vuoksi alkuperäiseksi tavoitteeksi 5+5-asetelman. Lopulta osallistujamäärä jäi 

hieman vajaaksi, joten eksperimentti toteutettiin 4+4-asetelmalla, johon osallistui kaikkiaan 24 pelaajaa. 

Siirryn seuraavaksi esittelemään tarkemmin tutkimuksen käytännön toteutusta. 

  

 

4.2. Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä alaluvussa esittelen huhtikuussa 2018 järjestämäni sukupuoliryhmäimitaatiopelin käytännön 

valmistelu- ja toteutusprosessin sekä kerätyn aineiston. Lisäksi avaan niitä tapoja, joilla huomioin hyvien 

tutkimuseettisten käytäntöjen toteutumisen sekä eksperimentin aikana että pidemmällä tähtäimellä. 

Imitaatiopelin järjestämiseen liittyy juuri sille ominaisia haasteita, joita käsittelemällä toivon myös 

osallistuvani prosessin sujuvoittamiseen tulevissa eksperimenteissä. Kokeellisen tutkimuksen 

järjestämiseen liittyy tietysti aina riskejä, joten aiempi kokemukseni imitaatiopelieksperimenttien 

järjestämisestä ja ennen kaikkea Tunnetko naapurisi? -hankkeelta saatu tuki toimivat ratkaisevina 

tekijöinä oman eksperimenttini toteuttamispäätöksen taustalla. Jälkikäteen ajateltuna olen erittäin 

tyytyväinen ratkaisuuni: imitaatiopelieksperimentin toteuttaminen osoittautui opettavaiseksi ja 

mielenkiintoiseksi prosessiksi, minkä lisäksi sain kerättyä juuri tätä tutkielmaa varten suunnitellun 

aineiston.  

 

Kuten imitaatiopeliä käsittelevässä luvussa osoitin, imitaatiopelieksperimentti edellyttää onnistuakseen 

tiettyjen taustaehtojen toteutumista: molempien sosiaalisten ryhmien pelaajia tarvitaan yhtä monta, ja 
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etenkin ryhmäpelissä pelaajien tulee olla samanaikaisesti samassa tilassa. Lisäksi jokainen pelaaja tai 

pelaajaryhmä tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, jotka yhdistetään Cardiffin yliopistosta koordinoitavaan 

imitaatiopeliohjelmistoon. Prosessin aikana haasteita ilmeni etenkin osallistujien rekrytoinnin sekä 

imitaatiopeliohjelmiston teknisen toimivuuden osalta. Toisaalta sain valtavan määrän tukea eksperimentin 

järjestelyissä, mistä olen äärimmäisen kiitollinen kaikille osallistuneille.  

 

Etenen seuraavien alalukujen myötä tutkimuksen käytännön puitteista osallistujien rekrytointiin ja 

eksperimentin toteutukseen. Lopuksi esittelen tutkimuseettisiä näkökulmia, jotka pyrin huomioimaan 

erityisen huolellisesti läpi tutkimusprosessin. Luvun viimeinen osio kartoittaa kerätyn aineiston 

pääpiirteittäin. 

 

4.2.1. Käytännön puitteet 

 

Eksperimentin toteutustilaksi valikoitui Helsingin yliopiston oppimiskeskus Aleksandrian 

tietokoneluokka K130, jossa on järjestetty imitaatiopelejä aikaisemminkin. Luokassa on viisi riviä, jotka 

käytävä jakaa pitkittäissuunnassa kahteen puoliskoon. Täten tila sopii luontevasti suunnittelemaani 5+5 

asetelmaan, jossa jokaista pelaajayksikköä pelaa kolmen hengen ryhmä (yhteensä 30 pelaajaa). Jokaisella 

paikalla on valmiiksi yleiskäyttöinen tietokone, joten niitä ei tarvinnut hankkia erikseen. Opetuskäyttöön 

tarkoitettuna tilana luokan etuosassa on valkokangas, jonka kautta pystyin esittämään pelin ohjeistuksen 

PowerPoint-muodossa. Tilavaraus tehtiin Tunnetko naapurisi? -hankkeen nimissä. Koska eksperimentti 

järjestettiin aamulla, pääsin aloittamaan järjestelyt jo noin puolitoista tuntia ennen osallistujien 

saapumista. Järjestelyihin vaadittava aika on lisäksi huomioitu imitaatiopelejä järjestettäessä aloittamalla 

tilavaraus vähintään tuntia ennen eksperimentin alkamisajankohtaa. 

 

Videointeja varten varasin käyttööni kymmenen videokameraa sekä kamerajalustat niiden kameroiden 

osalta, joiden asettelu sitä edellytti. Yhtenä kameroista toimi Tunnetko naapurisi? -hankkeen oma GoPro 

5, ja toisen kameran lainasin Helsingin yliopistolla niin ikään tutkimusavustajana toimineelta ystävältäni. 

Loput kahdeksan kameraa sain lainaan Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksiköltä (2012-

2017). Olen kiitollisuudenvelassa kaikille kameroita lainanneille – kymmenen videokameran 

hankkiminen omin voimin olisi todennäköisesti ollut mahdotonta. Vastasin itse kameroiden asettelusta 

sekä käynnistämisestä. Järjestely sujui hyvin lukuun ottamatta GoPro-kameroiden heikkoa akunkestoa, 

jonka seurauksena yhden ryhmän viimeinen pelitoiminto jäi videoimatta. Otin tämän huomioon seuraavia 

ryhmäimitaatiopelejä videoitaessa varaamalla käyttööni vara-akkuja, jotka ovat nopeasti vaihdettavissa 
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pelin aikana. GoPro-kamerat on myös hyvä asettaa lähelle järjestäjän työpistettä, jotta niiden 

sammumisesta ilmoittava merkkiääni kuuluu selkeästi.  

 

Osallistujien rekrytointi edellyttää aiempien kokemusten perusteella osallistumispalkkion tarjoamista. 

Tunnetko naapurisi? -hanke on käyttänyt kaikissa imitaatiopeleissä osallistumispalkkioina Finnkinon 

elokuvalippuja, jotka on todettu osallistujille mieluisiksi sekä helposti hankittaviksi ja jaettaviksi. 

Finnkinon sarjalippuina ostettuina yksittäisen lipun hinnaksi muodostui 10 euroa, joten päädyin 

tarjoamaan kullekin osallistujalle yhden lipun. Koska tutkimus järjestettiin arkiaamuna (klo 9:30-12:00), 

järjestin osallistujille myös aamupalan, johon sisältyi muun muassa croissanteja, jogurttia ja granolaa, 

tuoremehuja, pullaa, hedelmiä sekä kahvia ja teetä. Ilokseni Tunnetko naapurisi? -hanke kattoi 

elokuvalippujen hinnan, joten omaksi osuudekseni jäi aamupalatarvikkeiden kustantaminen. Aamupalan 

tarjoaminen sai osallistujilta kiitosta, mutta oli hieman turhan työlästä muiden järjestelyiden ohella. 

Sittemmin osallistujille on yleensä tarjottu kahvia/teetä ja pientä kahvievästä. 

 

Sain imitaatiopelin toteutukseen myös käytännön apua. Imitaatiopeliohjelmiston koordinoinnista vastasi 

Cardiffin yliopiston päässä Martin Weinel, ja Mika Simonen saapui tekniseksi tuekseni paikan päälle. 

Aamupalatarvikkeiden noutamisessa ja valmistelussa auttoivat kaksi ystävääni, jotka olivat myös 

valmiina toimimaan varapelaajina, mikäli tilanne olisi sitä vaatinut. Imitaatiopelin järjestäminen 

edellyttää käytännössä vähintään kahden henkilön läsnäoloa, eikä eksperimenttejä ole tietääkseni koskaan 

järjestetty yhden henkilön voimin. Olen kiitollinen kaikille tutkimuksen toteutuksessa auttaneille – ilman 

heitä tämän aineiston kerääminen ei olisi ollut mahdollista. 

 

4.2.2. Osallistujien rekrytointi 

 

Varasin osallistujien rekrytointiin noin kolme viikkoa. Arvelin, että sukupuoli on rekrytoinnin osalta 

suhteellisen vaivaton aihepiiri, sillä se mahdollistaa lähes kenen tahansa kiinnostuneen osallistumisen. 

Toisaalta arkiaamu on haastava ajankohta, mikä lopulta karsikin monia kiinnostuneita pois 

osallistujajoukosta. Lisäksi päättelin, että eksperimentin videointi saattaa olla osalle kynnyskysymys.  

 

Hyödynsin rekrytoinnissa useampaa eri väylää. Aloitin jakamalla rekrytointi-ilmoituksen (liite 1) 

Facebookin kautta Puskaradio Helsinki-, Halvat huvit Helsinki- ja Valtsikayhteisö-ryhmissä, jotka 

tavoittavat yhteensä noin 50 000 henkilöä. Muutaman aikaisemman imitaatiopelieksperimentin 

rekrytointi on onnistunut yksinomaan Facebookin välityksellä, mutta tällä kertaa tämä ei riittänyt 

keräämään tarvittavaa määrää ilmoittautumisia. Jaoin ilmoituksen myös fyysisillä ilmoitustauluilla 

kolmella eri Helsingin yliopiston kampuksella (Viikki, Kumpula ja keskusta) ja lähetin julkaisupyynnön 
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kahdelle eri tiedekuntajärjestön sähköpostilistalle. Ilmoitukseni julkaistiin Kannunvalajien uutiskirjeessä 

neljä päivää ennen eksperimentin ajankohtaa; Limeksen sähköpostilistalta en saanut vahvistusta, joten en 

tiedä, julkaistiinko ilmoitus lopulta myös tätä kautta.  

 

Lopulta tehokkaimmiksi rekrytointikeinoiksi osoittautuivat perinteinen ”puskaradio”, eli rekrytointi jo 

ilmoittautuneiden ja omien verkostojeni kautta, sekä kasvokkainen rekrytointi. Istuin Helsingin yliopiston 

oppimiskeskus Aleksandrian epävirallisella rekrytointipisteellä (pöytä ja tuoli aulassa) kahden tutkimusta 

edeltävän viikon aikana yhteensä noin 15 tuntia. Minulla oli rekrytointipöydällä isofonttinen kyltti (”18–

35-vuotias mies tai nainen: Osallistu imitaatiopelitutkimukseen 6.4. klo 9:30 - palkkioksi ilmainen 

aamupala ja Finnkinon leffalippu!”), pino tulostettuja tutkimuskutsuja kiinnostuneille jaettavaksi sekä 

kulhollinen suklaita ja pääsiäismunia. Kasvokkainen rekrytointi tuntui luontevalta tavalta tavoittaa 

osallistujia, ja tuotti mielenkiintoisia keskusteluita monen ohikulkijan kanssa. Arvioisin, että tämän 

rekrytointitavan ehdoton etu on henkilökohtainen ote sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä matalalla 

kynnyksellä ennen ilmoittautumista. 

 

Miesten rekrytointi osoittautui naisia haastavammaksi, ja viimeiset kaksi rekrytointipäivää keskityin 

yksinomaan puuttuvien miesosallistujien tavoittamiseen. Päädyin lopulta tarjoamaan ylimääräistä 

Finnkinon elokuvalippua rekrytointipalkkiona henkilöille, jotka saavat miespuolisen tuttavansa 

ilmoittautumaan mukaan. Kaksi henkilöä tarttui tarjoukseen, ja tarvittava osallistujamäärä (30) täyttyi 

kaksi päivää ennen tutkimusajankohtaa. Muutamalle tämän jälkeen ilmoittautuneelle jouduin 

ilmoittamaan, että tutkimus on jo ehtinyt täyttyä. Olin tässä kohtaa liian optimistinen, sillä sain lopulta 

useita viime hetken peruutuksia, minkä lisäksi kolme osallistujaa jätti tulematta paikalle ilman erillistä 

ilmoitusta. Aiempien imitaatiopelieksperimenttien ansiosta tämä ei tullut täytenä yllätyksenä, joten 

päädyin toteuttamaan imitaatiopelin 4+4-asetelmalla (yhteensä 24 pelaajaa), jonka olin jo etukäteen 

asettanut varavaihtoehdokseni. Paikalle saapuneiden osallistujien epätasaisesta määrästä johtuen jouduin 

harmillisesti lähettämään kaksi vapaaehtoista miestä kotiin osallistujapalkkion kanssa ennen 

eksperimentin alkua. Rekrytoinnin kanssa on ollut haasteita ennen tätä eksperimenttiä sekä sen jälkeen, 

eikä näitä haasteita ole täysin mahdollista ratkaista. Sittemmin olemme yleensä kutsuneet muutaman 

ylimääräisen osallistujan paikalle, sillä osa jättää aina muistutuksista huolimatta saapumatta. Yksi 

imitaatiopeli on jouduttu kokonaan perumaan puuttuvien osallistujien seurauksena, joten on tärkeää 

huolehtia, että kutsuttu osallistujajoukko kattaa runsaiden peruutustenkin jälkeen vähintään 

minimimäärän pelaajia. 

 

Keräsin eksperimentin yhteydessä nimettömän palautekyselyn (liite 2), jossa kysyin muun muassa sitä, 

mitä kautta osallistujat olivat kuulleet tästä tutkimuksesta. Peräti 14 osallistujaa kertoi kuulleensa 
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tutkimuksesta ”tuttavan kautta”, seitsemän Aleksandrian rekrytointipisteellä, kaksi Facebook-ryhmässä 

ja yksi sähköpostilistalta. Yksikään ei valinnut kohtaa ”ilmoitustaulu Helsingin yliopistolla”, joten se ei 

osoittautunut toimivaksi rekrytointikanavaksi jatkoa ajatellen. Voi myös olla, että viime hetkellä 

peruneista tai saapumatta jättäneistä suurempi osa oli ilmoittautunut epäpersoonallisemman sähköisen 

ilmoituksen tai ilmoitustaulun perusteella – tuttavan kautta tai kasvokkain tavoitettujen kynnys jättää 

saapumatta voi olla korkeampi henkilökohtaisen kontaktin vuoksi.  

 

4.2.3. Tutkimustilaisuus 

 

Aloitin tutkimustilaisuuden valmistelun hyvissä ajoin kokoamalla PowerPoint-muotoisen ohjeistuksen 

sekä valmistelemalla osallistujille jaettavat aineistonkäyttösopimukset (liite 3) ja palautekyselyt (liite 2). 

Tutkimuspäivänä hankin aamupalatarvikkeet ja noudin kamerat, ja saavuin kahden järjestelyissä 

avustaneen ystäväni kanssa tietokoneluokalle noin puolitoista tuntia ennen eksperimentin alkua. Vastasin 

itse pelaajien ohjeistamisesta ja videoinnista, kun taas ystäväni auttoivat aamupalatarjoiluiden 

valmistamisen kanssa. Mika Simonen järjesti yhteyden Cardiffin yliopiston päähän ja toimi teknisenä 

vastuuhenkilönä, jotta sain keskittyä eksperimentin käytännön ohjaamiseen. 

 

Imitaatiopeliohjelmiston käynnistämisen yhteydessä ilmeni teknisiä ongelmia, vaikka olimme 

kirjautuneet jokaisella tietokoneella ohjelmistoon jo ennen osallistujien saapumista. Ongelma ilmeni peliä 

käynnistettäessä: yksi tietokoneista ei saanut muodostettua yhteyttä, eikä aloitus onnistunut. Tämä aiheutti 

noin 40 minuutin viiveen, jonka aikana ehdimme jo harkita tilaisuuden keskeyttämistä. Onneksi sekä 

osallistujien että järjestäjien kärsivällisyys riitti, ja Mika Simonen ja Martin Weinel saivat lopulta teknisen 

ongelman korjattua. Tekniset ongelmat tuottivat aikoinaan toistuvaa harmia imitaatiopelieksperimenttien 

yhteydessä, mutta ne on saatu sittemmin hallintaan. Ratkaisevina tekijöinä toimivat pelin käynnistäminen 

jo ennen osallistujien saapumista (jotta mahdollisten ongelmien korjaamiseen jää enemmän aikaa) sekä 

toimintavarmemman ohjelmistoversion käyttäminen.  

 

Teknisten ongelmien ratkettua tilaisuus eteni hyvin. Olin onneksi varannut riittävästi aikaa jättämällä 

eksperimentin päättymisajan liukuvaksi, joten imitaatiopeli ehdittiin pelata loppuun asti. 

Kokonaisuudessaan tilaisuus kesti noin kaksi ja puoli tuntia, josta varsinaista peliaikaa oli puolitoista 

tuntia. Osallistujamäärän pienentyminen alkuperäisestä 5+5-asetelmasta 4+4-asetelmaan oli loppujen 

lopuksi hyvä asia, sillä se lyhensi hieman pelin kestoa. Lisäksi ryhmäkeskusteluista syntyvän hälyn taso 

pysyi maltillisena. Tästä huolimatta taustahälyn voimakkuus hankaloitti ajoittain videoitujen 

keskusteluiden litterointia. Loppuvaiheessa peliä yhden ryhmän pelaajat kuulivat toisen ryhmän 
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keskustelevan heidän kysymyksestään, ja ilmoittivat tästä myös minulle. Onneksi videoaineisto osoittaa, 

ettei kuultu keskustelu vaikuttanut ryhmän pelin ratkaisuun, joka oli jo selvillä ennen tätä tilannetta. 

Salakuuntelun mahdollisuus on ollut haasteena jokaisessa ryhmäimitaatiopelissä: pelaajien 

äänenvoimakkuuksissa on vaihtelua, ja äänekkäimpien pelaajien keskusteluita on periaatteessa 

mahdollista kuulla jopa toiselle puolelle luokkatilaa. Olemme pyrkineet asettamaan pelaajaryhmät niin, 

etteivät keskenään pelaavat ryhmät istuisi aivan lähekkäin. Ainoa täysin varma tapa estää salakuuntelu 

olisi järjestää jokaiselle ryhmälle oma huone, mikä on käytännön syistä hankalaa.  

 

Nimettömien palautekyselyiden (liite 2) perusteella imitaatiopelieksperimentti sujui hyvin myös 

osallistujien mielestä. Parannusehdotukset-kohtaan annettiin palautetta tilaisuuden alun viiveestä, 

hälinästä sekä ryhmäpelille ominaisesta vastausten yhdistämisen haastavuudesta, jota käsittelen 

tarkemmin analyysiluvussa. Jokainen osallistuja kuvasi osallistumista miellyttäväksi ja/tai hauskaksi, 

mutta moni kuvaili pelaamisen olleen tämän lisäksi haastavaa ja ajatuksia herättävää. Suurin osa kertoi 

ohjeistuksen olleen riittävä, mutta vastasin pelin jo alettua muutamaan osallistujien esittämään 

kysymykseen, joten ohjeistuksen osalta löytyi myös kehitettävää. Käytimme kokoamaani ohjeistuspohjaa 

muutamassa myöhemmässä imitaatiopelissä, ja ohjeistus on sittemmin tarkentunut hieman jokaisen 

toteutuksen myötä. Viimeisimmissä imitaatiopeleissä ohjeistukseen on lisätty kuvakaappauksia, mikä on 

auttanut osallistujia pelin käyttöliittymän kanssa. Tämän eksperimentin palautekyselyssä muutama 

osallistuja mainitsi kehityskohtana ”hassun” käyttöliittymän tai siihen liittyviä yksityiskohtia, mikä auttoi 

ohjeistuksen tarkentamisessa. Nimettömän palautteen kerääminen on nähdäkseni toimiva käytäntö sekä 

myöhempiä toteutuksia että tutkimusetiikkaa ajatellen, sillä se tarjoaa osallistujille matalan kynnyksen 

väylän myös kriittisen palautteen antamiseen. 

 

4.2.4. Tutkimusetiikka 

 

Kokeellinen tutkimus edellyttää nähdäkseni erityisen huolellista tutkimuseettistä otetta, joten kiinnitin 

tähän tarkoin huomiota jo tutkimusta suunnitellessa. Kokeellisen tutkimuksen osalta on keskeistä 

varmistaa, ettei tutkimukseen osallistumisesta koidu osallistujille haittaa (Mäkinen, 2006). Sukupuoli on 

sensitiivinen ja henkilökohtainen aihepiiri, joten pyrin käsittelemään sitä koko prosessin aikana 

mahdollisimman kunnioittavasti. Imitaatiopelin käytännön asetelma edellyttää kahden sosiaalisen ryhmän 

rekrytoimista, joten kohdistin rekrytoinnin miesten ja naisten sosiaalisiin ryhmiin. Painotin kuitenkin 

rekrytoidessani itseidentifikaatiota: hain itsensä mieheksi tai naiseksi identifioivia henkilöitä 

määrittelemättä ulkokohtaisia kriteereitä. Korostin lisäksi sekä rekrytoinnin että tutkimuksen ohjeistuksen 

yhteydessä, ettei tavoitteena ole vastakkainasetteluiden tai karikatyyrien rakentaminen, vaan 

pikemminkin stereotypioiden purkaminen ja aidon ymmärryksen lisääminen. Tunnetko naapurisi? -
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hankekonsortioon kuuluvan Otavan Opiston Tiina Airaksinen ja Heikki Koponen ovatkin hyödyntäneet 

imitaatiopeliä menestyksekkäästi myös pedagogisessa tarkoituksessa (Segersven & Heino, 2019).  

 

Tutkimusasetelman toimivuuden varmistamiseksi en voinut kertoa osallistujille minkälaisiin asioihin 

mielenkiintoni aineistossa kohdistuu. Kerroin kuitenkin, ettei tutkimuksen painopiste ole niinkään 

sukupuolen vaan peliprosessin tarkastelu, ja että videoinnin tavoitteena on saada tietoa ryhmien 

päätöksentekoprosessista, ei osallistujien henkilökohtaisista piirteistä. Imitaatiopelin toiminnasta kerroin 

kaiken, mitä osallistujat halusivat tietää, mutten antanut mallikysymyksiä, jotta välttäisin aineistoon 

vaikuttamisen. Lisäsin yhteystietoni selvästi jokaisen rekrytointi-ilmoituksen yhteyteen sekä osallistujille 

jaettavaan aineistonkäyttösopimukseen, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus ottaa minuun yhteyttä 

tutkimukseen liittyen. Imitaatiopelitilaisuuden aikana ilmoitin olevani halukas vastaamaan kaikkiin 

kysymyksiin ja tarjouduin jäämään keskustelemaan aiheesta myös kahden kesken, mikäli joku kokisi 

tämän mielekkäämmäksi vaihtoehdoksi. Palautekyselyn (liite 2) avulla annoin mahdollisuuden myös 

täysin anonyymiin palautteenantoon. Näin kerättyjen tietojen perusteella tutkimustilaisuudessa ei 

ilmennyt ongelmakohtia.  

 

Osallistujien itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi tarvitaan riittävää avoimuutta myös aineiston 

käytön suhteen (Kuula, 2011). Laadin etukäteen kirjallisen aineistonkäyttösopimuksen (liite 3), jossa 

määrittelen selkeästi, minkälaista aineistoa tutkimuksessa kerätään (ilmoittautumislomake, 

imitaatiopeliohjelmiston kautta kerätty aineisto, videoaineisto sekä palautekysely) ja rajaan aineiston 

käyttöoikeuden tutkimuskäyttöön. Sopimus takaa osallistujalle täyden anonymiteetin kaikissa 

julkaisuissa, joihin aineistoa käytetään. Lisäksi määritän aineiston omistajan (Tunnetko naapurisi? -

hanke) sekä säilytysajan. Aineiston anonymisoimattomia osioita saa säilyttää vain vuoden 2025 loppuun 

(tavanomainen viisi vuotta tutkimushankkeen päättymisestä), minkä jälkeen kaikki anonymisoimaton 

aineisto tulee tuhota kaikilta tallennusasemilta. Osallistujien oikeudeksi ilmoitin oikeuden perua 

osallistumisensa missä tahansa vaiheessa tutkimusta, ja velvollisuudeksi olla tallentamatta mitään osaa 

aineistosta tutkimuksen aikana. Allekirjoitin ja jaoin aineistonkäyttösopimuksen ennen 

imitaatiopelieksperimentin alkua kahtena kappaleena, joista toinen jäi osallistujille ja toisen keräsin 

osallistujien allekirjoituksella varustettuna itselleni.  

 

Tätä tutkielmaa tehdessäni olen huolehtinut aineistonkäyttösopimuksen ehtojen toteutumisesta 

huolellisesti. Säilytän kaikkea aineistoa huolella, eikä mikään osa siitä ole Tunnetko naapurisi? -

hankkeeseen kuulumattomien henkilöiden saatavilla. Imitaatiopelin kirjallinen aineisto on jo 

lähtökohtaisesti anonyymia, enkä ole yhdistänyt missään vaiheessa osallistujien nimiä videoaineistoon: 

ryhmät nimesin numeroilla 1-8, ja jokaisen ryhmän pelaajat on eritelty kirjaimin A, B ja C 
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istumajärjestyksen mukaan vasemmalta oikealle. Olen poistanut litteraateista kaikki tunnistamisen 

mahdollistavat tekijät, kuten nimet, ammatit tai tavanomaisesta poikkeavat henkilöhistorian piirteet. 

Varmistan, että aineisto on anonymisoimattomassa muodossa poistettu vuoden 2025 loppuun mennessä, 

ja pyrin tämän tutkielman analyysiosiossa sekä mahdollisissa tulevissa julkaisuissa käsittelemään 

aineistoa hyvien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti (Mäkinen, 2006; Kuula, 2011).  

 

4.2.5. Tutkimusaineisto 

 

Järjestämäni sukupuoliryhmäimitaatiopelieksperimentti toteutui 4+4-asetelmalla, eli peli pelattiin neljän 

miesryhmän ja neljän naisryhmän voimin. Jokaiseen ryhmään kuului kolme pelaajaa, jotka toimivat 

yhteistyössä, suorittaen jokaisen pelitoiminnon yhdessä. Miestuomareiden peleistä muodostui 18 ja 

naistuomareiden peleistä 17 kysymys-vastaukset-arviointi-sekvenssiä, yhteensä 35. Yksittäisten ryhmien 

pelien laajuus vaihtelee kolmen ja kuuden pelisekvenssin välillä. Lisäksi jokainen ryhmä tuotti 

tuomarointinsa päätteeksi loppuarvioinnin eli perustellun valintansa siitä, kumman vastaajista uskoo 

olevansa oman sosiaalisen ryhmänsä jäsen. Aineistossa on siis kaikkiaan 148 yksittäistä pelivuoroa. 

Imitaatiopeliohjelmisto kerää lisäksi kuhunkin tuomarointivuoroon liitetyt perustelut (kysymyksen 

intentio ja valinnan perustelut) sekä sen, menikö tuomarin valinta oikein vai väärin, minkä varmuusasteen 

tuomari on valinnalleen kirjannut, ja perustuuko valinta tuomarin oman arvion mukaan enemmän 

vastausten sisältöön, muotoon vai molempiin.  

 

Oman tutkimusasetelmani kannalta videomateriaali on vähintään yhtä tärkeä osa tutkimuksen aineistoa 

kuin kirjallinen materiaali. Videoin jokaisen ryhmän pelin kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta 

muutamaa pientä puutetta. Osa ryhmistä oli suunnitellut ensimmäisen kysymyksensä ennen kameroiden 

käynnistämistä alun viiveestä johtuen, ja yksi ryhmä oli jo ehtinyt kirjoittaa ja lähettää kysymyksensä 

ennen kuin sain heidän kameransa käyntiin. Yhden ryhmän pelistä puuttuu reilu kahdeksan minuutin pätkä 

keskeltä peliä, mikä johtuu videokameran toimintahäiriöstä (yksi klippi korruptoitui, enkä saanut sitä 

kokonaan pelastettua). Kuten aiemmin mainitsin, erään toisen ryhmän viimeinen ei-teeskentelijävuoro 

puuttuu kameran akun sammumisen vuoksi. Puutteet ovat pieniä suhteutettuna videoaineiston määrään. 

Videokuvan laatu on kaikkien ryhmien osalta hyvä; äänenlaadussa on paikoin haasteita, mutta ääniraita 

on litterointikelpoinen muutamaa hetkittäistä ongelmakohtaa lukuun ottamatta. Videoaineistoa on 

yhteensä noin 14 ja puoli tuntia.  

 

Kerätty aineisto sisältää periaatteessa myös e-lomakkeelle kerätyt ilmoittautumistiedot sekä 

palautekyselyt (liite 2). Nämä eivät ole analyysin kannalta merkittäviä, mutta toimivat tukena 

imitaatiopelieksperimentin toimintaa arvioitaessa. 
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Tutkimuksen käytännön toteutus onnistui oman arvioni mukaan mainiosti pienistä vaikeuksista 

huolimatta. Koen, että prosessi on ollut opettavainen, ja siitä saatua tietoa on pystytty ilokseni 

hyödyntämään myös tämän jälkeen toteutetuissa imitaatiopelieksperimenteissä. Kerätty aineisto on laaja, 

etenkin pelkkää opinnäytetyötä varten. Uskon kuitenkin, että sillä on monipuolisia käyttömahdollisuuksia 

myös tämän tutkielman jälkeen, mikä lisää aineistonkeruuprosessin taloudellisuutta. Simonen ja Arminen 

(ei vielä julkaistu) hyödyntävät tämän eksperimentin aineistoa imitaatiopelin keskustelunanalyyttista 

tutkimusta esittelevässä artikkelissa, ja suunnitteilla on myös muita mahdollisia käyttötapoja. Aineiston 

virallinen omistaja on Tunnetko naapurisi? -hanke, mikä tukee osaltaan aineiston jatkokäyttöä.  

 

Seuraavassa osiossa esittelen, miten hyödynnän kerättyä aineistoa tämän tutkielman tarkoitukseen ja 

minkälaisin menetelmin lähden analysoimaan sitä. Tavoitteenani on myös täydentää edellisissä luvuissa 

aloitettua pohdintaa keskustelunanalyysin soveltamisesta imitaatiopelitutkimuksessa. 

 

 

4.3. Tutkimusmenetelmä: imitaatiopeli ja keskustelunanalyysi 

 

Keskityn analyysissani siihen, miten imitaatiopelin pelaajat tuottavat neuvotteluita sukupuolta koskevasta 

tiedosta ja asiantuntemuksesta. Pelissä tapahtuvaa päätöksentekoa koskevan tarkastelun tavoitteena on 

viime kädessä tuottaa tietoa siitä, miten asiantuntemus näyttäytyy imitaatiopelin tulosten taustalla. 

Toisaalta asiantuntemuksen rajaamista havainnoimalla voidaan pohtia myös sitä, miten miesten ja naisten 

sosiaalisten ryhmät aktivoituvat imitaatiopelissä (mikäli aktivoituvat). Menetelmällisesti tutkimus 

yhdistää imitaatiopelitutkimusten myötä kehitettyjä työkaluja ja vertailevaa keskustelunanalyysia. 

Esittelin sekä imitaatiopeliteoriaan että keskustelunanalyysiin perustuvia näkökulmia sosiaalisten 

ryhmien, tiedon ja asiantuntemuksen tutkimiseen jo aiemmin tässä tutkielmassa (luvut 2 ja 3), joten tässä 

osiossa tavoitteenani on keskittyä taustoittamaan imitaatiopelin keskustelunanalyyttista tulkintaa oman 

tutkimusasetelmani kautta. 

 

Keskustelunanalyysi on luonteva väline asiantuntemuksen ja sosiaalisten ryhmien rakentumisen 

tutkimiseen, ja tarjoaa konkreettisia työkaluja aineistolle esittämiini kysymyksiin vastaamiseksi. Se on 

aineistolähtöinen menetelmä, joka perustuu luonnollisen vuorovaikutuksen videoituun analyysiin. 

Aineiston pikkutarkka ja säännönmukainen litterointi mahdollistaa vuorovaikutuksen 

hienovaraisimpienkin piirteiden, kuten äänenpainojen tai taukojen systemaattisen tarkastelun. 

Tavanomaisesti aineistosta valitaan jokin tietty mielenkiinnon kohteena oleva ilmiö, jonka pohjalta 

kerätään keskenään samankaltaisten tapausten kokoelma. (Vatanen, 2016.) Kuten edellä totesin, keskityn 



55 

 

omassa analyysissani episteemisyyteen, jota imitaatiopelissä käsitellään sekä epäsuorasti että suoraan 

keskusteluiden varsinaisena aiheena. Toisaalta rakennan analyysissani vertailuasetelman imitaatiopelin 

eri roolien välille, ja suhteutan vuorovaikutusta koskevaa analyysiani imitaatiopelin tuloksiin. Ryhmien 

vuorovaikutusta koskeva analyysi ja imitaatiopelin ”kattorakenteet” muodostavat kaksi eri tasoa, joita 

pyrin tarkastelemaan luontevasti rinnakkain. Toisaalta tämä erottelu ei ole absoluuttinen: ryhmien sisäiset 

päätöksentekoprosessit rakentavat pelin tuloksia, ja toisaalta uskon, että imitaatiopeli tulee ottaa 

huomioon merkityksellisenä vuorovaikutuksen kontekstina.  

 

Keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta imitaatiopeliä voidaan nähdäkseni tarkastella institutionaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. Drew ja Heritage (1992) määrittelevät kolme institutionaaliselle 

vuorovaikutukselle ominaista piirrettä: 1) orientaatio tiettyyn päämäärään, tehtävään tai identiteettiin; 2) 

erityisiä rajoitteita yhden tai useamman osapuolen toimintaan liittyen sekä 3) kyseiselle kontekstille 

ominaiset tulkintakehykset ja toiminnot. Imitaatiopelivuorovaikutus täyttää nämä ominaisuudet: pelaajia 

ohjeistetaan toimimaan tiettyjen ennalta asetettujen sääntöjen mukaisesti, jotka ovat lisäksi kussakin 

peliroolissa erilaiset. Kuten imitaatiopeliä käsittelevässä luvussa osoitin, imitaatiopeli rakentuu eri 

rooleille asetettujen episteemisten statusasemien kautta: tuomari toimii käytännössä meta-asiantuntijana 

(Collins & Evans, 2007; Collins & Weinel, 2011), ei-teeskentelijä vastaa oman kokemuksensa perusteella 

relevantiksi näkemällään tavalla, ja teeskentelijällä ei lähtökohtaisesti oleteta olevan omakohtaista 

asiantuntemusta kohderyhmään liitetyistä aihepiireistä (Collins & Evans, 2014). Imitaatiopelin rooleihin 

sisältyvien normien on todettu olevan myös pelaajille merkityksellisiä, mikä ilmenee selvästi niitä 

rikottaessa (Simonen, Arminen ja Segersven, ei vielä julkaistu). On siis perusteltua ottaa 

imitaatiopeliasetelma huomioon pelaajien toiminnan taustalla. Toisaalta imitaatiopelin rooleihin 

liitettyjen odotusten täyttymistä ei tule ottaa itsestään selvänä: keskustelunanalyyttisesti 

mielenkiintoisinta on tarkastella nimenomaan sitä, miten pelaajat itse hyödyntävät tai haastavat pelissä 

annettuja rooleja. Institutionaalinen vuorovaikutus rakentuu lopulta niissä tavoissa, joilla osapuolet 

orientoituvat rooliinsa liitettyyn tietoon ja uskomuksiin (Arminen, 2005).  

 

Teoriassa ryhmäimitaatiopelin voidaan katsoa sisältävän kaksi eri tasoa, jotka noudattelevat 

pääsääntöisesti kahden keskenään erilaisen vuorovaikutustilanteen rakenteita: imitaatiopeli on 

eräänlainen haastattelu, ja ryhmäimitaatiopelin pelaajaryhmät ikään kuin fokusryhmiä. Haastattelun 

tavoin imitaatiopelivuorovaikutus koostuu sekventiaalisesti kysymys-vastaus-vieruspareista (Raevaara, 

1997). Keskustelunanalyyttisesti tarkasteltuna jokainen vuoro perustuu puhujan hiljaiseen tietoon siitä, 

mikä on relevanttia kussakin kontekstissa (Wooffitt & Widdicombe, 2006). Tähän arvioituun relevanssiin 

sisältyy oletus vastaanottajan tietävyydestä, ja jokainen vuoro suunnitellaan tilannekohtaisesti suhteessa 

vastaanottajan arvioituun episteemiseen asemaan (Sacks ja muut, 1974). Vastavuoroisessa 
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haastatteluprosessissa näkemys osapuolten kompetenssista tai episteemisestä asemasta rakentuu 

keskinäisten neuvotteluiden tuloksena (Simonen, 2012). Kysymysten avulla voidaan pyytää tietoa, mutta 

imitaatiopelin tapauksessa kyse on lähinnä vastaajien tiedon testaamisesta. Tätä ilmentää ns. kolmas 

vuoro eli vastausten arviointi, jonka yhteydessä tuomari perustelee, miksi toinen vastauksista näyttäytyy 

suhteessa asiantuntevampana. Tavanomaiseen haastatteluun verrattuna imitaatiopelin haastavuutta lisää 

palautteenannon puuttuminen: tuomarin arviointi päätyy vain tutkijan nähtäväksi. Vastaajat eivät voi 

tietää, miten tuomari on heidän vastauksensa tulkinnut, eikä siten kykene esittämään korjauksia 

(Schegloff, 1997). Imitaatiopelissä vastausten sisältämän tiedon relevanssi eli asiantuntemus määrittyy 

siis viime kädessä meta-asiantuntijan roolissa toimivan tuomarin arvioinnin perusteella (Collins & Evans 

2007; Heritage, 2013).  

 

Ryhmissä pelatuissa imitaatiopeleissä haastattelurakenteen ohelle muodostuu toinen vuorovaikutustaso, 

fokusryhmätyöskentely. Fokusryhmä on pieni ryhmä, jonka tehtävänä on pohtia yhdessä ennalta sovittuja 

teemoja. Fokusryhmätutkimuksen merkittävimpänä etuna voidaan nähdä ryhmävuorovaikutuksen 

edistämä refleksiivisyys: keskustelijat joutuvat perustelemaan ajatuksiaan, mikä avaa uusia näkökulmia. 

(Wilkinson, 2006.) Tämä on yhtä lailla myös ryhmäimitaatiopelin vahvuus yksilöpeliin verrattuna. 

Videoidun pelivuorovaikutuksen kautta episteemisyyttä voidaan tarkastella myös ryhmän sisäisissä 

neuvotteluissa: videoaineisto paljastaa, miten pelaajat ilmaisevat ja perustelevat tietoaan, ja miten muut 

ryhmän jäsenet suhtautuvat tiedon relevanssiin (Stevanovic, 2016b). Ryhmävuorovaikutus syventää 

kuvaa tiedon ja asiantuntemuksen rakentumisesta imitaatiopelissä. Se on imitaatiopelin kattorakennetta 

tasa-arvoisempi episteemisyyden neuvotteluareena, joka mahdollistaa pelaajien kesken myös korjausten 

ja kompromissien esittämisen. Imitaatiopelin asettamat roolit toimivat käytännössä episteemisinä 

statusasemina, kun taas ryhmävuorovaikutus paljastaa pelaajien oman episteemisen asemoitumisen. 

Kuten luvussa 2 osoitin, nämä kaksi tasoa eivät aina kohtaa, vaan ulkoisten odotusten ja henkilökohtaisen 

kokemuksen välillä voi olla myös ristiriitaisuutta ja jännitteitä. (Stivers, Mondada & Steensig, 2011; 

Heritage, 2012.)  

 

Imitaatiopelissä neuvoteltavat tieto ja asiantuntemus koskevat aina ennalta määriteltyä aihepiiriä, tässä 

tapauksessa miesten ja naisten ryhmäkategorioita. Tutkimusmenetelmänä imitaatiopeli suuntaa 

vuorovaikutusta aihepiirin sekä siihen linkittyvien rooliasemien kautta: kysymykset ja vastaukset 

suunnataan tavoittamaan jotain olennaista juuri kyseisistä sosiaalisista ryhmistä. Vaikka aihe ja roolit 

annetaan ennalta, pelaajat määrittelevät niiden merkityksen itse. Pelaajat joutuvat pohtimaan niitä asioita, 

jotka erottavat heidän sosiaalista ryhmäänsä toisesta ryhmästä, mikä tuo ryhmäidentiteetin rakentumisen 

näkyväksi. Sukupuolta koskevien neuvotteluiden avulla sukupuolta voidaan tutkia vuorovaikutteisesti 

aktivoituvana ja rakentuvana: vuorovaikutus on aina aktiivista toimintaa, jonka välityksellä sosiaalista 
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maailmaa tuotetaan. (Haakana, Laakso & Lindström, 2009.) Tämä näkökulma on pitkälti linjassa Butlerin 

(1990) performatiivisen sukupuolen ajatuksen kanssa. Tietynlaiset sukupuolen esittämisen versiot 

nousevat relevanteiksi tilannekohtaisesti, ja tämän prosessin tutkiminen auttaa ymmärtämään sukupuolen 

merkitystä ilman päälle liimattuja ennakko-odotuksia (Kitzinger, 2006). Imitaatiopelin teoriaan nojaten 

sosiaalista ryhmää yhdistävän asiantuntemuksen aktivoituminen voidaan nähdä sosiaalisen ryhmän 

aktivoitumisena, ja toisaalta asiantuntemuksen puuttuminen tai ambivalenssi kyseenalaistaa sosiaalisen 

ryhmän olemassaolon (Arminen, Segersven & Simonen, 2018).  

 

Imitaatiopeliä ei ole aikaisemmin tutkittu tästä institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, joten 

lähdin analyysia tehdessäni liikkeelle mahdollisimman aineistolähtöisesti. Esittelen ensimmäisessä 

analyysiluvussa puhtaasti imitaatiopelimenetelmään perustuvia tuloksia sekä videoaineiston ajallisia 

jakaumia; toivon tämän kvantitatiivisen katsauksen toimivan imitaatiopelivuorovaikutuksen kontekstia 

kartoittavana avauksena. Seuraavat kaksi alalukua käsittelevät pelaajaryhmien sisäistä episteemisyyden 

rakentumista kysymyksiin vastaamisen näkökulmasta. Mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten pelaajat 

itse ilmaisevat tietävyyttään, ja miten relevantti tieto määritellään ryhmässä käytyjen neuvotteluiden 

myötä. Rakennan vertailuasetelman ei-teeskentelijän ja teeskentelijän roolien välille – vertailuasetelma 

on imitaatiopelin asetelmalle luonteva, mutta nousi lisäksi aineistolähtöisessä tarkastelussa esiin 

keskeisenä ilmiönä, jonka relevanssi pelaajille on kiistämätön. Keskustelunanalyysia voidaan luonnehtia 

olemukseltaan vertailevaksi menetelmäksi (Haakana, Laakso & Lindström, 2009). Sen avulla 

imitaatiopelin rooleihin liitettyjä episteemisiä statusasemia voidaan verrata paitsi roolien välillä, myös 

suhteessa epäformaaliin arkivuorovaikutukseen; vertailuasetelma avaa siis myös imitaatiopelin 

institutionaalisia rakenteita. 

 

Imitaatiopelin sekventiaalisella tasolla tavoitteenani on tarkastella tuomarin päätöksentekoa suhteessa 

molempien vastaajaryhmien sisäiseen vuorovaikutukseen. Miten tuomarit perustelevat arviointeja, ja siten 

määrittelevät sukupuolta koskevaa asiantuntemusta? Erityisen kiinnostavaa on nähdä, onko 

pelaajaryhmien ilmaisema tietävyyden aste ratkaiseva tekijä imitaatiopelin tulosten taustalla. Collinsin 

työryhmän teoria painottaa teeskentelijän vuorovaikutteista asiantuntemusta imitaatiopelin tulosten 

taustalla, kun taas Tunnetko naapurisi? -hanke korostaa vuorovaikutteisen asiantuntemuksen vaikutusta 

ryhmän sisäiselle aktivoitumiselle (Collins & Evans, 2014; Arminen, Segersven & Simonen, 2018). 

Tutkimalla pelaajaryhmien vuorovaikutusta tulosten taustalla on mahdollista avata sitä, miten 

vuorovaikutteinen asiantuntemus ilmenee sukupuoliryhmäimitaatiopelissä.  

 

Toivon, että imitaatiopelin keskustelunanalyyttinen tarkastelu auttaa syventämään ymmärrystä tiedosta ja 

asiantuntemuksesta imitaatiopelissä sekä sukupuolesta sosiaalisena ryhmänä.  
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5. Analyysi 

 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten episteemisyyttä eli pelaajien tietämysten suhdetta koskevat 

neuvottelut rakentuvat ryhmäimitaatiopelissä. Käsittelen episteemisyyttä kahdella tasolla: 1) ryhmien 

sisäiset päätöksentekoprosessit tietävyyden näkökulmasta ja 2) imitaatiopelin sekventiaaliset ratkaisut, 

joiden myötä näkemys asiantuntijuudesta muodostuu. Vaikka pelaajat orientoituvat imitaatiopeliin 

vuorovaikutuksen kontekstina, pelaajaryhmien sisäinen työskentely ja pelin lopullisten tulosten 

rakentuminen eivät välttämättä vastaa toisiaan, minkä takia näiden kahden tason hahmottaminen on 

tärkeää. Varsinaiset pelitulokset ovat vain tutkijan nähtävillä, ja toisaalta pelaajien päätöksenteko peliin 

kirjattujen lopputulosten taustalla on perinteisesti jäänyt näkymättömäksi.  

 

Ensimmäisessä luvussa esittelen imitaatiopelin kvantitatiiviset tulokset, jotka auttavat hahmottamaan 

ryhmävuorovaikutuksen kontekstia. Tämän jälkeen käsittelen tiedon ja asiantuntemuksen muodostumisen 

ratkaisevia piirteitä pelivaihekohtaisesti: toinen osio avaa ei-teeskentelijän roolille ominaisia vastausten 

yhdistämisen haasteita, seuraava teeskentelijän tiedon lähteitä ja viimeinen tuomarityöskentelyä. Kukin 

osio toimii yhtenä palapelin osasena, jotka yhdessä rakentavat imitaatiopelin ulospäin näkyvät tulokset. 

Pelisekvenssien kokonaisvaltaisen tarkastelun tavoitteena on tarjota uusia näkökulmia sekä 

imitaatiopeliin tutkimusmenetelmänä että sukupuolen sosiaaliseen rakentumiseen. 

 

 

5.1. Imitaatiopeli numeroina 

 

Käsittelen tässä luvussa lyhyesti sukupuoliryhmäimitaatiopelin kvantitatiiviset tulokset sekä pelin ajalliset 

jakaumat roolikohtaisesti. Kvantitatiivinen tarkastelu tarjoaa kehyksen, jonka avulla päätöksenteon 

laadullinen analyysi on paikannettavissa aineistoon kokonaisuudessaan. 

 

Kuten edellä totesin, imitaatiopelieksperimenttiin osallistui lopulta kahdeksan kolmen hengen ryhmää, 

yhteensä 24 henkilöä. Peli pelattiin 4+4 -asetelmalla, jossa puolet ryhmistä muodostettiin naisina peliin 

ilmoittautuneista ja toinen puoli miehinä ilmoittautuneista. Molempien sosiaalisten ryhmien 

pelaajaryhmistä kaksi tunnisti ei-teeskentelijän oikein ja kaksi väärin, eli tunnistamisprosentiksi 

muodostui molemmilla ryhmillä 50. Imitaatiopelien tulosten vertailussa hyödynnettävä IR-arvo lasketaan 

vähentämällä väärien vastausten määrä oikeiden vastausten määrästä ja jakamalla erotus vastausten 

kokonaismäärällä. IR on siis sekä mies- että naisryhmätuomareilla 0. Luku vastaa täydellistä sattumaa. 

Tämän kokoisen aineiston osalta kvantitatiivinen analyysi ei mahdollista tilastollisesti merkitsevien 
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johtopäätösten tekemistä, mutta tulos vastaa pääpiirteissään aiemmin järjestettyjen sukupuoliaiheisten 

imitaatiopelien tuloksia (Collins & Evans, 2014; Evans ja muut, 2018). 

 

Imitaatiopelin tulosten sekventiaalinen tarkastelu tarjoaa hieman kattavamman kuvan tulosten 

rakentumisesta (Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Pelisekvenssejä (kysymys-vastaukset-arviointi) 

on yhteensä 35, joista 18 miestuomariryhmien peleistä ja 17 naistuomariryhmien peleistä. Pelisekvenssien 

määrä jakautuu siis tasaisesti pelin sosiaalisten ryhmien välillä, mutta sekventiaalisissa tuloksissa on 

pieniä eroavaisuuksia. Molemmilla ryhmillä oikein arvioituja sekvenssejä on 9. Miehillä on kuitenkin 

enemmän epävarmoja arviointeja (varmuusaste 1) ja naisilla puolestaan enemmän korkeammalla 

varmuusasteella väärin arvioituja sekvenssejä. Kokosin tulokset taulukkoon 1: 

 

Taulukko 1 

  Naiset Miehet 

Väärin 7 4 

Ei päätöstä 1 5 

Oikein 9 9 

Yhteensä 17 18 

 

Myös sekventiaaliseen tarkasteluun tulee aineiston koosta johtuen suhtautua varauksella. Erot ryhmien 

välillä ovat tarpeeksi pieniä asettuakseen satunnaishajonnan sisälle. Sekventiaalinen IR-arvo eli SIR on 

naistuomariryhmillä 0,118 ja miestuomariryhmillä 0,278, johtuen eroista epävarmojen arviointien 

määrässä. Kuten IR-arvot osoittavat, loppuarviointien osalta jakaumat ovat täysin identtiset. SIR- ja IR-

tulosten välinen ero eivät ole yllättävä havainto: loppuarvioinnin yhteydessä tuomari saa kaikki vastaukset 

kerralla nähtäväkseen vastaajakohtaisesti jaettuina, jolloin yksittäisistä sekvensseistä kerätyt vihjeet 

vastaajien identiteeteistä kumuloituvat loppuarviointia tehdessä. Vaikka yksittäinen kysymys olisi 

osoittanut heikosti erottelukykyiseksi itsenäisesti tarkasteltuna, se voi näyttäytyä uudessa valossa 

suhteessa kokonaisuuteen. SIR- ja IR-lukuja vertailtaessa onkin tarpeen muistaa, etteivät ne mittaa 

keskenään täysin samaa ilmiötä. 

 

Varmuusasteiden tarkastelu tuottaa mielenkiintoisen havainnon myös oikein ja väärin arvioituja pelejä 

vertailtaessa. Tuomareiden varmuusasteet ovat molempien osalta melko korkeita, ja loppuarviointien 

varmuusasteeksi on kirjattu yhtä peliä lukuun ottamatta joko 3 tai 4 (asteikolla 1-4), riippumatta siitä, 

onko loppuarviointi oikein vai väärin. Tämä osoittaa, että vaikka tuomareiden kyky tunnistaa oman 

sosiaalisen ryhmänsä jäsen ei ollut sattumaa parempi, tämä ei johdu kyvyttömyydestä tehdä päätöstä 

vastaajien välillä. Päinvastoin: tuomarit tekivät varmoja arviointeja, jotka painottuivat puolessa peleistä 
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selvästi teeskentelijän eduksi. Ilmiön syiden erittely edellyttää aineiston laadullista analyysia, joten 

pohdin tätä tarkemmin luvuissa 5.4. ja 6. 

 

Laskin kunkin pelitoiminnon (kysymyksen muodostaminen, vastaus, arviointi) ajallisen keston 

videointien avulla selvittääkseni, onko oikein ja väärin arvioitujen sekvenssien välillä havaittavissa 

selkeitä eroavaisuuksia. Pelitoimintojen ajallisten jakaumien tarkastelu auttaa myös hahmottamaan 

kunkin toiminnon suorittamiseen tarvittavaa aikaa sekä mahdollisia ryhmäkohtaisia eroja. Oikein ja 

väärin arvioitujen sekvenssien välillä ei ole merkittäviä eroja yhdenkään pelitoiminnon keskimääräisessä 

ajallisessa kestossa. Pääosin ryhmien väliset erot ovat suurempia kuin erot oikein ja väärin arvioitujen 

sekvenssien välillä, mutta vertailu paljasti muutaman mahdollisen vaikuttavan tekijän. Teeskentelijän 

rooliin on käytetty väärin arvioiduissa sekvensseissä jonkin verran enemmän aikaa kuin oikein 

arvioiduissa (400,2 sekuntia vrt. 358,4 sekuntia), mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ei-

teeskentelijän rooliin käytetty aika jakautuu päinvastoin: väärin arvioiduissa sekvensseissä ei-

teeskentelijä on vastannut keskimäärin nopeammin kuin oikein arvioiduissa (180,1s vrt. 225,6s). Tätä 

havaintoa voisi tutkia jatkossa laajempien aineistojen avulla, jotta nähdään, onko kyse toistuvasta ilmiöstä 

vai satunnaisvaihtelusta. Tuomarin arviointiin käyttämä aika on molemmissa kategorioissa lähes sama. 

Epävarmojen arviointien tekeminen on kestänyt muita sekvenssejä kauemmin, mikä on luonnollista 

hankalan päätöksenteon osalta. 

 

Kaavio 1 näyttää pelaajien ajankäytön jakautumisen keskimääräisessä pelissä. Huomionarvoisinta on, että 

teeskentelijän rooliin käytetään selvästi enemmän aikaa kuin ei-teeskentelijän rooliin. Tämä toistui 

jokaisen ryhmän pelissä. Tuomarointi vie paljon aikaa, johtuen roolin kahdesta eri tehtävästä: kysymysten 

keksimisestä sekä arvioinneista. Käytännössä ryhmien välillä on paljon eroja siinä, kuinka nopeasti 

kustakin pelitehtävästä suoriudutaan, mutta suhteellinen ajankäyttö roolien välillä pysyy pääpiirteittäin 

samana.  

 

14 %

22 %

44 %

20 %

KAAVIO 1: PELIROOLIEN AJALLISET 

JAKAUMAT

ei-teeskentelijä teeskentelijä tuomari muu
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Aineiston kvantitatiivinen analyysi ei itsessään riitä avaamaan sitä, mitkä tekijät ratkaisivat edellä esitellyt 

imitaatiopelin tulokset. Ilman laadullista analyysia tulosten rakentumisen tulkitseminen on väistämättä 

spekulatiivista, joten siirryn seuraavaksi esittelemään pelaajaryhmien toimintaa keskustelunanalyyttisen 

analyysin avulla. Aloitan ei-teeskentelijän pelistä, joka on vähäisestä aiemmasta mielenkiinnosta 

huolimatta tärkeä osa kohderyhmää koskevan tiedon ja asiantuntijuuden rakentumista imitaatiopelissä. 

 

 

5.2. Ei-teeskentelijän vastausten yhdistäminen 

 

Ei-teeskentelijän rooli on ollut imitaatiopeliä käsittelevissä tutkimuksissa vähimmän huomion kohteena. 

Syy tähän on yksiselitteinen: ei-teeskentelijän roolin on tarkoitus olla hyvin suoraviivainen ja pelaajan 

kannalta helppo. Pelaajia ohjeistetaan vastaamaan ei-teeskentelijän roolissa aidosti omana itsenään, mikä 

poistaa tarpeen taktikoinnille tai vastausten optimoinnille. Toisaalta ohjeistus on vaihdellut eri toteutusten 

välillä eri aikoina, ja esimerkiksi alkuperäisessä Turingin testissä ei-teeskentelijän tehtäväksi annettiin 

tuomarin vakuuttaminen omasta aitoudestaan (Turing, 1950). Vastaavasti moni The Turing Gamen 

pelaajista kertoi pelanneensa aidon roolissa pikemminkin yleisesti jaetun naisen tai miehen ideaalityypin 

näkökulmasta kuin omana aitona itsenään (Herring & Martinson, 2004). Heidän mukaansa nimenomaan 

stereotyppiset roolihahmot saivat pelissä korkeampia pisteitä kuin omaan henkilökohtaiseen 

kokemukseen perustuvat vastaukset (Nyboe, 2004). 

 

Tässä osiossa esittelen ilmiön, joka osoittautui omassa aineistossani kaikkein keskeisimmäksi ei-

teeskentelijäpelin episteemiseksi ominaispiirteeksi: saman sosiaalisen ryhmän pelaajien 

heterogeenisyyden ja sen myötä kysymyksen siitä, miten yhteinen vastaus saadaan muodostettua. Ei-

teeskentelijäryhmien päätöksenteon seuraaminen mahdollistaa lisäksi vertailuasetelman ei-teeskentelijän 

ja teeskentelijän pelaajaroolien välillä. 

 

Oletusarvoisesti keskenään samaan sosiaaliseen ryhmään kuuluva pelaajaryhmä kykenee koostamaan 

yhtenevän vastauksen vaivattomasti. Näin ei kuitenkaan väistämättä ole, etenkin silloin, kun kysymys 

kartoittaa henkilökohtaisia mieltymyksiä tai ryhmän jäsenten kokemukset poikkeavat toisistaan 

merkittävästi. Aineiston perusteella yhteisen vastauksen muodostaminen voi tapahtua kolmella tavalla: 

 

 1) pelaajien vastaukset ovat yhteneväiset 

 2) yhteinen vastaus muodostetaan kompromissina 

 3) yhteistä vastausta ei saada tuotettua 
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  A) pelaajat valitsevat yhden henkilön vastauksen 

  B) vastauksessa ilmaistaan, että näkemykset poikkeavat 

 

Esimerkki 1 havainnollistaa tilannetta, jossa miesryhmän pelaajien vastaukset ovat jo lähtökohtaisesti 

yhteneväiset. Kyseessä on miesryhmälle osoitettu kysymys, johon heitä ohjeistetaan vastaamaan ei-

teeskentelijänä. 

 

1: Mitkä ovat yleisimpiä riidan aiheita kaveriporukassanne? 

 

01       {A, B ja C lukevat kysymystä tietokoneen näytöltä} 

02 C:   Yleisimpiä riidan aiheita kaveriporukassanne, 

➔ 03 B:   > ° (--) ° mä en kyl muista millon mä olisin viimeks< riidelly (.) kenenkään kanssa, 

04 A:   mth 

05       (1.0) 

➔ 06 C:   toi on aika gay kysymys. 

07        {C katsoo muita} 

08 B:   hheh [hh 

09 C:              [hh he hh heh 

➔ 10 A:   Nii meidän pitäis teeskennellä jotain, 

11 B:   ei ku  [          e- (- -)          ] 

12 C:              [EI-TEESKENTELIJÄ] =>mitkä< 

13       {C osoittaa tietokoneen näyttöä} 

14 A:   AA: nii me ol[laan ei-tees]>kentelijä<, 

15 C:                          [     EI ku ei   ]  

➔ 16 C:   =ei ⇧ ÄIJÄporukat (.) riitele. 

17       {A hieroo poskeaan ja pudistelee päätään} 

 

B kuvailee omaa kokemustaan riidan aiheista kaveriporukassa rivillä 03 kertomalla ettei muista, milloin 

olisi viimeksi riidellyt kenenkään kanssa. Miesporukoiden riitelystä muodostuu naurun kohde (Glenn, 

1989), ja riveillä 06-10 koko kysymyksen mielekkyys kyseenalaistetaan. Riitelyä ei nähdä asiana, jolla 

on merkitystä miesten maailmassa. Rivillä 16 C kiteyttää ryhmän mielipiteen toteamalla, etteivät 

”äijäporukat” riitele. Vastauksena tähän A puistelee päätään osoittaen samanmielisyyttä. Päätös ryhmän 

kannasta muotoutuu nopeasti jaettuun tulkintaan perustuen, eikä kukaan pelaajista joudu perustelemaan 

kantaansa muille.  
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Esimerkin 1 päätöksentekoprosessi osoittaa yhteisesti jaetun kokemusperäisen tiedon olemassaolon 

tavalla, jota sosiaalisen ryhmän oletettu sisäinen yhdenmukaisuus edellyttää. Ryhmän jäsenten 

yhteneväiset tulkintakehykset tarjoavat keinon rakentaa ryhmätunnetta, kokemusta siitä, että meitä 

yhdistävät tietyt asiat, joita muut eivät jaa. Yhteneväinen vastaus on siten ei-teeskentelijän roolille 

oletusarvoinen päätöksenteon muoto, viitaten sosiaalisen ryhmän sisäisten rajojen aktivoitumiseen.   

 

Sukupuolipelin aineistossa näin selkeä yksimielisyys ei kuitenkaan ole väistämätöntä. Esimerkki 2 kuvaa 

tilannetta, jossa naisryhmä joutuu muodostamaan kompromissiratkaisun. Naisryhmän pelaajien 

näkemykset mekkojen käyttämisestä osoittautuvat keskenään erilaisiksi lukuun ottamatta erästä 

rajatumpaa ulottuvuutta, jonka kautta yhteinen vastaus onnistutaan löytämään. Seuraava katkelma 

osoittaa, ettei yhteisen kannan muodostaminen suju yhtä helposti kuin edellisessä esimerkissä: 

 

2: Miksi käytät / et käytä mekkoja? 

 

01       {C taputtaa käsiään, B nojautuu avaamaan kysymyksen} 

02 B:   no niin. 

03       (1.0) 

04 A:   mm:. 

➔ 05 B:   mä käytän. 

06       (0.5) 

➔ 07 A:   mä en pidä sukkahousuista (0.2) >mä en yleensä sen takii käytä mekkoja. 

08       {B ja C katsovat A:ta ja nyökkäävät} 

 

Kysymykseen vastatakseen ryhmän pelaajien tulee muodostaa yhteinen kanta siihen, käyttävätkö he 

mekkoja vai eivät, ja lisäksi perustelut kannalleen. Jo kysymyksen muotoilu viittaa siihen, että siihen 

haetaan yksilön vastausta (”käytät”, vrt. ”käytätte”). Rivillä 05 B kertoo käyttävänsä mekkoja. A ilmaisee 

rivillä 07 tästä poikkeavan näkemyksen kertomalla, ettei pidä sukkahousuista, eikä siksi käytä yleensä 

mekkoja. Esimerkistä 1 poiketen pelaajilla ei siis ole valmiiksi yhteneväistä mielipidettä asiasta: 

mekkojen käyttäminen ei ole ryhmän pelaajien jakama käytäntö. 

 

Pelaajien eroavat kokemukset mekkojen käyttämisestä eivät kuitenkaan lopulta estä yhteisen vastauksen 

muodostamista. Kuten seuraava katkelma osoittaa, kukin pelaajista ilmaisee vastahakoisuutta mekkoihin 

yleisesti liitettyjen sukkahousujen käyttämistä kohtaan, mikä toimiikin pohjana ryhmän vastaukselle. 
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➔ 09 B:   joo. (.) Sukkahousut on perseestä= 

10 A:   =mm. 

11 B:   mä käytän trikoita. (0.2) 

12 A:   [mm::  

13        [{A nyökkää} 

14        (1.5) 

➔ 15 A:   siis se ku joutuu lähtee jonneki juhliin ja >sit sä oot sillee et< (.) mulla on ihana mekko (.), 

16        mut sit sä joudut >°ostaa niinku (.)°, 

17        {A nojautuu taaksepäin} 

18 A:   sukkahousut on joko [                 tässä (.)  °kauheen matalalla° tai tää:llä                                 ] 

19                                         [{A viittoo kohti lantiotaan ja nostaa sitten kätensä vyötärön korkeudelle}]          

20 A:   >ihan hirvee (raita)< (.) ei voi syödä mitään= 

21 C:   =joo              

22 A:   tai sillee et voinks mä vaa leikata näistä niinku (.) [resorin pois]  

23 C:                                                                                            [         j:oo     ] (.) joo {nyökkää} 

24       (0.5) 

25 A:   mä luulen et (.) toi vois olla sellanen (.) niinku (.) {viittoo kohti tietokoneen näyttöä}  

26 C:   joo 

27 A:   sellanen vastaus joka (.) >€kertois todellisuudesta€ hhhh .hh     

28 B:   mm::: 

➔ 29 C:   mä kyl tunnistan ton (.) et sinänsä mä oon ihan valmis [       allekirjoittaa ton       ] 

30                                                                                                         [{C ja B katsovat toisiaan}] 

31 B:   [   mm (.) mm   ] 

32       [{B nyökyttelee}] 

33 B:   joo.  

 

Rivillä 09 B, joka kertoi käyttävänsä mekkoja, ilmaisee vastenmielisyyttä sukkahousuja kohtaan: 

”sukkahousut on perseestä”. Riveillä 15-22 A perustelee omien kokemustensa pohjalta mielipidettään 

sukkahousujen epämukavuudesta, ja C ilmaisee rivillä 29 jakavansa A:n kokemuksen (”mä kyl tunnistan 

ton”). Ryhmän vastaukseksi muodostuu kompromissi, joka pohjautuu siihen näkökulmaan mekkojen 

käytöstä, jonka kokemuksiltaan eroavat pelaajat voivat kaikki allekirjoittaa. Vaikka pelaajien kokemukset 

mekkojen käytöstä poikkeavat toisistaan, sukkahousujen käytön epämukavuudesta rakentuu yhdistävä 

näkemys, jonka perusteella ryhmä lopulta vastaa kysymykseen. 
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Joissakin tapauksissa vastaavanlaista yhdistävää tekijää ei kuitenkaan löydy, jolloin 

kompromissiratkaisukaan ei ole mahdollinen. En antanut pelin ohjeistuksessa selkeää ratkaisua näihin 

tilanteisiin, joten ryhmät valitsivat strategiansa yhteisen vastauksen muodostamiseen itse. Osassa 

tapauksista ryhmä valitsee yhden pelaajan vastauksen yhteiseksi vastauksekseen, ja osassa taas 

vastaukseen kirjataan selvästi, että ryhmän jäsenet olivat eri mieltä. 3A on esimerkki tilanteesta, jossa 

miesryhmän pelaajat päättävät valita yhden henkilön vastauksen hyödyntäen varsin omaperäistä 

menetelmää. 

 

3A: Mitä harrastat/tykkäät tehdä vapaa-ajalla? 

 

01        {B klikkaa hiirellä} 

02        (2.0) 

➔ 03 A:   €joku on kysyny tällasen€,  

04 B:   mitä vapaa-°(---)° {lukee kysymyksen puoliääneen} 

➔ 05 A:   mm::, no se on niinku yhelle ihmiselle >mun mielest niinku< 

 

Miesryhmä saa ei-teeskentelijän roolissa kysymyksen vapaa-ajan harrastuksista. A:n hymyillen lausuttu 

responssi heti kysymyksen lukemisen jälkeen (rivi 03) ilmentää kritiikkiä kysymystä kohtaan. 

Yksilömuotoon kirjoitettu kysymys kartoittaa pelaajien henkilökohtaisia mieltymyksiä, ja A:n tulkinta 

rivillä 05 osoittaakin tämän olevan kritiikin taustalla vaikuttava syy.  A arvioi kysymyksen olevan 

mahdollisesti haastava ryhmäpelin kontekstissa: ”no se on niinku yhelle ihmiselle”. Pelaajien välisessä 

keskustelussa ilmeneekin, etteivät ryhmän miehet jaa keskenään samanlaisia vapaa-ajan harrastuksia: 

 

➔ 06 B:   niin on (.) >mut mitä te tykkäätte< mä oon (.) mä urheilen paljon esimerkiks, 

➔ 07 C:   joo ja mä en urheile yhtään hh[hh hhh 

08 A:                                                          [ahhahhaha .hh 

09 B:   no mutta,= 

10 A:   =⇑mut silleen mit-mitä harrastuksii >⇓sul on toi urheilu:, {viittaa kohti B:ta} 

11 B:   urheiluu ja (.) nii (.) viikonloppusin juhlimista ja €ryyp(hh)päilyy€ hh hh  

12 A:   tshk hha ha  

13        {C nyökkää kahdesti} 

➔ 14 C:   mul on paljon lukemista ja löhöilyy, 

15 B:   oke:i {kääntyy katsomaan A:ta} 

➔ 16 A:   mä oon taas tämmönen <niinkun> .hhh °öö° järjestöaktiivi ja: niinkun alakulttuuriharrastaja 

17        <että>, 
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➔ 18 B:   .hh €nyt meil on kuule ihan kolme [ihan [erilaista miestyyppiä€ 

 

Aivan kuten esimerkissä 2, pelaajat pyrkivät löytämään kaikkia yhdistävän tekijän. Rivillä 06 B ilmaisee 

jakavansa A:n tulkinnan kysymyksen haastavuudesta, ja täydentää tätä kysymällä muilta heidän vapaa-

ajan harrastuksistaan. Ryhmä orientoituu selvästi ryhmäimitaatiopelin asettamiin toimintakehyksiin, 

joiden mukaan heidän tulisi muodostaa vastaus yhdessä, vaikka tämä vaatisi neuvottelua. Rivillä 07 C 

kertoo, ettei B:stä poiketen urheile yhtään. Toteamus herättää hilpeyttä, mikä viittaa pelaajien jaettuun 

päämäärään yhteisen vastauksen muodostamiseksi: arkipäiväisessä tutustumistilanteessa harrastusten 

eroavaisuuksille nauraminen poikkeaisi normista. Tilanteen huvittavuus rakentuukin lähinnä suhteessa 

meneillään olevaan pelitoimintoon. 

 

Rivillä 10 A tiedustelee, olisiko pelaajilla muita kuin urheiluharrastuksia, johon B mainitsee juhlimisen 

ja ”ryyppäilyn”, C puolestaan lukemisen ja ”löhöilyn” (rivi 14). Rivillä 16 A kuvailee omaa 

harrastustaustaansa termein ”järjestöaktiivi ja alakulttuuriharrastaja”. Rivillä 18 B kiteyttää yhdistävän 

harrastuksen puutteen toteamalla hymyillen, että kyseessä on kolme ihan erilaista miestyyppiä. Pelaajille 

on siten selvää, ettei ryhmällä ole heitä kaikkia yhdistäviä harrastuksia. Koska meneillään oleva 

pelitoiminto kuitenkin edellyttää yhteisen vastauksen kirjoittamista, pelaajat siirtyvät pohtimaan sopivinta 

tapaa tämän tehtävän suorittamiseksi: 

 

19 A:                                                                 [tshk [hh hh heh  

➔ 20 C:                                                                           [nii jos otetaan vaan yhen ihmisen vastaukset= 

21 B:   =njoo:, 

22 A:   =joo, 

23        (2.5) 

➔ 24 A:   kuka otetaan >heitetääks noppaa<? 

25 C:   luotetaan joo (0.2) ⇑ sul on noppii mukana? (.) [°sopivasti° 

26 A:                                                                                       [noppii voi aina 

27        voi aina arpoo meinaan, 

➔ 28 C:   joo arvotaan nii sitten se ei (.) [(tartuta mihinkään) ihmiseen] 

29 A:                                                         [joo ootas mä käyn hakemassa] 

 

Rivillä 20 C tarjoaa ratkaisua yhteisen vastauksen tuottamiseksi ehdottamalla, että he valitsevat yhden 

ihmisen vastaukset. Sekä B että A ilmaisevat tähän välittömästi suostumuksensa (rivit 21 ja 22). 

Seuraavaksi A sanoittaa rivillä 24 seuraavan ongelman (kenen vastaus), ja tarjoaa ratkaisuksi nopanheiton. 

C arvioi rivillä 28 arpomisen olevan reilu ratkaisu, joten ryhmä päätyy heittämään noppaa valitakseen, 
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kenen vastauksen he lähettävät imitaatiopelissä yhteisenä vastauksenaan. Valinta kohdistuu lopulta 

A:han. Pelaajat hyödyntävät noppia myös kahden muun kysymyksen osalta, mutta yksinomaan ei-

teeskentelijän roolissa. Teeskentelijänä sama ryhmä vastaa aina yhdessä suunnitellun vastauksen. 

 

Toinen tapa tuottaa päätös yhteisestä vastauksesta silloin, kun ryhmän jäsenet eivät jaa samaa näkemystä, 

on kirjoittaa erimielisyys selvästi auki vastaukseen. Tapaus 3B tarjoaa esimerkin tästä. Kyseessä on 

naisryhmän vastaanottama kysymys, joka kartoittaa pelaajien näkemyksiä mukavimmista 

rintaliivityypeistä. Tässäkin tapauksessa osoittautuu, etteivät pelaajat ole vastauksen suhteen yksimielisiä. 

 

3B: Minkätyyppiset rintaliivit ovat kokemuksesi mukaan käytössä mukavimmat? 

 

01       {B klikkaa välilehden auki} 

02       (3.2) {pelaajat lukevat kysymystä} 

03 C:   hhh[hhh hhhe he::i, 

04 B:          [N[O MITÄ €ihmettä€, 

05 A:              [hehhhh hh 

➔ 06 B:   €mä en ainakaan käytä rintal(hh)iivejä€ hh hheh heh 

07 C:   ⇑hhha ha ha {kääntyy katsomaan B:tä} 

08 B:   [€en osaa sanoa€ hhh heh heh he] 

09        [              {A ja C nauravat}               ] 

10 B:   .hhhh 

11 C:   oke:i,  

12       (3.0) 

13 C:   °noh° oikean €kokoiset€ hh[h hh hh hheh 

14 A:                                                    [hh hh €NIINPÄ€, 

15       (1.5) 

➔ 16 B:   ilman kaaritukia (.) mun mielestä 

➔ 17 A:   €no mul on taas kaarituet€ hh 

➔ 18 C:   [€>NII sama<€ hhehh] hh 

19 B:   [       hhe he he he      ] 

 

Pelaajat suhtautuvat kysymykseen huumorilla: kysymys kirvoittaa yhteisen naururesponssin, minkä 

lisäksi B ilmaisee rivillä 04 suoraan ihmetystä kysymyksen sisällön suhteen. Syy tähän selviää rivillä 06 

B:n kertoessa, ettei käytä rintaliivejä ollenkaan. Pelaajat nauravat tälle toteamukselle yhdessä, mutta B:ltä 

ei pyydetä selitystä mielipiteelleen. Riveillä 17-18 A ja C toteavat suosivansa kaarituellisia rintaliivejä. A 
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ja C osoittautuvat keskenään yksimielisiksi, mutta B:n näkemyksen myötä ryhmän pelaajilla on kaksi 

keskenään täysin erilaista kantaa mukavasta rintaliivityypistä. Kuten edellisessäkin esimerkissä, pelaajat 

joutuvat pohtimaan, miten he muodostavat yhteisen vastauksen eroavista näkemyksistä huolimatta: 

 

➔ 20 C:   >€no laitetaan et meil on< eri-<eri[äväisiä> mielipiteitä] että€=  

21                                                                     [     A ja B nauravat   ] 

22 B:   =joo 

23       {C kirjoittaa vastausta} (15.4) 

➔ 24 C:   >vai onks sit joku vähä (vastaavaa)< (.) mut se on rehellinen= 

25 B:   =[⇑nii: 

26 A:   =[nii-i, 

➔ 27 C:   yks tykkää kaaritu- >€eiku kaks tykkää< k(hh)aarit€ hh hh 

➔ 28 B:   €ja yks ei tykkää ollenkaa€ hhh hheh 

29        {A, B ja C nauravat}  

 

Rivillä 20 C tuottaa ratkaisuehdotuksen: ”no laitetaan et meil on eriäväisiä mielipiteitä”. Lähtötilanne 

erimielisyyksineen on sama kuin esimerkissä 3A, mutta ratkaisu, johon pelaajat päätyvät, tuottaa hyvin 

erityppisen vastauksen. Yhden henkilön vastauksen valitsemisen sijaan ryhmä päätyy vastaamaan, että 

heillä on eriäviä mielipiteitä, ja ilmoittamaan kunkin pelaajan yksilöllisen mielipiteen vastaukseen. Rivillä 

24 C luonnehtii tätä ratkaisua rehelliseksi. Naureskellen tehty päätös on vahvasti yksimielinen. 

 

Tapausesimerkkien perusteella yhteisen vastauksen muodostaminen ei välttämättä ole ryhmäpelissä 

yksinkertaista ei-teeskentelijän roolissakaan, sillä pelaajilla ei aina ole yhteneväistä kantaa heille 

osoitettuihin kysymyksiin. Tämä osoittaa sosiaalisia ryhmiä yhdistävien käytäntöjen puuttumisen 

kysymysten aihepiirien osalta: esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset tai pukeutuminen eivät sisällä koko 

sosiaalista ryhmää yhdistäviä kokemuksia, joita pelaajat voisivat välittää kielellisesti (Lave & Wenger, 

1991). Tällöin yhteisen vastauksen muodostaminen vaatii päätöstä siitä, mikä näkökulma kirjalliseen 

vastaukseen valitaan: onko mahdollista muodostaa kompromissivastaus etsimällä yhdistävä tekijä, kuten 

esimerkissä 2, vai jääkö eriäväisyys ratkaisematta, kuten esimerkeissä 3A ja 3B. Tehdyt päätökset 

vaikuttavat sekä vastauksen muotoon että sisältöön, ja niillä voi olla olennainen merkitys pelin 

lopputuloksen kannalta. 

 

Erimielisyyksistä huolimatta kaikkia esimerkkejä yhdistää ryhmien tapa hyväksyä kunkin pelaajan 

tulkinta itsessään olennaisena ja aitona, eikä ei-teeskentelijän roolissa ole havaittavissa muista 

poikkeavienkaan näkemysten kyseenalaistamista. Henkilökohtaiseen kokemukseen pohjautuvat 
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vastaukset eivät edellytä perusteluita, vaan ne voidaan ilmoittaa sellaisenaan muille. Ei-teeskentelijän 

rooliin liitetään episteeminen status, joka sisältää täyden moraalisen oikeuden ilmaista tietävyyttä omaan 

kokemukseen perustuen (Enfield, 2011). Jokaisella on oma kokemusperäinen tulkintansa, ja niiden 

eroavaisuuksista huolimatta kaikki vastaajat ovat yhtä oikeutetusti sosiaalisen ryhmänsä edustajia.  

 

Tämä pätee myös silloin, kun kukaan ei-teeskentelijäryhmästä ei tiedä kysymyksellä haettua vastausta, 

kuten seuraavassa katkelmassa miesryhmän pelistä. Armeija-aiheinen kysymys sisältää oletuksen siitä, 

että kyseessä on miesten sosiaalisen ryhmän jakama kokemus. Tämän miesryhmän pelaajilla ei 

kuitenkaan ole omakohtaista kokemusta armeijan käymisestä, eikä siksi myöskään vastausta 

kysymykseen. Ei-teeskentelijän roolissa pelaaminen sallii kuitenkin myös tietämättömyyden 

ilmaisemisen, kuten ryhmän päätöksenteko osoittaa. 

 

4. ”Kuvaile lyhyesti milloin ja miten jäkin päälle tuleva kangas pitää viikata sekä mikä on 

kankaan varsinainen tarkoitus.” 

 

01       {A klikkaa välilehden auki} 

02       (4.5) 

➔ 03 A:   jäkin päälle, (7.5) mikä on jäkki? 

04 B:   >toi muuten saattaa ol[la< 

05 C:                                            [samaa mietin minäkin, 

➔ 06 B:   toi saattaa olla joku inttijuttu °mut en oo varma° 

➔ 07 A:   ⇑ aa::: (0.5) tää on paha ku me ei olla €käyty€ hhh 

08       {B hakee tietoa Googlesta} (5.0) 

09 B:   <jaa-a>, 

10       (2.0) 

11 A:   ei se kyl tää oo (1.5) laita intti perään [(0.2) armeija  

12                                                                           [{B kirjoittaa} 

13       (3.0) 

14 B:   joo (.) venaas mikä kysymys olikaan, 

15 C:   jäkki taistelujakkara hh ⇓ °tuvassa on°= 

16 B:   =joo eli mikä se kysymys olikaan, 

17       (4.5) {lukevat kysymystä} 

18 A:   nii oliks sulla vapautus vai sivari, 

19 C:   vapautus 

➔ 20 A:   °joo° no mut me voidaan vaa vastaa toho et (1.5) €ei mitään hajuu€ (3.5) ⇑ vastataan vaa  
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21        silleen (.) koska me ei teeskennellä °täs°, 

22 B:   ⇑ eiku totta totta= 

➔ 23 A:   =nii tää on niinku <totuus> 

24       {B alkaa kirjoittaa vastausta} 

 

Ryhmä toteaa heti, ettei tiedä kysymykseen vastausta. B arvelee rivillä 06, että kyseessä voisi olla ”joku 

inttijuttu”, johon A toteaa, että kysymys on ”paha”, koska kukaan heistä ei ole käynyt armeijaa. Asia on 

tullut ilmi jo aikaisemmassa vaiheessa peliä, ja on siten kunkin ryhmän jäsenen tiedossa. Pelaajat hakevat 

hetken aikaa tietoa internetistä, mutta luovuttavat hyvin nopeasti. A toteaa rivillä 20, että he voivat 

yksinkertaisesti vastata, etteivät tiedä. Hän eksplikoi syyksi sen, ettei tehtävänä ole teeskennellä. Rivillä 

23 A vielä korostaa, että ryhmän tietämättömyys kysymyksen suhteen on todenmukainen vastaus: siksi 

kysymykseen ei ole tarvetta etsiä oikeaa vastausta. 

 

Ei-teeskentelijän roolissa pelaajat eivät orientoidu siihen, ovatko heidän vastauksensa oikein tai väärin, 

sillä omakohtainen tulkinta riittää. Ei-teeskentelijän tehtävänä on olla rehellinen, joten mikä tahansa 

vastaus on hyväksyttävissä ilman erillisiä perusteluita. Teeskentelijän rooli on tässä suhteessa hyvin 

erilainen. Seuraavassa luvussa käsittelen teeskentelijäryhmien tapoja tuoda tietävyyttään esille. Keskityn 

etenkin siihen, miten pelaajien ilmaisema kokemuksen ja tiedon välinen suhde poikkeaa ei-teeskentelijän 

roolista, ja pyrin siten avaamaan rooleihin liitettyjä episteemisiä statusasemia. 

 

 

5.3. Teeskentelijän tiedon lähteet 

 

Pelaajille annetuissa ohjeistuksissa painotetaan teeskentelijän roolin herkkyyttä: teeskentelijän tulee 

eläytyä parhaansa mukaan toisen sosiaalisen ryhmän jäsenen rooliin, välttäen vitsillä tai kärjistäen 

annettuja vastauksia. Imitaatiopelin asetelma sisältää kaksi lähtöolettamusta koskien teeskentelijän roolia. 

Ensinnäkin oletetaan, että teeskentelyn kohteena olevan sosiaalisen ryhmän jäsenet jakavat sisäisesti 

yhteneväisiä tapoja tulkita maailmaa; ja toisaalta teeskentelijän tehtävä edellyttää, että hänellä ei ole 

omakohtaista pääsyä kohderyhmän jakamiin tietovarantoihin tai kokemuksiin (Barth, 2002; Collins & 

Evans, 2015). Pelin kahden ryhmän välillä tulee siis olla jonkinlainen kokemuksellinen raja, jotta 

teeskentely tulee ylipäätään mahdolliseksi. Teeskentelijällä ei voi olla vuorovaikutteista asiantuntemusta 

ilman kohderyhmää määrittävää yhteistä pohjaa, josta asiantuntemus kumpuaa (Arminen, Segersven & 

Simonen, 2018). 
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Sukupuoliryhmäimitaatiopelissä tuomarit tunnistivat oman sosiaalisen ryhmänsä jäsenet teeskentelijöistä 

vain puolissa sekvensseistä. Roolien väliset rajat osoittautuivat siis pelin tulosten perusteella tietyssä 

mielessä likvideiksi, mikä kyseenalaistaa näiden lähtökohtien täyttymisen. Tässä luvussa tarkastelen 

teeskentelijäryhmien tiedon lähteitä, pyrkimyksenäni avata teeskentelijän vastausten taustalla vaikuttavia 

episteemisyyden ulottuvuuksia (Enfield, 2011). Imitaatiopelin ratkaisuiden kannalta ryhmän 

vastauksessaan ilmaiseman tiedon relevanssi ja varsinainen asiantuntijuus muodostuvat vasta suhteessa 

tuomarin arviointiin (Collins & Evans, 2015). Tästä huolimatta koen perustelluksi eritellä tiedon 

rakentumista myös vastaajien näkökulmasta. Teeskentelijän episteemistä pääsyä tarkastelemalla saadaan 

lisää tietoa siitä, miten teeskentelijät itse rakentavat sosiaalisten ryhmien välisten rajojen 

erottelukykyisyyttä. Lisäksi voidaan pohtia, miten teeskentelijän rooliin liitetty episteeminen status eli 

lähtökohtaiset odotukset ja pelaajien oma episteeminen asemoituminen näyttäytyvät ryhmäkeskusteluissa 

(Heritage, 2012). Mihin teeskentelijöiden tietävyys perustuu, ja orientoituvatko pelaajat eri tavoin ei-

teeskentelijän ja teeskentelijän rooleissa toimimiseen?  

 

Aineiston perusteella teeskentelijä voi ilmaista täyttä tietämättömyyttä tai nojautua päätöksenteossaan 

kolmeen erilaiseen tiedon lähteeseen. Teeskentelijän tietävyyttä voidaan siis kuvata kaikkiaan neljän 

kategorian muodostaman luokittelun kautta: 

 

1) ei tietoa 

2) yleistieto 

3) vuorovaikutteinen tieto 

4) omakohtainen tieto 

 

Luokittelu on keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen sopeutettu tapa hyödyntää Collinsin ja Evansin 

(2007) asiantuntijuuden jaksollista järjestelmää. Keskustelunanalyyttisesti asiantuntemus on suhteellista, 

ja rakentuu suhteessa tiedon arvioituun relevanssiin sekä episteemiseen statusasemaan (Arminen & 

Simonen, 2019; Heritage, 2012). Siksi en puhu tässä yhteydessä asiantuntijuudesta, jota tulkitaan lopulta 

vasta tuomarin tekemän arvioinnin myötä. Ryhmäkeskusteluissa pelaajat perustelevat oikeuttaan ilmaista 

tietoa, jolloin tiedon lähde tuodaan usein eksplisiittisesti esille (Wilkinson, 2006; Stevanovic, 2016b).  

Tiedon lähteiden avulla voidaan eritellä henkilön ilmaisemaa näkemystä omasta episteemisestä 

pääsystään kysymyksen aihepiirin osalta (Enfield, 2011). Luokitellut tiedon lähteet ovat siis kukin 

pelaajien itsensä hyödyntämiä tapoja perustella tietävyytensä astetta. 
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Esittelen seuraavaksi tapausesimerkin kustakin tiedon lähteestä teeskentelijäryhmän pelaajien 

ilmaisemaan tietävyyteen perustuen. Esimerkkien kohdalla on otettava huomioon, että kyseessä on 

ryhmäpeli, joten tiedon jakautuminen ryhmän sisällä on usein epätasaista.  

 

 

1: Teeskentelijällä ei ole tietoa 

 

Teeskentelijän täysi tietämättömyys pääsääntöisesti edellyttää, että kysymyksen aihealue on pelin kahta 

sosiaalista ryhmää selvästi erottava, ja kysymykseen on olemassa selvästi yksi tai useampi oikea (ja 

vastaavasti väärä) vastaus. Mitä homogeenisempi ja suljetumpi kohderyhmän episteeminen alue on, sitä 

vaikeampaa teeskentely on (Evans & muut, 2018). Sukupuoliryhmäpelin osalta täysi tietämättömyys ei 

siksi ole yleinen ilmiö. Seuraavassa esimerkissä esittelen mitä tapahtuu, kun yksikään naisryhmän 

pelaajista ei tiedä armeija-aiheiseen kysymykseen vastausta. Teeskentelijän roolissa tämä epätietoisuus ei 

ole suotavaa, mikä tulee selvästi ilmi ryhmän päätöksenteossa.  

 

 

”Kuvaile lyhyesti milloin ja miten jäkin päälle tuleva kangas pitää viikata sekä mikä on kankaan 

varsinainen tarkoitus.” 

 

01       {B klikkaa välilehden auki} 

02 B:   ⇑ jee 

03       (2.5) 

➔ 04 C:   a-anteeks €m[itä€? hhh hhh 

➔ 05 A:                           [mikä on jäkki?= 

➔ 06 B:   =mikä on jäkki? 

07 A:   hhh hih hh 

➔ 08 B:   ⇑ hei (.) >meidän piti teeskennellä, 

09       {A ja C nauravat} (2.0) 

10 C:   €mitäh?€ 

11 B:   onks [jäk- 

12 C:             [pfhh[hhht 

13 A:                       [he heh he 

14 B:   mut onks jäkki joku naisasia? 

➔ 15 A:   VAI onks se joku (0.5) tiätsä joku armeija-asia? 
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Ryhmän tietämättömyys kysymyksen aihepiirin suhteen tulee selvästi ilmi heti katkelman alussa. 

Jokainen pelaaja ilmaisee heti alkuun täyttä tietämättömyyttä: rivillä 04 C kysyy ”anteeks mitä?” nauraen, 

ja heti perään A ja B kysyvät suoraan, mikä jäkki on. Kysymykselle naureskelu on tässä tapauksessa 

epävarmuuden osoitus; pelaajat eivät ota kantaa kysymyksen sisältöön, vaan omaan tietämättömyyteensä 

suhteessa meneillään olevaan pelitehtävään. Ryhmän pelaajat eivät kuitenkaan tyydy tilanteeseensa, vaan 

aloittavat aktiivisen pohdinnan ongelman ratkaisemiseksi. B:n toteamus ”meidän piti teeskennellä” rivillä 

08 ilmaisee orientoitumista meneillä olevaan rooliin: täysi tietämättömyys ei ryhmän tulkinnan mukaan 

ole teeskentelijän roolissa toimimisen kannalta riittävä lopputulos. Riveillä 14-15 pelaajat pyrkivätkin 

asettamaan kysymyksen laajempaan tiedolliseen kontekstiin.  

 

Ryhmän pohdinta jäkin olemuksesta ja oikeasta kontekstista tuo ilmi pelaajien oletuksen siitä, että 

kysymykseen on olemassa oikea vastaus. Koska ryhmällä ei ole entuudestaan tietoa kysymyksen 

aihepiiristä, pelaajat aloittavat aktiivisen tiedonhaun. Tiedonhaun välineenä toimii internet, kuten 

seuraava katkelma osoittaa.  

 

➔ 16 B:   [⇑ no mut me saadaan googlata, 

17 C:   [.hhhhhhhh [voi ei se on (.)  

18 A:                         [me voidaan googlata (.) nii, 

➔ 19 C:   [voi e:i se on armeijajuttu,] 

20       [{B kirjoittaa näppäimistöllä}] 

21       (2.5) {ryhmä lukee näytöltä} 

22 B:   mitä (.) [onks se joku roskis? 

23 A:                 [€mitäh€? 

24 C:   what? 

25 A:   <kasvi>? 

26 B:   jä-€jäteastia€? 

27       {A, B ja C nauravat} (3.0) 

28 B:   <jäkki> {kirjoittaa näppäimistöllä} <€kangas€> hhh hh 

29       {A, B ja C nauravat} (2.5) 

30 B:   hhh €EI oo tos(hh)i€ hhhh 

31       {A, B ja C nauravat} (4.5) 

32 B:   <jäkin>, 

➔ 33 C:   siis se on iha varmasti joku (.) joku intti, 

34 B:   €jäkki€, 

35 A:   [€intti€,  
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36        [{B kirjoittaa} 

37       {pelaajat lukevat näytöltä} (6.5) 

➔ 38 B:   intti-suomi-sana[kirja, 

39 A:                                [HEI HEI HEI, 

40 B:   €no katotaan onks€ (0.2) se jossain tääl. 

41       {A, B ja C nauravat} (3.5) 

 

Rivillä 16 B viittaa imitaatiopelin ohjeistukseen, joka sallii internetin käytön vastaamisen tukena. Ryhmä 

tukeutuu internetiin tiedon lähteenä, ja keskittyy etsimään mahdollisia selityksiä sanalle ”jäkki”. 

Tiedonhaku ei osoittaudu kovinkaan menestyksekkääksi, kunnes C:n riveillä 19 ja 32 tuottama ehdotus 

jäkin liittymisestä armeijaan hyväksytään internethaun tarkentamiseksi. Rivin 19 ehdotus jää ilman 

huomiota, joten C painottaa arviotaan kysymyksen kontekstista rivillä 33 toteamalla, että kyseessä on ”iha 

varmasti” armeija-aiheinen kysymys. Kontekstin rajaaminen edellyttää jo itsessään alustavaa miesten 

episteemisen alueen ymmärrystä, tietoa siitä, että pelaajille täysin tuntematon sana viittaa todennäköisesti 

armeijaan. Armeija nähdään tässä yhteydessä aihealueena, joka erottaa miestuomariryhmää ja naisten 

teeskentelijäryhmää kaikkein vahvimmin: sen osalta kyseisillä pelaajilla ei ole episteemistä pääsyä 

(Enfield, 2011). Lopulta internethaun lähteeksi valikoituu intti-suomi-sanakirja. 

 

Kysymyksen kontekstin tarkentuminen vie ryhmää lähemmäs vastauksen muodostamista. Lisäksi 

päätelmä armeijasta kysymyksen aihepiirinä tarjoaa pelaajille vaihtoehtoisen strategian hyväksyttävän 

vastauksen tuottamiseksi: 

 

➔ 42 A:   €mitä jos me ollaan sivaripoik(hh)ii€? Hh 

43 B:   ⇑ NII (.) ehkä me ollaan (0.5) sivaripoikii. 

➔ 44 C:   voidaaks me vastata €anteeks kävin sivarin€ hhhh 

45       {A, B ja C nauravat} (1.5) 

46       {B hakee tietoa netistä} (22.0) 

➔ 47 B:   €taist(hhh)elujakkara€ hhh €tuvassa oleva istuin€ hhh 

48 A:   siis hhh hhh laitetaaks siihe joku kangas? Hh 

 

A ehdottaa rivillä 42 ryhmän teeskentelystrategiaksi siviilipalveluksen käyneiden roolin omaksumista: 

”mitä jos me ollaan sivaripoikii?”. Ehdotus perustuu taustatietoon siitä, etteivät kaikki miehet ole käyneet 

armeijaa: siten siviilipalvelus on potentiaalinen selitys tietämättömyydelle. Vaikka tietämättömyys 

näyttäytyy ei-preferoituna suhteessa miesten sosiaalisen ryhmän jäsenen asiantuntevaan vastaukseen, sille 

on olemassa hyväksyttävä syy. Seuraavalla kahdella rivillä B ja C hyväksyvät kumpikin tämän taktiikan 
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vaihtoehtona, mutta ryhmä päätyy tästä huolimatta jatkamaan tiedon etsimistä. Teeskentelijän rooliin 

liitetyt odotukset ilmenevät katkelmassa selvästi, sillä pelaajat ilmaisevat vahvaa motivaatiota vastauksen 

löytämiseksi. Vaikka ryhmä ei sanoita tätä eksplisiittisesti, tiedonhaun jatkaminen antaa ymmärtää, että 

tietävä vastaus olisi suotuisampi vaihtoehto. Hyväksyttävän vastauksen muodostamiseen käytetty 

vaivannäkö erottaa selvästi teeskentelijäryhmää suhteessa saman sekvenssin ei-teeskentelijään, jota 

tarkastelin edellisen luvun esimerkissä 4. Rivillä 47 potentiaalinen selitys jäkille lopulta löytyy, mutta 

kankaan rooli jää vielä epäselväksi. 

 

Tieto jäkin olemuksesta ei johdakaan pelaajien tiedollisen itseluottamuksen lisääntymiseen. Seuraava 

katkelma näyttää, miten pelaajat tulkitsevat ja perustelevat episteemistä asemaansa kysymyksen aihepiirin 

osalta. Erityisen mielenkiintoisen katkelmasta tekee pelaajien reflektiivinen pohdinta, joka osoittaa 

konkreettisesti riittäväksi tulkitun tietävyyden asteen saavuttamisen vaikeuden. 

 

➔ 49 B:   mut (.) voidaanko vastata vaa et en tiiä (.) kävin sivarin= 

50 A:   =joo::, 

➔ 51 B:   koska niinku (.) ⇑ mä en tiiä onks missään sitä tietoo, 

52 C:   mutta siis jos tää on taistelujakkara ⇓ nii miten siihen pistetään kangas p[äälle 

53 A:                                                                                                                                     [NIMENOMAAN, 

54 C:   no ehkä se on (.) ehkä sitä on (.) tarkoitus sanoo että se on €jakkara hhh eikä siihen  

55       mit€hhhh 

56       {A, B ja C nauravat} (3.0) 

57 B:   mikä on kan- (.) ⇓ mut mikä on kankaan varsinainen tarkoitus. 

➔ 58 C:   ⇑ AA mut kato täs on myöskin milloin ja miten °jäkin päälle tuleva° >elikkä sitä ei ees aina oo, 

59 A:   öö, 

➔ 60 B:   oke (0.5) mä luulen et me ei €tiiet(hh)ä€ hhh 

61       {A, B ja C nauravat} (1.5) 

➔ 62 B:   ku ei toi varmaan oo sellanen aihe mitä missään niinku (0.2) ⇓ lukee. 

➔ 63 A:   niinpä >ja jotenki siis< hh ku hhh €kukaan ei oo koskaan kertonu mulle <jäkistä>€, 

64       {B alkaa kirjoittaa vastausta} 

65 B:   €<en tiedä>€ 

 

Rivillä 49 B ehdottaa jälleen, että vastauksessa viitattaisiin siviilipalveluksen käymiseen 

tietämättömyyden syynä. Perusteluna B arvioi rivillä 51, ettei riittävää tietoa ole saatavilla. C sanoittaa 

riveillä 52 ja 53 merkittävimmän ongelmakohdan: jäkin päälle laitettavan kankaan osalta ei voida tietää, 

onko kyseessä oikea käytäntö vai hämäys. Rivillä 57 B tekee yhteenvedon siitä, ettei pelkkä formatiivinen 
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tieto jäkin olemuksesta riitä, vaan kysymys vaatii myös siihen liittyvän praktisen ulottuvuuden 

ymmärtämistä (Collins & Evans, 2007). Pohdinnan tuloksena B tuottaa rivillä 60 konkreettisen arvion 

ryhmän episteemisestä asemasta: ”mä luulen et me ei tiietä”. Pelaajat tuovat tietämättömyyden perusteet 

selvästi esille. Ensin B arvioi rivillä 62, ettei tietoa välttämättä lue missään, ja rivillä 63 A toteaa, ettei 

kukaan ole kertonut hänelle jäkistä. Teeskentelijänä tietämättömyyden myöntäminen on selvästi 

epämieluisa lopputulema, joka edellyttää kattavia perusteluita. Pelaajilla ei ole omakohtaista tietoa, minkä 

lisäksi kysymykseen ei löydy yleisesti saatavilla olevaa vastausta, eikä kenelläkään ole myöskään 

vuorovaikutteista tietoa aiheesta. Rivillä 65 lopulliseksi kannaksi muodostuu ”en tiedä”. Selitykseksi 

ryhmä antaa vastauksessaan siviilipalveluksen käymisen, jota kukin pelaajista ehdotti vuorollaan 

katkelman edetessä. 

 

Teeskentelijän tietämättömyys on imitaatiopelin lähtöasetelman vuoksi oletusarvoista. Kuten edellä 

totesin, mitä homogeenisempi ja suljetumpi sosiaalinen ryhmä on, sitä vaikeampaa teeskentelijän on 

onnistua tehtävässään. Tässä tapauksessa armeija-aiheinen kysymys edellytti moniulotteista tietoa, johon 

teeskentelijäryhmän pelaajilla ei ole pääsyä. Armeija näyttäytyy sekvenssin perusteella tiedollisena 

alueena, joka erottaa yhä miesten ja naisten sosiaalisten ryhmien kokemusmaailmoja. Teeskentelijäryhmä 

kartoittikin kaikki mahdolliset tiedon lähteet ennen tietämättömyyden hyväksymistä, mikä osoittaa 

kysymyksen haastavuuden. Sukupuoli-imitaatiopelin osalta täysi tietämättömyys on kuitenkin 

harvinaista, sillä useimmiten ainakin yhdellä teeskentelijäryhmän jäsenellä on jonkin tasoista tietoa 

kysymyksen aihepiiristä.  

 

2: Nojautuminen yleistietoon  

 

Mikäli kysymykseen ei ole vain yhtä oikeaa vastausta tai aihepiiri on yleisesti tunnettu, vastaamisessa 

voidaan hyödyntää yleistietoa. Kuten edellä totesin, yleistieto ei sisällä Collinsin ja Evansin (2007) 

määritelmän mukaan kykyä arvioida tiedon oikeellisuutta. Stereotypiat ovat osa kulttuurisesti jaettua 

tietovarantoa, ja siten laajasti tunnettuja (Birdwhistell, 1970). Sukupuolta koskeva yleistieto ja 

stereotypiat pohjautuvat jaettuun ”sukupuolikuvastoon”, jonka relevanssi rakentuu tilannekohtaisesti 

(Skeggs, 2004; McKinlay & Dunnett, 1998): ne saattavat olla jossain tilanteessa oikeutettuja, ja toisessa 

puolestaan eivät. Tämä yleistietoon liitettävä epävarmuus tiedon hyväksyttävyydestä osoittautui aineiston 

perusteella myös asiana, johon pelaajat orientoituvat teeskennellessään.  

 

Esimerkki 2 kuvaa tilannetta, jossa teeskentelijän tietämys perustuu yleisesti jaettuun tietoon tai 

stereotypiaan. Katkelmassa miesryhmä saa kysymyksen naisten kokemasta turvattomuuden tunteesta, ja 
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pyrkii samaistumaan uskottavasti naisten asemaan. Syvemmän tietämyksen puuttuminen tulee selvästi 

ilmi tavasta, jolla yleistietoon perustuva vastausehdotus tuotetaan ja hyväksytään. 

 

 

”Koetko olosi turvattomaksi liikkuessasi yksin yöllä kadulla?” 

 

(pelaajat lukevat kysymystä) 

01 B:   hh 

➔ 02 C:   =eiks- [    eiks naiset yleensä koe    ] (.) olonsa aika turvattomaksi, 

03 B:               [              hh ha ha ha             ] 

04                   [{A katsoo B:ta ja hymyilee}] 

05       {C nojaa leukaansa kämmeneen ja kääntyy katsomaan muita} 

➔ 06 C:   ainakin (.) tietyis paikois. 

07 B:   mm. 

08 A:   nii, 

➔ 09 C:   €pimeillä kujilla€ (.) hh 

10       {C katsoo muita hymyillen} 

➔ 11       {A ja B naureskelevat} 

12 B:   °kokee ° just €alikulkutunneleis[sa€ 

13 A:                                  [€nii€ hh 

 

C:n vastausehdotus rivillä 02 ”eiks naiset yleensä koe olonsa aika turvattomaksi” osoittaa nojautumisen 

yleistietoon. Hän ei tuota ehdotustaan täysin vakavasti: termin ”yleensä” käyttäminen oikeuttaa 

stereotypian viittaamalla yleiseen sukupuolittaisia ominaisuuksia koskevaan tietovarantoon, muttei osoita 

sen syvemmin perusteltua tietämystä. Kyseessä on epävarmuuden ilmaisu, joka jättää avoimeksi sen 

mahdollisuuden, etteivät kaikki naiset välttämättä koe turvattomuutta. C täsmentää vastausehdotustaan 

riveillä 06 ja 09 koskemaan tiettyjä tilanteita (pimeät kujat), ja saa tämän jälkeen ehdotukselleen 

hyväksynnän A:lta ja B:ltä. Pimeiden kujien mainitseminen hymyillen korostaa sitä, ettei C aseta itseään 

tietäväksi kysymyksen suhteen. Koska kukaan pelaajista ei osoita syvempää tietämystä, naisten 

turvattomuuden kokemus tietyissä tilanteissa rakentuu pelaajien välillä jaetuksi näkemykseksi, jonka 

perusteella vastaus muodostetaan. Kyseessä on heikko yksimielisyys, joka pohjautuu jaettuun 

stereotypiaan varsinaisen tietävyyden sijasta: vastauksen muodostaminen naureskellen viittaa 

ymmärrykseen siitä, että vastaus on pikemminkin stereotyyppinen kuin aidosti tietävyyttä ilmaiseva. 
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Kysymyksen aihepiiri ei sinänsä ole episteemisesti rajattu, sillä turvattomuuden tunne on 

yleisinhimillinen. Pelaajien omien kokemusten erittely voisi siis olla mahdollinen tapa lähestyä 

kysymystä, mutta yksikään pelaajista ei tartu tähän vaihtoehtoon: tämä osoittaa ryhmän taustaoletuksen 

siitä, ettei heidän kokemuksensa miehiksi identifioituvina henkilöinä ole kysymyksen kannalta 

relevanttia. Miehen kokemus yksin yöllä liikkumisesta ei pelaajien tulkinnan mukaan tuota perusteltua 

tietoa naisen kokemuksesta vastaavassa kontekstissa. Yksikään pelaajista ei siten viittaa omaan 

kokemukseensa eikä toisaalta ilmaise myöskään vuorovaikutteista tietoa, joka voisi pohjautua esimerkiksi 

ystävän tai perheenjäsenen kokemuksiin. Vastaus muodostetaan kuitenkin nopeasti, sillä tässä 

tapauksessa yleistiedon katsotaan riittävän. 

 

Siirryn seuraavaksi esittelemään kahta kokemusperäisempää tiedon lähdettä, vuorovaikutteista sekä 

omakohtaista tietoa. Näiden osalta ero tietämättömyyteen tai yleistietoon on selvästi havaittavissa 

tavoissa, joilla pelaajat perustelevat oikeuttaan ilmaista tietämystä. 

 

3: Vuorovaikutteinen tieto 

 

Vuorovaikutteinen asiantuntemus on syvällisen diskursiivisen asiantuntemuksen taso, joka perustuu 

henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen toisen sosiaalisen ryhmän kanssa. Se mahdollistaa kattavan 

diskursiivisen ymmärryksen tilanteessa, jossa omakohtainen fyysinen kokemus puuttuu; tarjoten aitoa 

ryhmän jäsentä vastaavan sujuvuuden ryhmän käytäntöjen kielessä. (Collins & Evans, 2007, 2015; 

Collins, 2004, 2011.) Collinsin ja Evansin (2014) mukaan vuorovaikutteinen asiantuntijuus on 

mitattavissa imitaatiopelin avulla, jolloin vasta teeskentelijänä onnistuminen osoittaa varmuudella 

riittävän asiantuntijuuden olemassaolon, erottaen vuorovaikutteisen asiantuntijuuden esimerkiksi pelkästä 

arvauksesta tai yleistiedosta. Kuten luvussa 3 argumentoin, imitaatiopelin kvantitatiiviset tulokset eivät 

kuitenkaan riitä osoittamaan, että nimenomaan teeskentelijän vuorovaikutteinen asiantuntijuus olisi ainoa 

ratkaiseva tekijä (Arminen, Segersven & Simonen, 2018). 

 

Käytän tässä yhteydessä asiantuntijuuden sijasta termiä tieto tai tietävyys. Keskustelunanalyyttisesti 

asiantuntijuus on suhteellista, ja määrittyy osapuolten välisissä neuvotteluissa (Arminen & Simonen, 

2019). Perustelin tämän osaluvun johdannossa episteemisen pääsyn (Enfield, 2011) merkitystä 

imitaatiopelin tulosten rakentumisen taustalla, ja käsittelen tässä yhteydessä vuorovaikutteista 

tietolähdettä samasta näkökulmasta. Teeskentelijäpelin osalta vuorovaikutteinen tieto ilmenee tutun 

kohderyhmän jäsenen hyödyntämisenä vastauksen tukena, mikä kertoo siitä, että vastaajan 

episteemisyyden ilmaisu perustuu omakohtaiseen vuorovaikutukseen tiedon kohteena olevan sosiaalisen 
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ryhmän osallistuvien asiantuntijoiden kanssa (Heritage, 2012; Collins & Evans, 2007).2 

Vuorovaikutteinen tietolähde ei vielä osoita vuorovaikutteisen asiantuntijuuden toteutumista, mutta sen 

avulla perusteltu tieto voidaan myöhemmin tulkita asiantuntevaksi. Tässä yhteydessä käsittelen 

vuorovaikutteista tietävyytttä vastaajien näkökulmasta huolimatta siitä, mihin ratkaisuun pelin tuomari on 

päätynyt.  

 

Katkelma 3 toimii esimerkkinä teeskentelijän ilmaisemasta vuorovaikutteisesta tietävyydestä. 

Seuraavassa katkelmassa naisryhmä vastaanottaa armeija-aiheisen kysymyksen teeskentelijän roolissa, ja 

osoittaa kysymyksen luettuaan selkeää epävarmuutta kyvystään vastata kysymykseen. Epävarmuuden 

syyksi osoittautuu pelaajien omakohtaisen kokemuksen puute kysymyksen aihepiiristä. 

 

 

”Inttikysymys: Millainen on joukkueen epäsuosituin henkilö? Kuvaile.” 

 

01       {C klikkaa välilehden auki} 

02 C:   teeskentelijä, (1.5) €e:::i€,  

03       (3.0) 

04 B:   i:han tosi:? 

05 C:   €<apua>€ hh 

➔ 06 A:   nyt me jäädään k[iinni 

➔ 07 C:                                  [⇑ vai onks joku käyny armeijan? 

➔ 08 B:   [<en>] 

➔ 09 A:   [<en>] 

10       (1.5) 

11 C:   millainen on joukkueen epäsuosituin henkilö (0.2) °kuvaile° 

 

Ryhmän pelaajat näyttävät suhteuttavan reaktionsa aluksi pikemminkin teeskentelijän roolitehtävään kuin 

kysymyksen varsinaiseen sisältöön. Ensimmäinen suora viittaus aihepiirin kohdetietämyksen tasosta on 

A:n arvio kiinnijäämisestä rivillä 06. C haastaa oletuksen ryhmän tietämättömyydestä tarkistamalla rivillä 

07, onko joku ryhmän pelaajista itse käynyt armeijan. Riveillä 08 ja 09 B ja A ilmaisevat yhteen ääneen, 

etteivät ole. Ryhmä tuo siis hyvin eksplisiittisesti esille, ettei heillä ole omakohtaista kokemusta 

armeijasta.  

 
2 Vuorovaikutteisen tiedon voidaan ajatella kasautuvan asteittain muilta oppimalla, alkaen niin sanotusta toisen käden 

tiedosta ja syventyen enimmillään täysimittaisen vuorovaikutteisen asiantuntemuksen tasolle.  
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Kuten aiemmat tapausesimerkit osoittavat, teeskentelijäryhmät kartoittavat luontevasti kaikki 

potentiaaliset tiedon lähteet, joiden avulla kysymykseen on mahdollista löytää uskottava vastaus. Tässä 

tapauksessa pelaajat siirtyvät omakohtaisen kokemuksen puutteessa arvioimaan vuorovaikutteiseen 

lähteeseen pohjautuvaa tietävyyttään. Osoittautuu, että pelaajilla on keskenään hyvin samankaltainen 

tulkinta, jonka kukin heistä on omaksunut vuorovaikutteisesti: 

 

➔ 12 B:   mä mietin mitä kaikkee mä oon saanu kuulla (1.4) ihmisiltä jotka on käyny 

13       (2.0) 

14 B:   €hmmh€ 

➔ 15 A:   ainaki (.) vähä sellanen joka suo- (0.2) niinku suhtautuu liian €intohimosesti€ tai sitte= 

➔ 16 C:   =<hei> ⇑JOO (0.2) mä oon kuullu kans tost= 

17 A:   =joo. 

➔ 18 C:   sellanen vähän niinku liian @isänmaallinen ihminen@ joka ottaa sen intinki äär-(--),  

            (taustalta kuuluva kovaääninen nauru katkaisee keskustelun) 

19 C:   liian tosissaan 

➔ 20 A:   joo (0.2) liian isänmaallinen ja sitten (.) sellanen (0.2) vähän €kummallinen€ hh hh 

21       [jota pidetään] hulluna= 

22 C:   [ hhe he he h ]  

➔ 23 B:   =mä oon ehkä kuullu sellast et sellanen joka niinku kaikista säännöistä yrittää tosi kovasti 

24        [pitää kiinni 

25 A:   [⇑joo (.) joo 

26 C:   [joo-o,  

27 A:   ja se on yleensä sitä kategoriaa °niinku° mitä mä oon kuullu nii on vähä sellast (.) 

28       €joko se on liian isänmaallinen€ tai sit liian (.) vähän (.) minkä takii toi ei oo saanu hullun 

29       papereit [(ensikski). 

30 C:                   [⇑ NII totta, 

 

Alun epätietoisuuden ilmauksista huolimatta ryhmä muodostaa vastauksensa nopeasti ja yksimielisesti, 

käyttäen apuna armeijan käyneiltä tuttavilta kuulemaansa tietoa. B avaa keskustelun vuorovaikutteisesta 

armeijatietämyksestä rivillä 12: ”mä mietin mitä kaikkee mä oon saanu kuulla ihmisiltä jotka on käyny”. 

A ja C liittyvät pohdintaan, ja toteavat kuulleensa keskenään hyvin samankaltaisia asioita. He tuovat 

pohdinnassaan esille liian intohimoisuuden, liiallisen isänmaallisuuden ja yleisen ”kummallisuuden”, ja 

B täydentää kuvausta rivillä 23 viittaamalla tiukkaan sääntöjen noudattamiseen. Pelaajien puheessa 

toistuu ”mä oon kuullu”, mikä korostaa vuorovaikutteista tietolähdettä: heillä ei itsellään ole suoraa 
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kokemusta, mutta tieto ei myöskään perustu vain oletuksiin tai yleisiin stereotypioihin, vaan sillä on 

konkreettinen lähde. Tietävyyden jakautumista pelaajien välillä kohdellaan symmetrisenä, mikä näkyy 

siinä, että vastaus tuotetaan yhdessä, eikä kukaan kyseenalaista toisen tietoa tai tuo omaa ymmärrystään 

esille kuin ”mä oon kuullu” ilmaisun kautta. Omakohtaisen kokemuksen puutteesta huolimatta pelaajat 

muodostavat helposti yhteisen näkemyksen kysymyksen aihepiiristä, jaetun vuorovaikutteisen 

tietämyksen toimiessa päätöksenteon varmuutta tukevana tekijänä.  

 

4: Omakohtainen kokemus 

 

Kuten edellä totesin, imitaatiopelin teeskentelijällä ei oleteta olevan omakohtaista asiantuntemusta 

kohderyhmän episteemiseltä alueelta (Collins & Evans, 2014). Sukupuoli-imitaatiopelin aineistossa on 

kuitenkin muutama tapaus, joissa yksi tai useampi teeskentelijäryhmän jäsen ilmaisee omakohtaiseen 

kokemukseen perustuvaa tietävyyttä. Tämä rikkoo teeskentelijän roolin rajoja: kun ”teeskentelijällä” on 

omakohtaista kokemusta kysymyksen aihepiirin osalta, teeskentelylle ei olekaan tarvetta. Toisaalta 

omakohtainenkaan kokemus ei välttämättä muodostu relevantiksi tiedoksi, saati asiantuntemukseksi 

(Lindwall & Lynch, 2019). Teeskentelijä joutuu roolinsa puitteissa pohtimaan kokemusperäisen tiedon 

relevanssia toisen sosiaalisen ryhmän näkökulmasta, mikä luo mielenkiintoisen jännitteen 

henkilökohtaisen kokemuksen ja tiedon yleistettävyyden välille.  

 

Imitaatiopelin kontekstissa teeskentelijän omakohtainen kokemuspohja voi olla merkki joko kysymyksen 

erottelukykyisyyden epäonnistumisesta, kyseessä olevien sosiaalisten ryhmien rajojen häilyvyydestä tai 

molemmista. Tässä esimerkissä naisryhmä ilmaisee omakohtaista kokemusta teknisen työn tunneista. 

Ryhmän päätöksenteko poikkeaa alusta alkaen edellä esitellyistä tapausesimerkeistä: pelaajat aloittavat 

kysymyksen pohtimisen suoraan omien kokemustensa pohjalta, kuten seuraava katkelma osoittaa. 

 

”Muistele omaa yläaste aikaasi ja kerro meille vähintään kolme teknisessä työssä tehtyä työtä tai 

harjoitusta.” 

 

(ryhmä lukee kysymystä) 

01 A:   [ahaa.  

02 B:   [{nojautuu taaksepäin leveästi hymyillen} {taputtaa} 

➔ 03 B:   ⇑jee: {vilkaisee A:ta} €jee:€ 

04 C:   hmph {heilauttaa kättään} 

➔ 05 B:   hheh (.) me tehtiin vaikka mitä {katsoo A:ta} 

06       (1.0) 
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➔ 07 A:   mä tein kauhan [(.) lyyran [     (0.2) ja ping      ]viinin 

08                                     [{B alkaa kirjoittaa vastausta tietokoneelle} 

➔ 09 B:                                                  [mä tein kanteleen,]                 

10 B:   ja hevosen. (0.4) >vähintään kolme,< 

 

Ryhmän jäsenistä A ja B ilmaisevat heti varmaa tietävyyttä kysymyksen aihepiirin osalta. B:n innokas 

”jee” rivillä 03 viittaa kysymyksen mieluisuuteen, ja rivillä 05 B kertoo suoraan osallistuneensa teknisen 

työn tunneille. A aloittaa tekemiensä töiden luettelemisen rivillä 07 ilman epävarmuuden ilmaisuita tai 

viittausta muualta kuultuun tietoon, ja B täydentää listausta riveillä 09 ja 10. Suorat viittaukset omaan 

kokemukseen (”me tehtiin”, ”mä tein”) rikkovat teeskentelijään kohdistettua odotusta omakohtaisen 

kokemuksen puuttumisesta. Katkelmassa ei tapahdu lainkaan teeskentelijän roolissa toimimiselle 

tyypillistä naureskelua tai muita viittauksia tiedon epävarmuuteen.  

 

Innokkaan alun jälkeen pelaajat päätyvät kuitenkin pohtimaan tarkemmin vastauksensa soveltuvuutta. 

Ryhmä osoittaa olevansa tietoinen imitaatiopelin institutionaalisista rooliodotuksista, joiden kautta 

tulkittuina naisryhmän omakohtaiset kokemukset eivät välttämättä olekaan sellaisinaan hyväksyttävissä 

uskottavaan teeskentelijän vastaukseen: 

 

➔ 11 C:   =>mut täs me teeskennellään? {osoittaa näyttöä} 

12 B:   nii (.) [no mut] 

13 A:             [      sit   ] (.) hhe he (.) no mut joo= 

14 B:   =>mut meil<= 

➔ 15 A:   =kauha on must uskottava.  

➔ 16 B:   ⇑joo:. (.) kauha. öö::m. [kannel (.) eiks kaikki tehny kanteleen?] (.) >eks sä tehny kanteleen? 

17                                                  [                    {B katsoo A:ta}                     ] 

18 A:   mä tein lyyran (.) mut mun olis pitäny tehdä kannel. [oliks- 

19                                                                                                      [{A katsoo C:ta} 

20 B:                                                                                                 [linnunpönttö vois olla, 

21 C:   mä olin (.) (ulkomailla) €kotikoulussa€. hh 

22 B:   ⇑OHH 

(1 min 32s yleistä kouluaikojen muistelua) 

➔ 23 B:   mustki kyl oli hauskaa ja rentoo hh €veistotunneilla€ ihan (.) °niinku tyttönäki ° 

24 A:   mä en pitäny €hirvee:sti€ hh .hhh 

25 B:   must oli kivaa (.) etenkin ku (0.2) >mitä se on ku sil-[   (-)   ] jutulla tehtii, 

26 A:                                                                                               [taltta.] 
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Rivillä 11 C ilmaisee havainneensa A:n ja B:n teeskentelijän roolille epätyypillisen episteemisen aseman: 

”mut täs me teeskennellään?”. Kysymys viittaa meneillään olevan roolin rakenteellisiin normeihin – 

teeskentelijän tulee vastata toisen sosiaalisen ryhmän jäsenen näkökulmasta, jolloin oma, rehellinen 

näkemys ei välttämättä ole perusteltu lähtökohta vastaukselle. Vastaukseksi A ja B laajentavat teknisen 

työn muisteluaan astetta yleisemmälle tasolle. A viittaa rivillä 15 työn alla olevan vastauksen 

uskottavuuteen teeskentelijän roolissa onnistumisen kannalta, ja B pohtii rivillä 16 kanteleen yleisyyttä 

teknisen työn aiheena. Siirtymä yleisemmälle tasolle toimii perusteluna A:n ja B:n omien kokemusten 

uskottavuudelle tavalla, jota ei-teeskentelijän roolissa toimittaessa ei edellytettäisi.  

 

Pelaajien omakohtainen pääsy kyseiselle episteemiselle alueelle ei tuotakaan moraalisesti perusteltua 

oikeutta ilmaista tätä tietämystä (Enfield, 2011), sillä teeskentelijästatus vaikuttaa pelaajien omaan 

tulkintaan asiantuntijuudestaan (Heritage, 2012). B:n arviointi rivillä 23 (”must oli kyl hauskaa ja rentoo 

veistotunneilla ihan niinku tyttönäki”) viittaa siihen mahdollisuuteen, että hänen oma kokemuksensa voisi 

mahdollisesti poiketa miehen antamasta vastauksesta. Miesten näkökulman eriävyyden pohtiminen antaa 

ymmärtää, että vaikka sosiaaliset maailmat ovat aihepiirin osalta päällekkäiset, siihen liitetyt merkitykset 

voivat poiketa toisistaan näkökulmasta riippuen (Jayyusi, 1993; Hakulinen, 1997). 

 

Omakohtaiseen kokemukseen perustuvan tietävyyden ilmaisun ja teeskentelijästatuksen välinen jännite 

avaa mielenkiintoisen näkökulman imitaatiopelin rooleihin. Aiemmin käsitellyt ei-teeskentelijöiden 

katkelmat osoittavat, ettei ei-teeskentelijän rooliin kuulu vastauksen uskottavuuden tai yleisen 

hyväksyttävyyden pohtiminen; teeskentelijän rooliin tämä ilmiö ei kuitenkaan ylety. Ei-teeskentelijän 

kaunistelematon henkilökohtainen kokemus voi olla myös tavanomaisesta poikkeava, eikä tätä nähdä 

pelissä ongelmaksi. Teeskentelijän rooli puolestaan pitää sisällään pyrkimyksen mahdollisimman 

korkeaan uskottavuuden asteeseen, mikä voi johtaa normatiivisempiin vastauksiin. Jopa katkelmassa 4, 

jossa pelaajat ilmaisevat omaa henkilökohtaista kokemusta, vastaus tuotetaan huolellisemmin kuin ei-

teeskentelijän roolissa toimiessa.  

 

Pohdin vastaajien ilmaiseman episteemisyyden vaikutusta imitaatiopelin ratkaisuihin tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa, joka käsittelee imitaatiopelin tuomariryhmien työskentelyä kokemuksen, tiedon 

ja asiantuntemuksen näkökulmasta. Vastaajien päätöksenteon tarkastelu tuomarin arvioinnin taustalla 

osoittaa, ettei ryhmän sisäisesti ilmaisema tietävyys välttämättä johda tuomarin tulkinnan mukaan 

uskottavaan vastaukseen. Asiantuntijuus määrittyy tiedon yhteisöllisen relevanssin kautta, jolloin vasta 

tuomarin arvioinnin perusteella voidaan pohtia vastauksen ilmaisemaa asiantuntemusta (Arminen & 

Simonen, 2019; Sacks ja muut, 1974). Omakohtainen kokemus voidaan arvioida epäuskottavaksi yhtä 
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lailla kuin epävarma teeskentely voidaan katsoa aidon asiantuntijuuden ilmaisuksi, riippuen siitä, kumpi 

vastauksista ilmentää tuomarin näkökulmasta relevantimpaa hiljaista tietoa sukupuolen esittämisestä 

(Kendall, 1998). Seuraavassa alaluvussa pyrin osoittamaan, miten näkemys siitä, mikä on sukupuolta 

koskevaa asiantuntemusta ja mikä ei, muodostuu tilannekohtaisen neuvottelun tuloksena.  

 

 

5.4. Asiantuntijuuden tulkinta tuomareiden arvioinneissa 

 

Tuomari vastaanottaa ei-teeskentelijän ja teeskentelijän vastaukset samanaikaisesti ilman taustatietoa 

siitä, keneltä vastaukset tulevat. Imitaatiopeli edellyttää tuomarilta päätöstä siitä, kumpi vastauksista on 

ei-teeskentelijän eli tuomarin oman sosiaalisen ryhmän jäsenten vastaus. Vaikka pelissä ohjeistetaan 

nimenomaan oman sosiaalisen ryhmän jäsenen tunnistamiseen (eikä esimerkiksi ”valehtelijan” 

etsimiseen), tuomarin arviointi voi perustua yhtä lailla toisen vastauksen epäuskottavuuteen kuin toisen 

samaistuttavuuteen. Lisäksi tunnistaminen voi olla epävarmaa kysymyksen erottelukyvyttömyyden, 

vastausten samankaltaisuuden tai tuomariryhmän sisäisten erimielisyyksien vuoksi.  

 

Kuten imitaatiopelin kvantitatiivisten tulosten yhteydessä osoitin, pääosa sukupuoliryhmäpelin 

arvioinneista on kuitenkin tehty vähintään kohtalaisella varmuudella. Koska tuomarit tunnistivat tässä 

aineistossa vain puolet sekvensseistä oikein, korkealla varmuudella tehdyt arvioinnit herättävät 

mielenkiintoa. Jos tulokset selittyisivät teeskentelijän taidokkuudella, kuten Collins ja Evans (2014, 2015) 

tulkitsevat, arviointien voisi olettaa olevan epävarmoja vastausten samankaltaisuuden vuoksi. Sen sijaan 

tuomarit tekivät varmoja päätöksiä, jotka osoittautuivat monesti virheellisiksi. Tässä luvussa esittelen sekä 

tuomariryhmien arviointityötä että vastaajaryhmien päätöksentekoa kirjallisten vastausten taustalla, jotta 

pelin tuloksiin vaikuttaneet vuorovaikutteiset prosessit tulevat näkyviksi.  

 

Kuten edellä totesin, imitaatiopelin tulokset rakentuvat jokaisen pelaajaryhmän toiminnan 

yhteisvaikutuksen myötä. Vastauksen arvioitu asiantuntevuus ei riipu pelkästään vastaajaryhmien 

tietävyydestä, vaan myös tuomarin ja vastaajien välisellä yhteisymmärryksellä sekä vastausten välisillä 

eroavaisuuksilla on merkitystä. Asiantuntemus on suhteellisesti rakentuvaa; ellei vastaus ole 

yksiselitteisen virheelliseksi tulkittava, sen uskottavuus määrittyy aina suhteessa toiseen vastaukseen. 

Jotta asiantuntijuuden rakentumisen vuorovaikutteisuus näyttäytyisi kokonaisuudessaan, on tarpeen 

tarkastella jokaisen pelaajaryhmän päätöksentekoa kirjallisen aineiston taustalla. Ryhmien päätöksenteon 

avulla voidaan pohtia sitä, mitkä tekijät johtivat toisen vastauksen näyttäytymiseen toista 

asiantuntevampana.  
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Arminen, Segersven ja Simonen (2018) jakavat imitaatiopelien tuomareiden hyödyntämät 

tunnistamisstrategiat episteemiseen, kokemusperäiseen, aksiologiseen ja kielelliseen.  

Sukupuoliryhmäimitaatiopelin aineistossa lähes jokainen sekvenssi on luokiteltavissa kokemusperäiseksi, 

mikä viittaa vahvojen episteemisten rajojen puuttumiseen sukupuolen osalta. Toisaalta vastaajaryhmien 

päätöksentekoa käsittelevä keskustelunanalyyttinen analyysi (luvut 5.2 ja 5.3) osoittaa, että kokemus ja 

episteemisyys kietoutuvat ryhmien työskentelyssä selvästi toisiinsa. Käytännössä kokemuksen ja 

tietävyyden suhde näyttäytyy kaksisuuntaisena: tiedon lähteenä käytetään aiempaa kokemusta, ja toisaalta 

sukupuolta tai imitaatiopelin rooleja koskeva institutionaalinen tieto vaikuttaa siihen, miten kokemusta 

tulkitaan kussakin yhteydessä. Kokemusten tulkintaa aiemman tiedon valossa kuvaa hyvin 

tulkintakehyksen käsite (Goffman, 1974). Useimpia arviointeja määrittääkin tuomarin ja vastaajien 

tulkintakehysten yhteneväisyys, eli ryhmiä yhdistävä tai erottava tapa liittää merkityksiä arkipäiväisiin 

kokemuksiin. Kokemusperäisen tiedon ohella sukupuolipelin punaisena lankana kulkee tietoisuus 

sukupuolta koskevasta yleistiedosta tai stereotypioista, jotka määrittävät kullekin sukupuolelle asetettuja 

episteemisiä odotuksia. Kolmantena ulottuvuutena on asiantuntijuuden yhteisöllinen hyväksyttävyys tai 

moraalisuus: koska teknisesti oikeaa tai väärää tietoa sukupuolesta on vaikea määritellä, tuomareiden 

voimakkaimmat arvioinnit perustuvat näkemykseen siitä, mitkä ovat hyväksyttäviä tapoja tulkita tietoa. 

Asiantuntijuuden moraalisen hyväksyttävyyden vaatimus rakentaa tilannekohtaisesti aktivoituvat rajat 

sille, miten sukupuolta voidaan perustellusti esittää. 

 

Tämä alaluku noudattaa tulkintaani kokemuksen, tiedon ja asiantuntijuuden välisestä suhteesta 

sukupuoliryhmäimitaatiopelin aineistossa. Ensimmäinen osio käsittelee tuomarin ja vastaajien 

tulkintakehysten yhteneväisyyttä, ja liikkuu siten vahvimmin kokemuksen tasolla. Seuraava osio esittelee 

yleistiedon ja pelaajien omien kokemusten välisiä jännitteitä, ja kolmas puolestaan asiantuntijuuden 

moraalisten rajojen aktivoitumista. Kukin osio rakentuu tapausesimerkkinä toimivan 

imitaatiopelisekvenssin kautta: esittelen sekvenssin ensin tuomarin näkökulmasta ja siirryn sitten 

avaamaan molempien vastaajaryhmien päätöksentekoa. Lukija voi siten halutessaan arvioida sekvenssejä 

yhdessä tuomarin kanssa ennen vastaajaryhmien identiteettien paljastumista. 

 

 

5.4.1. Tulkintakehysten yhteneväisyys 

 

Sosiaalisen ryhmän ytimen katsotaan muodostuvan yhteisestä tavasta tulkita maailmaa. Ryhmän jäsenten 

jakamien kokemusten myötä muodostuu jaettua tietoa, käytäntöjä ja tulkintatapoja, jotka määrittävät 

arkipäiväistä vuorovaikutusta (Lave & Wenger, 1991). Käytän näistä hiljaisen tiedon välittämistä 

tulkinnan tavoista Goffmanin (1974) käsitettä tulkintakehys. Sosiaalisesti opittujen tulkintakehysten 
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välityksellä taustoiltaan erilaiset ihmiset liittävät päällisin puolin samaan tilanteeseen keskenään erilaisia 

merkityksiä (Barth, 2002). Kuten ei-teeskentelijäryhmien vastausten yhdistämistä käsittelevässä luvussa 

osoitin, sukupuolittaisten ryhmäkategorioiden sisälle mahtuu monenlaisia mielipiteitä ja kokemuksia, 

jotka voivat olla keskenään ristiriitaisiakin. Koska sosiaalisen ryhmän merkityksellisyys henkilökohtaisen 

identiteetin osana rakentuu tilannekohtaisesti, kaikki imitaatiopelissä esitetyt kysymykset eivät 

välttämättä tavoita sosiaalista ryhmää yhdistäviä tulkinnan tapoja (Stalnaker, 2002; Widdicombe, 1998) 

tai hiljaista tietämistä (Gourlay, 2003). Aineistolähtöisin tapa tarkastella tämän sosiaalista ryhmää 

yhdistävän kokemusperäisen hiljaisen tiedon aktivoitumista on perehtyä siihen, miten tuomarin ja 

vastaajien kysymyksen aihepiiriin liittyvät tulkintakehykset vastaavat toisiaan.  

 

Imitaatiopelien kirjallisissa arvioinneissa tulkintakehysten vastaavuus on kuitenkin usein vaikeasti 

eksplikoitavissa. Tuomarin ja vastaajien välillä ei ole neuvotteluyhteyttä, joten vastaajilla ei ole 

mahdollisuutta perustella tekemiensä tulkintojen taustoja tuomarille. Sukupuolen kaltaisen laajan ja 

heterogeenisen ryhmäkategorian osalta tuomarin ratkaisu perustuu usein henkilökohtaiseen vaikutelmaan 

vastausten samaistuttavuudesta, mikä korostaa arkipäiväisiin tilanteisiin liitettyjen tulkintojen 

merkityksellisyyttä imitaatiopelin arvioinneissa. Uskon, että keskustelunanalyyttinen tarkastelu auttaa 

avaamaan tätä samaistuttavuuden kokemusta pintaa syvemmältä. Tulkintakehysten vastaavuus näyttäytyy 

vahvimmin niissä merkityksenannon tavoissa, jotka yhdistävät tai erottavat tuomarin ja vastaajien 

pohdintaa kysymyksen aihepiirin osalta.  

 

Tässä osiossa esittelemässäni tapausesimerkissä tuomari samaistuu vahvasti toiseen saamistaan 

vastauksista. Mielenkiintoisen tapauksesta tekee se, että kumpikin vastauksista tulkitaan sinänsä 

uskottavaksi, mutta toinen osoittautuu yhdenmukaisemmaksi tuomariryhmän oman tulkinnan kanssa. 

Kysymyksen aihepiirinä on riitely, johon liitetyt merkitykset näyttäytyvät miesten sosiaalista ryhmää 

yhdistävinä. Vaikka riitely tai erimielisyyksien ilmeneminen itsessään on yleisinhimillinen tapahtuma, 

näihin tilanteisiin liitetyt tulkinnat vaihtelevat näkökulmasta riippuen. Tapaus korostaa sosiaaliseen 

ryhmään yhdistettyjen ominaisuuksien tilannekohtaista aktivoitumista sekä tulkintakehysten 

eroavaisuutta päällisin puolin jaetuista kokemuksista huolimatta. Esittelen ensin tuomariryhmän 

päätöksentekoa kysymystä suunnitellessa ja vastauksia arvioitaessa. Siirryn sitten tarkastelemaan 

vastaajaryhmien toimintaa avatakseni sitä, minkälaista tietoa ja tulkintoja vastausten taustalla vaikuttaa.  

 

 

” Mitkä ovat yleisimpiä riidan aiheita kaveriporukassanne?” 
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Seuraavassa katkelmassa miesryhmä suunnittelee kysymystään. Kysymyksen aihepiiriksi valikoituu 

riitely, johon liittyvät tulkinnat osoittautuvat tuomariryhmän pelaajia yhdistäviksi. 

 

Tuomariryhmän kysymyksen tavoite 

01 (miesryhmä suunnittelee seuraavaa kysymystään) 

➔ 02 C:   <Kuvaile> (.) mth millaisia sosiaalisia jännitteitä jätkäporuk[     €an sisällä on€?   ] 

➔ 03 A:                               [pfffth hha ha ha hha] hhhh 

04       {A kääntyy katsomaan B:ta} 

05       (0.5) 

06 B:   hheh heh 

07 C:   Miten jätkäporukan dynamiikka €toimii€hhi hh he, 

➔ 08 B:   =>Mut et miehet vastaus on sit et< (.) hyvin. 

09 A:   hha haha ha SIItä€ (.) siihhtä ne tota hh siitä se tietää seh€ hheh 

10 B:   [                      hha ha                    ]ha  

11        [{A ja B viittovat toisiaan kohti}] 

 

C ehdottaa rivillä 02 sosiaalisia jännitteitä kysymyksen aihepiiriksi. Ehdotuksen tekeminen hymyillen 

sekä A:n välitön naururesponssi rivillä 03 viittaavat siihen, että ajatus on jollain tapaa huvittava: C 

rakentaa miesporukoiden riidoista naurun kohteen (Glenn, 1989). Syy tähän selviää rivillä 08: ”mut et 

miehet vastaus on sit et hyvin”. Sosiaalisten jännitteiden tai riitojen kuvaileminen näyttäytyy koomisena 

suhteessa ryhmän esiin nostamaan tulkintaan siitä, ettei miesten välillä ylipäätään tapahdu riitoja. Ryhmän 

pelaajat ovat hyvin yksimielisiä tulkinnan suhteen, ja olettavat, että tulkinta on yleisesti jaettu myös 

muiden miesten keskuudessa. Kysymykseen on tämän oletuksen pohjalta olemassa selkeä ideaalivastaus, 

jota ryhmä odottaa ei-teeskentelijältä; kysymyksen muotoilu sen sijaan ei tarjoa vihjeitä sen sisältämistä 

odotuksista, päinvastoin. Vaikka kysymys kartoittaa riidan aiheita, tuomariryhmä odottaa aidolta 

miesryhmältä vastaavaa tulkintaa riitojen merkityksettömyydestä miesten kaveriporukoissa. 

 

Tuomariryhmä saa kysymykseensä kaksi erilaista vastausta: 

 

 

 

 

 

 

 

V1: Petetyt lupaukset aiheuttavat kitkaa, 

esimerkiksi jos ei pidä sovitusta kiinni. 

Poliittiset erimielisyydet aiheuttavat myös 

välillä yhteenottoja. Aika vähän ylipäätään 

on mitään riitoja. 

V2: Riitoja ei tapahdu, mutta väittelyjä voi 

tapahtua esim. jatkopaikasta. 
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Tuomariryhmän arviointia tarkastellessa selviää, että toinen vastaajaryhmistä onnistui täyttämään 

tuomarin kysymykselleen asettamat odotukset paremmin. Kumpaakaan vastauksista ei pidetä 

epäuskottavana, mutta vastaus 2 erottuu tuomariryhmän arvioinnissa selvästi edukseen. Tulkintakehysten 

yhteneväisyys mahdollistaa varman päätöksenteon, kuten seuraava katkelma osoittaa. 

 

Tuomariryhmän arviointi 

(ryhmä on vastaanottanut ja lukenut vastaukset) 

01 A:   mm:. mä olisin edelleen €vakuuttuneempi näist€ (.) °lyhyist° 

➔ 02 C:   tässä mä oon [niinku] paljon vakuuttuneempi [tästä] 

03 A:                            [  joo  ]  

04 B:                                                             [mm:] 

➔ 05 A:   ⇑SIIS [    tää oli <maholl     ]inen> 

06                  [{A osoittaa näyttöä}] 

07 C:   mm:, 

➔ 08 A:   ei [ missään nimes<°sä mahdoton°>] 

09 B:       [       mul jotenki tulee täst sell       ]anen olo et tää on [niinku (--------) 

10 A:                                                                                                       [kkhhh hha hhhh 

11 B:   (----) et sen voi poimii  

12 A:   €nii:€ 

13 B:   sitä mä tarkotan 

14 A:   pfht (.) €sori€ {viittaa kohti näyttöä} 

15 B:   must me laitetaan tää {klikkaa hiirellä} (0.2) vaikka täs on nyt (.) @aika vähän ylipäätään on 

16       mitään riitoja@ (.) °sekin vähän nyt° 

➔ 17 C:   mut täs [     on tää      ]riitoja ei €tapahdu€  

18       {A ja C osoittavat näyttöä samanaikaisesti} 

19 B:                 [        mm       ] 

20                      [ {B nyökkää}] 

➔ 21 C:   hh €mit(hh)ä me hh [°ajateltiin°€ hh 

22 A:                                        [€nii:€ 

23                                         [{A näyttää peukkua} 

 

Tuomariryhmän arviointi muodostuu nopeasti ja yksimielisesti. Rivillä 02 C toteaa olevansa ”paljon 

vakuuttuneempi” vastauksesta 2. A arvioi riveillä 05 ja 08 vastauksen 1 olevan ”mahdollinen” ja ”ei 

missään nimessä mahdoton”, mutta tästä huolimatta ryhmä valitsee suurella varmuusasteella vastauksen 
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2. Pääsyynä valintaan on vastauksen yhdenmukaisuus tuomarin kysymyksen suunnittelun yhteydessä 

pohtiman ideaalivastauksen kanssa: C toteaa riveillä 17 ja 21, että vastaus sisältää juuri sen tulkinnan 

riitojen olemattomuudesta, jota he olivat ennakoineetkin. Erityisen mielenkiintoista on, etteivät pelaajat 

kiistä vastauksessa 1 esitettyjä esimerkkejä riidan aiheista, vaan pikemminkin tulkinnan riitojen 

merkityksellisyydestä, mihin vastaus 2 puuttuu uudelleennimeämällä riitelyn ”väittelyksi”. Riitelyyn 

liitetty formaali tieto ei siis ole teknisesti väärin, mutta siihen liitetty tulkinta on vastauksessa 2 

yhdenmukaisempi tuomariryhmän tulkintakehyksen kanssa. Arviointi ei kohdistu vastaukseen 1, joka 

voisi toisessa yhteydessä olla uskottava – sen sijaan vastauksen 2 samaistuttavuus kiinnittää tuomarin 

huomion.  

 

Tuomarin oman sosiaalisen ryhmänsä vastaukseksi valitsema vastaus 2 on aidon miesryhmän vastaus, 

joten arviointi tuottaa onnistuneen tunnistamisen. Tuomari kykenee tässä sekvenssissa tavoittamaan osan 

miesten sosiaalisen ryhmän jakamasta yhteisestä kokemuspohjasta, ja tekemään oikean arvioinnin 

suhteessa sosiaalisen ryhmän sisäiseen yhdenmukaisuuteen vastakkainasettelun sijasta. Riitelyyn 

näyttäisi linkittyvän hiljaista tietoa, joka ilmenee yhteisöllisesti perustellun tulkintakehyksen kautta 

(Enfield, 2011; Jayyusi, 1993).  

 

Ei-teeskentelijäryhmän reaktio kysymykseen vahvistaa kuvaa kahden miesryhmän tulkintojen 

kohtaamisesta: näiden kahden miesryhmän pelaajien suhtautuminen riitelyyn osoittautuu täysin 

yhdenmukaiseksi. Seuraavassa katkelmassa ei-teeskentelijäryhmän miehet reagoivat huvittuneesti juuri 

vastaanottamaansa kysymykseen. 

 

Ei-teeskentelijäryhmä 

01       {A, B ja C lukevat kysymystä tietokoneen näytöltä} 

02 C:   Yleisimpiä riidan aiheita kaveriporukassanne, 

➔ 03 B:   > ° (--) ° mä en kyl muista millon mä olisin viimeks< riidelly (.) kenenkään kanssa, 

04 A:   mth 

05       (1.0) 

➔ 06 C:   toi on aika gay kysymys. 

07       {C katsoo muita} 

08 B:   hheh [hh 

09 C:              [hh he hh heh 

➔ 10 A:   Nii meidän pitäis teeskennellä jotain, 

11 B:   ei ku  [          e- (- -)          ] 

12 C:             [EI-TEESKENTELIJÄ] =>mitkä< 
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13       {C osoittaa tietokoneen näyttöä} 

14 A:   AA: nii me ol[laan ei-tees]>kentelijä<, 

15 C:                          [     EI ku ei   ]  

➔ 16 C:   =ei ⇧ ÄIJÄporukat (.) riitele. 

17       {A hieroo poskeaan ja pudistelee päätään} 

 

Käsittelin tämän ei-teeskentelijäryhmän päätöksentekoa jo aiemmin vastausten yhdistämistä esittelevän 

osion yhteydessä. Tuomariryhmän kysymykselleen asettamien ennakko-odotusten perusteella voidaan 

todeta, että tulkinta riidoista miesten kaveriporukoissa on äärimmäisen yhdenmukainen paitsi ryhmän 

sisällä, myös näiden kahden miesryhmän välillä. Tuomariryhmä arvioi ei-teeskentelijän vastaavan, 

etteivät miehet riitele – ja juuri näin kysymys tulkittiin. Pelaajat ovat täysin yksimielisiä siitä, ettei riitely 

ole miesporukoissa olennainen ongelma. Ryhmien tulkintakehykset ovat yhteneväiset: kumpikin ryhmä 

nostaa kysymyksen naurunalaiseksi. Pelaajaryhmien välille rakentuu jaettu sosiaalinen ontologia, jossa 

riitelyä ei katsota osaksi miesten kategoriaa (Sacks & muut, 1974). Miehet voivat väitellä, kun taas riitely 

näyttäytyy feminiinisenä. 

 

Tulkinnan yhdenmukaisuutta korostaa se, ettei kysymyksessä suoraan kysytä, riitelevätkö miehet vai 

eivät. Sen sijaan kysymys kartoittaa yleisimpiä riidan aiheita, ja pitää kirjaimellisesti luettuna sisällään 

oletuksen siitä, että riitoja tapahtuisi. Tästä näkökulmasta kyseessä on testikysymys, jonka tarkoituksena 

on kokeilla, havaitsevatko vastaajat virheellisen olettamuksen riidoista (Arminen, Segersven & Simonen, 

2018). C:n arviointi ”toi on aika gay kysymys” rivillä 06 ja A:n metatason pohdinta meneillään olevasta 

peliroolista (rivi 10) osoittavat, että kysymykseen sisällytetty testi ei jäänyt pelaajilta huomaamatta. Aivan 

kuten tuomariryhmä ennakoi, kysymys otetaan vastaan hämmennyksen ja huumorin kautta: se asetetaan 

yhteistuumin naurunalaiseksi. Riitelyn merkityksettömyys osoittautuu jaetuksi tulkinnaksi, joka herättää 

ryhmissä yhteneväisen tunnereaktion. 

 

Kokonaisvaltainen kuva vastaajien riitelyyn liittämien merkitysten eroavaisuuksista voidaan kuitenkin 

saada vain tarkastelemalla myös teeskentelijäryhmän päätöksentekoa. Seuraava katkelma osoittaa, ettei 

teeskentelevän naisryhmän tulkinta kysymyksestä sisällä samanlaista näkemystä riitojen 

merkityksettömyydestä. 

 

Teeskentelijäryhmä 

01 {A, B ja C lukevat kysymystä} 

02 A:   vau, 

➔ 03 C:   €mitkä ovat yleisimpiä riidan aiheita kaveriporukassanne€? hhe 
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04 A:   hheh 

05       (2.5) 

06 B:   hh. nii meidän piti teeskennellä miestä hhh 

07       (1.0) 

08 B:   mä en oikeesti tiiä (.) [          °miten pi(--) °         ] 

09                                              [{B nojautuu taaksepäin}] 

10 C:   mä oon niin ku (.) ite ehkä aattelen (.) sillee et ei oo niin ku (.) isoi eroi  

11       [sukupuol[ittain 

12       [{C kääntyy muita kohti} 

13 A:                     [mm 

➔ 13 C:   must oon mä huomannu jos on ollu jossain miesporukaski nii kyl siel saattaa yhtäkkii olla  

14        joku dramaattinen ihminen joka, 

15 A:   =nii 

➔ 16 B:    °mm ° (.) niinku petetyt lupaukset?  °usein° 

17 C:   [      joo:     ] kyl on jo[o            ] tulee kyl 

18 A:   [{nyökkää}]                [mm joo ] 

19       {C kääntyy kohti tietokonetta ja alkaa muotoilla vastausta} 

 

Teeskentelijäryhmä reagoi kysymykseen täysin eri tavalla kuin ei-teeskentelijäryhmä. Kysymys otetaan 

vakavasti vastaan: ryhmä pohtii mahdollisia riidan aiheita, eikä havaitse kysymykseen piilotettua testiä. 

Rivillä 13 C ilmaisee kokemusta miesporukoiden riitojen seuraamisesta, joten ryhmä pystyy 

hyödyntämään vastauksessaan vuorovaikutteista tietoa. Toisaalta näkökulma jää ulkokohtaiseksi, sillä 

ryhmä keskittyy luettelemaan mahdollisia riidan aiheita, eikä pohdi sitä, miten miehet itse tulkitsevat 

riidat näissä tilanteissa. Teeskentelijäryhmä lisää vastausta kirjoittaessaan listauksen loppuun ”aika vähän 

ylipäätään on mitään riitoja”, mikä vie vastausta lähemmäs tuomariryhmän asettamia odotuksia. 

Tulkinnan eroavaisuudet ilmenevät silti selvästi suhteessa ei-teeskentelijään: erottavana tekijänä toimii 

riitelyyn liitetty merkitys. 

 

Sukupuoliryhmäimitaatiopelin aineistossa yhteneväisten tulkintojen rakentuminen näyttäytyy keskeisenä 

tuomareiden arviointeihin vaikuttavana tekijänä. Kuten teeskentelijän tiedon lähteitä käsittelevässä 

luvussa osoitin, varsinainen episteeminen pääsy ei ole sukupuolen osalta ratkaisevinta, sillä pelissä 

kysytyt kysymykset ovat luonteeltaan pikemminkin kokemus- kuin tietoperäisiä (Arminen, Segersven & 

Simonen, 2018; Enfield, 2011). Näkemys vastauksen asiantuntevuudesta riippuu pitkälti siitä, miten 

tuomarin ja vastaajien tulkinnat kysymyksen aihepiiristä vastaavat toisiaan. Arkielämän kokemuksiin 

liitettyjen merkitysten ohella tämä tulkinnanvaraisuus koskee myös sosiaaliseen ryhmään liitetyn yleisen 
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tietovarannon hyödyntämisen tai haastamisen tapoja. Siirryn seuraavaksi käsittelemään yleistiedon roolia 

ryhmäimitaatiopelin päätöksenteossa. 

 

 

5.4.2. Yleinen ja omakohtainen tieto 

 

Sosiaalisiin ryhmäkategorioihin liitetään arkielämässä normatiivista tietoa ja siihen pohjautuvia odotuksia 

ryhmän jäsenille ominaisesta toiminnasta (Brubaker, 2013). Sukupuolen osalta tämä tieto muodostaa 

laajasti tunnettuja stereotypioita, jotka opitaan ympäri maailmaa kulttuurisidonnaisen sosialisaation 

myötä (Birdwhistell, 1970). Nyboe (2004) käyttää termiä ”sukupuolikuvasto” tästä yleisesti jaetusta, 

kunkin sukupuolen ominaispiirteitä määrittävästä tiedosta, joka toimii yhteisöllisesti hyväksyttävän 

sukupuolen esittämisen tukena. Tiettyyn sosiaaliseen ryhmään identifioitumisen voidaan katsoa 

edellyttävän aina jonkinlaista asennoitumista tähän jaettuun tietovarantoon (Skeggs, 2004). Yksilön 

kannalta ryhmäkategoriaan liitetyt stereotypiat ja henkilökohtainen kokemus ovat kumpikin olemassa 

samanaikaisesti, mikä tulee ilmi etenkin silloin, kun niiden välillä on ristiriitaisuutta (McKinlay & 

Dunnett, 1998). Jaettuun kategorinen tieto ei yleensä riitä kattamaan yksilöllistä vaihtelua käytännön 

elämässä, joten sen merkityksellisyys määrittyy lopulta aina tilannekohtaisen neuvottelun tuloksena 

(Roth, 2005). 

 

Tässä alaluvussa esittelen yleisen ja omakohtaisen tiedon jännitettä naistuomariryhmän sekvenssin 

tuomaroinnissa sekä vastaajien päätöksenteossa. Tapausesimerkki osoittaa, miten yleistiedon alueelle 

asettuva stereotypia toimii jaettuna tietovarantona, jonka relevanssin pelaajat voivat joko hylätä tai 

vahvistaa tilannekohtaisesti. Tapauksen tarkastelu sekä tuomariryhmän että vastaajien näkökulmasta 

auttaa hahmottamaan sukupuolta koskevan asiantuntemuksen neuvottelunvaraisuutta. 

 

 

”Koetko olosi turvattomaksi liikkuessasi yksin yöllä kadulla?” 

 

 

Kyseinen sekvenssi on naisryhmän ensimmäinen kysymys. Toisin kuin edellisessä esimerkissä, pelaajat 

eivät määritä kysymykselleen selkeää ideaalivastausta, vaan pohtivat asiaa useammasta näkökulmasta. 

Taustalla on kuitenkin ajatus siitä, että miesten ja naisten turvattomuuden kokemukset poikkeavat 

toisistaan, ja tämä tulisi näkymään myös kysymykseen saatavissa vastauksissa. Tämä tavoite ilmenee 

ryhmän kirjoittamasta kysymyksen kirjallisesta perustelusta: 
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” Naisiin kohdistetaan enemmän varoittelua ulkona yksin liikkumisen vaaroista. Toisaalta 

miehet ovat keskimäärin useammin katuväkivallan uhreja.” 

 

Perustelu sisältää oletetut naisten ja miesten näkökulmat, jotka viittaavat naisten suurempaa 

varovaisuuteen yksin ulkona liikkumisen suhteen. Ryhmä saakin kysymykseensä kaksi täysin erilaista 

vastausta: 

 

 

 

 

 

Tuomariryhmän arvioinnissa on erimielisyyttä, joka tuottaa tarpeen perustella arvioinnin syitä ryhmän 

sisällä. Arvioinnin perustelun myötä pelaajat käsittelevät kysymyksen aihepiiriä henkilökohtaisella, 

vuorovaikutteisella sekä yleistiedon tasolla, mikä tuo mielenkiintoisella tavalla esille sosiaaliseen 

ryhmään liitetyn tiedon monitasoisuuden. 

 

Tuomariryhmän arviointi 

(pelaajat lukevat vastauksia tietokoneen näytöltä) 

➔ 01 B:   mä luulen et nää (.) menee just (.) €päinvastoin€, 

02       mitä näistä pitäis °päät-° tai siis m[einaan et- 

03 C:                                    [>ai miten niinku< päinvastoin? 

04 B:   =että tää on todennäköisesti teeskentelijä >ja tää vastaus °se°< tää vastaus kaks on (.)  

05        <varmaan>, 

06       (2.0) 

➔ 07 C:   nii:. voisko kolme naista (.) sanoo et [ne ei koe turvattomuutta] 

➔ 08 A:                                            [  nii. >miten TE< koette?  ] 

➔ 09 C: =koska ainaki must [         <mä koen>        ] (.) [KAIKKI] naiset keitä mä tunnen °mut°, 

10                                        [ {C osoittaa itseään} ] 

11 A:                                   [                  nii,              ]      [  mm   ] 

12 C:   [>kaipa toi on sit yks°il-°<] 

13 B:   [     ehkä toi on sit- (--)      ] 

14 B:   =nii:: ja sit Suomessa ei (.) välttämät oikeesti ja tota jos on silleen vahvoja (.) 

15 B:   hh €itsenäisiä hh nhaisia jotka k(h)ulkee missä ha[luaa€ hha ha  

16 C:                                                                                           [nii mut oon mä:ki [itsenäinen  

17 A:                                                                                                                             [mm  

V1: Kyllä. Helsinki tuntuu muuttuneen 

ahdistavammaksi, etenkin rautaieasemien 

ympäristöt. 

V2: En juurikaan etenkään Suomessa 
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18 B:                                                                                                                             [nii 

19 C:   mut ehk mä asun sellasel <alueel> niinku et - 

 

Rivillä 01 B aloittaa ehdottamalla, että epätyypillisempi vastaus 2 olisi aidon naisryhmän vastaus ja 

stereotyyppisempi vastaus 1 olisi teeskentelijäryhmän kirjoittama. Hän ei saa kannatusta ehdotukselleen. 

Rivin 06 hetken hiljaisuuden jälkeen C aloittaa vuoronsa painotetulla ”nii:.”-responssilla, joka kuittaa B:n 

lausuman vastaanotetuksi, muttei ilmaise yksimielisyyttä. Erimielinen vuoro on päätöksenteon 

sujuvuuden kannalta ei-preferoitu, ja C rakentaa sen epäsuorasti kysymyksen muotoon. Rivillä 08 A 

kääntää C:n kysymyksen henkilökohtaiselle tasolle kysymällä muiden pelaajien omaa kokemusta asiasta. 

Omien kokemusten esiin tuominen tässä vaiheessa pelisekvenssiä on epätyypillistä, sillä yleensä ne on 

käsitelty jo kysymyksen valinnan aikana. Kysymykselle asetettujen odotusten jättäminen avoimeksi 

tuottaa ryhmälle tässä vaiheessa haasteita, ja B onkin muiden pelaajien kanssa eri mieltä siitä, miten 

vastaukset tulisi tulkita. Toisaalta tulkinnan omakohtaisuuden painottuminen pelaajien keskustelussa 

viittaa siihen, ettei kysymys aktivoi sosiaalista ryhmää yhdistäviä tekijöitä. 

 

C tuottaa riveillä 07 ja 09 siirtymän yleistiedosta henkilökohtaiselle tasolle ja takaisin. Hän nojautuu 

arvioinnissaan sekä omaan kokemukseensa naisena, vuorovaikutteiseen tietävyyteen tuttavapiirinsä 

naisten kokemuksista, että yleistettyyn stereotypiaan jaetusta naisten kokemuksesta. Tätä tulkintaa vasten 

C ilmaisee pitävänsä vastausta 2, jonka mukaan vastaajat eivät juuri koe turvattomuutta, hyvin 

epätodennäköisenä naisten vastauksena. B on hänen kanssaan eri mieltä, mutta valinta aidosta naisen 

vastauksesta kohdistuu A:n ja C:n muodostaman enemmistön perusteella vastaukseen 1.  

 

Vastaus 1 on todellisuudessa teeskentelijän vastaus, joten arviointi ei tuota onnistunutta tunnistamista. 

Esittelen seuraavaksi vastaajaryhmien päätöksentekoa, jotta vastausten taustalla vaikuttavat episteemiset 

ratkaisut tulevat näkyviksi. Ei-teeskentelijäryhmän katkelma osoittaa naisten sosiaalisen ryhmän 

epäyhteneväisyyden turvattomuuden kokemusten osalta. Yksikään ryhmän pelaajista ei ilmaise 

kokeneensa turvattomuutta liikkuessaan yksin yöllä: 

 

Ei-teeskentelijäryhmä 

(pelaajat ovat lukeneet kysymyksen ja pohtivat sitä) 

➔ 01 B:   että (.) no esimerkiks en mä- en mä koskaan koe oloani turvattomaks mut toisaalta (.) en mä 

02        kyllä liiku,  

03      (0.5) 

04 B:   €yöllä kadulla€ hh [hah hha ha  

05 A:                                    [ha ha ha €no niin€ en mäkään kyllä hirveen myöhään, 
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06 C:   =mm. 

07       (1.0) 

➔ 08 C:   °mth no° hh ei tääl kyllä niinku koe (.) mun mielest tollasis suuris kaupungeis nyt >kaikist  

09        vähiten< hhh 

10 B:   °mm° 

➔ 11 A:   [            jooo.              ] 

12        [{A ja B nyökkäävät}] 

➔ 13 C:   >ku v-< =En juurikaan? 

14       {C katsoo muita} 

15 B:   mm, 

16 A:   =joo. 

17       {A alkaa kirjoittaa vastausta} 

 

Ei-teeskentelijäryhmä muodostaa vastauksensa nopeasti ja yksimielisesti. B toteaa rivillä 01, ettei koskaan 

koe oloaan turvattomaksi, ja A ja C ovat samaa mieltä. Rivillä 08 C täydentää pohdintaa kuvailemalla 

omaa kokemustaan siitä, ettei tunne oloaan turvattomaksi ainakaan suurissa kaupungeissa, viitaten 

oletettavasti pääkaupunkiseutuun. Ryhmän tulkinta turvattomuuden kokemuksista (tai niiden puutteesta) 

on sisäisesti yhdenmukainen, mikä on mielenkiintoista suhteessa tuomari- ja ei-teeskentelijäryhmien 

väliseen näkökulmaeroon. Ryhmän vastaukseksi muodostuu lopulta ”En juurikaan etenkään Suomessa”.  

 

Ennen vastauksen lähettämistä B pohtii vielä kysymyksen lähtökohtia. Pohdinnasta käy ilmi, että myös 

ei-teeskentelijäryhmä arvioi turvattomuuden kokemuksia sekä omakohtaisella että yleisellä tasolla. 

 

➔ 18 B:   mä en tiiä oliks tää €sit joku semmonen (.) tota nyt ku tost on puhuttu€ (.)  

➔ 19       ⇓ niin tää kysyjä yrittää jotakin semmosta et €nii no miehet vastaa tietenki heti että pelottaa 

➔ 20       kauheesti€ (.) ku on puhuttu siitä että [(0.5)] naisia voi pelottaa semmosis tilanteissa  

21 A:                                                                       [nii::,]  

22 B:   joissa joku mies on ihan niinku (.) ei huomaa mitään, 

23 A:   nii:, 

➔ 24 B:   mut et (1.0) kyl toi on (0.2) >no siin sanottiin ku sinne pitää vastata totuudenmukaisesti nii. 

25 A:   nii: (.) eiköhän me aika lailla olla tota mieltä. 

 

B arvioi kysymyksen tarkoitusta peliasetelman näkökulmasta ja pohtii, yrittääkö tuomari hakea 

teeskentelijältä stereotyyppistä vastausta. Hän toteaa riveillä 18-20, että naisten turvattomuuden 

kokemuksista on puhuttu julkisuudessa, ja että miehetkin ovat todennäköisesti kuulleet aiheesta. Samalla 
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hän osoittaa olevansa tietoinen stereotyyppisestä naisen vastauksesta tähän kysymykseen. Rivillä 24 B:n 

toteamus ”no siin sanottiin ku sinne pitää vastata totuudenmukaisesti” viittaa jo aiemmin käsittelemääni 

kontekstuaaliseen ymmärrykseen imitaatiopelin kussakin roolissa toimimiseen liitetyistä odotuksista: ei-

teeskentelijällä on vapaus vastata rehellisesti, ilman pohdintaa siitä, noudattaako omaan kokemukseen 

perustuva vastaus sosiaalisen ryhmän oletusarvoista näkemystä. Katkelma kuitenkin osoittaa, että 

tietoisuus stereotypioista kulkee pelissä mukana, hyödynnettiin niitä tai ei (Skeggs, 2004). Tässä 

tapauksessa ei-teeskentelijäryhmä osoittaa olevansa tietoinen stereotypian ja oman kokemuksensa 

välisistä eroista, ja päättää vastata rehellisesti. Ratkaisun myötä ryhmä tekee erottelun naisena olemisen 

henkilökohtaisen ja yleisen ulottuvuuden välillä ja päätyy hylkäämään stereotyyppisen tiedon relevanssin 

suhteessa omaan kokemukseensa (Kitzinger, 2006; Widdicombe, 1997). 

 

Teeskentelijäryhmän päätöksenteossa henkilökohtaisen kokemuksen ja yleistiedon jännite näyttäytyy eri 

tavalla kuin ei-teeskentelijäryhmän kohdalla. Teeskentelijäryhmän pelaajien katkelmasta ilmenee, ettei 

omakohtaista kokemusta oteta päätöksenteossa lainkaan huomioon; sen sijaan pelaajat hyödyntävät samaa 

stereotypiaa, jota ei-teeskentelijäryhmä pohti edellisessä katkelmassa.  

 

Teeskentelijäryhmä 

(pelaajat lukevat kysymystä) 

01 B:   hh 

➔ 02 C:   =eiks- [    eiks naiset yleensä koe    ] (.) olonsa aika turvattomaksi, 

03 B:               [              hh ha ha ha             ] 

04                  [{A katsoo B:ta ja hymyilee}] 

05     {C nojaa leukaansa kämmeneen ja kääntyy katsomaan muita} 

06 C:   ainakin (.) tietyis paikois. 

07 B:   mm. 

08 A:   nii, 

➔ 09 C:   €pimeillä kujilla€ (.) hh 

10       {C katsoo muita hymyillen} 

➔ 11       {A ja B naureskelevat} 

➔ 12 B:   °kokee ° just €alikulkutunneleis[sa€ 

13 A:                                                          [€nii€ hh 

 

Teeskentelijäryhmän katkelma esiteltiin aiemmin teeskentelijän tiedon lähteitä käsittelevässä 

kappaleessa, jossa osoitin ryhmän vastauksen pohjautuvan yleistiedon alueelle asettuvaan stereotypiaan. 

C:n arvio ”eiks naiset yleensä koe olonsa aika turvattomaksi” rivillä 02 noudattaa ei-teeskentelijäryhmän 
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oletusta siitä, että miehet ovat omaksuneet julkisuudessa usein esitetyn näkökulman naisten 

turvattomuuden kokemuksista. Vastaus perustuu ryhmän arvioon todennäköisyyksistä: ”yleensä” viittaa 

siihen, ettei C katso jokaisen naisen välttämättä kokevan turvattomuutta, mutta pitää vastausta 

keskimäärin naiselle uskottavana. Teeskentelijäryhmällä ei ole aitoa asiantuntemusta naisten 

turvattomuuden kokemuksista, joten ryhmä päätyy turvalliseen ratkaisuun vastaamalla stereotyyppisesti. 

 

Kyseinen pelisekvenssi osoittaa, ettei omakohtaiseen kokemukseen perustuva vastaus välttämättä riitä 

tuomarin vakuuttamiseen. Sukupuolen kaltaisessa heterogeenisessä sosiaalisessa ryhmässä yksilölliset 

eroavaisuudet näkökulmien välillä ovat yleisiä, ja tässä sekvenssissä pelaajien kokemukset poikkesivat 

toisistaan niin tuomariryhmän ja ei-teeskentelijäryhmän välillä kuin tuomariryhmän sisälläkin. Lisäksi 

tapaus on mainio esimerkki sosiaaliseen ryhmään liitetyn stereotyyppisen tiedon tapauskohtaisesta 

omaksumisesta tai hylkäämisestä suhteessa omaan identiteettityöhön (Widdicombe, 1998). Jokainen 

pelaajaryhmä osoitti olevansa tietoinen yleisestä käsityksestä, jonka mukaan naiset kokevat olonsa 

turvattomiksi liikkuessaan yksin yöllä, mutta tämän stereotypian relevanssi näyttäytyi ryhmien välillä eri 

tavoin. Sekventiaalisen ratkaisun taustalla ei ole teeskentelijäryhmän taidokkuus, sillä heidän 

vastauksensa pohjautuu yleistietoon ja stereotypiaan, josta jokainen pelaajaryhmä osoitti olevansa 

tietoinen – sen sijaan ei-teeskentelijän ja tuomarin kokemusten erilaisuus ratkaisi valinnan teeskentelijän 

eduksi. Kysymys turvattomuuden tunteesta ei aktivoinut naisten sosiaalisen ryhmän sisäistä 

yhdenmukaisuutta, ja korosti sen sijaan naisten heterogeenisyyttä yleisesti jaetun stereotypian paikkaansa 

pitävyyden suhteen (Segersven, 2019).  

 

 

5.4.3. Asiantuntijuuden moraalinen ulottuvuus 

 

Vaikka edelliset tapausesimerkit osoittavat naisten ja miesten sosiaalisten maailmojen lomittaisuuden 

sekä niiden välisten rajojen häilyvyyden, ajoittain epärelevantinkin sosiaalisen ryhmän merkityksellisyys 

voi myös aktivoitua tietyissä tilanteissa. Ryhmäkategoriaan liitetään merkityksiä suhteessa omiin 

henkilökohtaisiin kokemuksiin, joten yhteneväiseksi oletetun ryhmän sisälle mahtuu laaja kirjo erilaisia 

tulkintoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa ryhmäidentiteetin esittämisen tapa olisi yhtä 

lailla hyväksyttävä. Kuten luvuissa 2 ja 3 perustelin, teknisesti paikkaansa pitävää tietoa ei välttämättä 

katsota yhteisöllisesti perustelluksi ja siten moraalisesti oikeutetuksi (Arminen & Simonen, 2019; Stivers, 

Mondada & Steensig, 2011). Sukupuoleen, kuten muihinkin ryhmäkategorioihin, liitetään odotuksia siitä, 

miten sen kautta määritellyn yksilön tulee käyttäytyä ja ilmaista identiteettiään. Nämä sosiaalista 

maailmaa koossa pitävät odotukset perustuvat luottamukseen, jolloin niiden rikkominen on moraalisesti 

paheksuttua. (Jayyusi, 2012.) Episteemisyyden osalta ryhmäkategoria vaikuttaa etenkin henkilöön 
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liitettyyn episteemiseen statukseen ja sen myötä rakentuvaan oikeuteen ja toisaalta velvollisuuteen 

ilmaista tietämystä (Heritage, 2012; Enfield, 2011).  

 

Keskustelunanalyyttisesti tiedon moraalisuutta voidaan tarkastella sen ilmaisemiseen kohdistettujen 

reaktioiden kautta: vastaanottajan reaktio osoittaa tiedon yhteensopivuuden siihen liitettyjen 

normatiivisten odotusten kanssa (Sacks ja muut, 1974; Enfield, 2011). Erityisesti näiden odotusten 

rikkominen tekee ne läpinäkyviksi (Garfinkel, 1967), kuten seuraavaksi esittelemäni tapausesimerkki 

osoittaa. Tässä sekvenssissä vastaajan tapa tulkita kysymystä on naistuomariryhmän arvioinnin mukaan 

täysin mahdoton hyväksyä, ja herättää tuomariryhmässä selvää paheksuntaa. Toinen vastaajista rikkoo 

selvästi niitä odotuksia, joita naisen episteemiseen asemaan liitetään, eikä vastausta siten tulkita 

asiantuntevaksi sukupuolen esittämisen ilmaisuksi. 

 

 

”Mikä olisi elämässäsi toisin, jos olisit mies?” 

 

 

Naistuomariryhmä suunnittelee kysymyksensä valmiiksi rajatusta näkökulmasta käsin. Vaikka pelaajat 

eivät määrittele odotettuja naisten tai miesten vastauksia kysymykseensä, kysymykseen sisältyy ajatus 

sukupuolitetun syrjinnän mahdollisuudesta naisten elämässä. Seuraavassa katkelmassa tuomariryhmän 

pelaajat päätyvät muotoilemaan oheisen kysymyksen syrjintää koskevan pohdintansa kautta. 

 

Tuomariryhmän kysymyksen tavoite 

(ryhmä suunnittelee seuraavaa kysymystään) 

01 C:   tota::, (6.0) ehkä (.) ⇑mua kiinnostais myös et mitä teeskentelijät (.) >tai myös et mitä ne  

02        niinku oikeet (.) mutta myös ⇓mitä teeskentelijät sanois jos kysyis jotain että (.) et miten  

➔ 03       °aattelet että (.) että niinku jotenki° (0.2) sukupuolesi on vaikuttanut (.) <vaikka:> (.) mth  

➔ 04       >johonki niinku< (.) töissä tai opiskelussa tai (.) johonki tämmöseen kohdatuks tulemiseen et 

➔ 05       ⇓onks kohdannu jotain niinku (0.2) sukupuoli[   <tettua>  ] (.) jotain tai <syrjintää> ⇓°tai°.  

06                                                                                        [{B nyökkää}] 

07 A:   =joo:. 

08 C:   =<jotain>. 

09 A:   vois olla aika hyvä (.) °mun mielest° 

➔ 10 B:   miten eri tavalla (.) >olis menny jos< (.) jos olisi {B viittoo kädellään, kopauttaa pöytää} mies. 

11 C:   ⇑nii (.) ⇑JOO: (0.2) hei toi olis [(--) 

12 B:                                                         [mikä olis (.) <toisin>? 
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13 C:   =>mikä olis [toisin]?< 

14 A:                        [  joo.  ]  °jep° 

15       {B alkaa kirjoittaa kysymystä paperille} 

 

C aloittaa kysymyksen aihepiirin taustoittamisen riveillä 01-05 pohtimalla sukupuolen vaikutuksia 

työelämään sukupuolitetun syrjinnän näkökulmasta. A ja B hyväksyvät aihepiirin relevanttina: B nyökkää 

jo kesken C:n pohdinnan rivillä 06, ja A toteaa rivillä 09, että esitetty kysymyksen aihe ”vois olla aika 

hyvä”. Lopullisen kysymyksen muotoilee B riveillä 10 ja 12: ”Mikä olisi elämässäsi toisin, jos olisit 

mies?”. Kysymyksen muotoiluun ei sisällytetty työ- tai opiskeluelämää kontekstina eikä rakenteellisen 

syrjinnän mahdollisuutta, vaikka taustalla oleva idea syntyi juuri tässä yhteydessä. Kysymys jää täten 

avoimeksi, ja kysymyksen tarkoitusperän tulkitseminen on vastaajien vastuulla. 

 

Tuomariryhmän vastaanottamat vastaukset sisältävät kaksi keskenään hyvin erilaista näkökulmaa naisena 

olemisen haasteista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomariryhmän arviointi käynnistyy pelaajien yhteisellä naururesponssilla. Katkelma näyttää, miten 

yksimielisesti ja implisiittisesti tuomariryhmä kohdistaa huomionsa toiseen vastauksista: jokainen pelaaja 

tietää, mille tässä tilanteessa nauretaan, vaikka kukaan ei perustele reaktiotaan viittaamalla suoraan 

jompaankumpaan vastauksista. 

 

Tuomariryhmän arviointi 

01       {C klikkaa hiirellä välilehden auki} 

02       (3.0) {pelaajat lukevat vastauksia} 

➔ 03 C:   hh hhä hhä hä hä hhhh (.) [hhhhh hhh 

➔ 04                                                       [{A ja B liittyvät nauruun} 

05       (4.2) 

V1: Vaatteiden ostaminen olisi paljon 

helpompaa. Ei tarvitsisi meikata aamuisin. 

V2: Omaa asemaa yhteiskunnassa joutuisi 

reflektoimaan vähemmän. Uralla eteneminen 

saattaisi olla helpompaa, kun ei tarvitsisi 

todistella itseään niin paljon, eikä 

yhteiskunta asettaisi yhtä suuria odotuksia 

koskien perheen perustamista. Toisaalta 

esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa 

tunteiden osoittaminen olisi miehenä 

rajoitetumpaa. Omaa sukupuolta ei 

korostettaisi niin paljon ylipäätään. 
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06 C:   .hhh hhh hh hh hh €ant(h)eeks€ 

➔ 07 B:   €joo mä sanoisin et (.) tää on,€ hhh 

➔ 08 C:   joko tää on tosi monimutkainen [HÄMY] (.) tai sitten tää on ilmiselvä. 

09 A:                                                             [   joo   ] 

10 B:   €joo€. 

11       (0.5) 

12 C:   [         HERRANJUMALA    ] 

 

Tuomariryhmän päätös muodostuu välittömästi ja täysin yksimielisesti. C aloittaa rivillä 03 nauramisen, 

johon A ja B liittyvät. C ei selittele naurunsa syytä, vaan se näyttäytyy muulle ryhmälle implisiittisesti 

täysin ymmärrettävänä. Riveillä 07 ja 08 B ja C tulkitsevat vastauksen toisiaan täydentäen: lausumat ovat 

kuin saman virkkeen jatkeita. C luonnehtii vastausten tulkintaa ”ilmiselväksi”, ja sekä A että B ilmaisevat 

olevansa samaa mieltä. Seuraavan katkelman myötä lukijalle selviää, miksi ryhmä reagoi näin 

voimakkaasti. Vaikka pelaajat ovat selvästi yksimielisiä arvioinnistaan, he perustelevat arvioinnin syyt 

hyvin reflektiivisesti sekä imitaatiopelin rooliodotusten että naisten sosiaaliseen ryhmään sisältyvien 

episteemisten normien kautta. 

 

➔ 13 A:   [mut ku (.) mut ku tää on] (.) ei-teeskentelijällä ei olis mitään >niinku< syytä (0.2) ei- 

14        teeskentelijällä ei oo mitään syytä vastata niinku vastauksen yks mukaisesti  

15       {A viittoo kohti  näyttöä} 

16       {B puistelee päätään} 

➔ 17 A:   kumpiki näist voi olla teeskentely {osoittaa näyttöä} mut ei-teeskentelijällä ei ei oo mitään 

18        syytä vastata näin, 

19 B:   =nii [   se on totta   ]                       

➔ 20 C:          [ nii ku ohje on ] kuitenki että vastatkaa <aidosti> oman kokemuksen ja ajatusten  

21       mukaisesti (.) nii kyllä mä tän {osoittaa näyttöä} nyt niinku ostan ihan [(0.2)] täysin 

22 B:                                                                                                                               [ joo  ] 

➔ 23 B:   joo ja tää on siis just se mitä niinku (.) jos miettii et mitä <niin kun> (2.2) niinku omast  

24       toiminnast näyttäytyy ulkopuolelle (.) nii nää on varmaan niinku ne mitä tulee heti mieleen 

25      (.) tulee tota (.) niinku ensin (.) jotenki, 

26 C:   .hhh mth jop ja m-[      musta (--)    ] 

27 B:                                    [no oletan todel-] (.) mä oon sitä mieltä et kyllä (.) 

28 C:   joo (.) pistä sinne {osoittaa näyttöä} ja (.) noin {osoittaa eri kohtaan näyttöä} 

29       {B klikkaa hiirellä} 

30 C:   näin. 
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Riveillä 13-14 A tuo esille syyn ryhmän voimakkaan reaktion taustalla. Hänen mukaansa ei-

teeskentelijällä eli aidolla naisryhmällä ei olisi mitään syytä vastata vastauksen 1 mukaisesti. A on erittäin 

painokas tulkinnassaan, korostaen sanaa ”mitään” kahdesti. Rivillä 17 A:n toteamus ”kumpikin näist voi 

olla teeskentely” korostaa vielä sitä, ettei arvio johdu vastauksesta 2. Vaikka teeskentelijä voisi kyetä 

tuottamaan myös tämän kaltaisen vastauksen, päinvastainen tilanne ei A:n mukaan ole mahdollinen. 

Riveillä 20-21 C jatkaa A:n tulkintaa toteamalla, että imitaatiopelin ohjeistus kehottaa ei-teeskentelijää 

vastaamaan aidosti – tätä kontekstia vasten vastaus 1 ei ryhmän arvion mukaan yksinkertaisesti ole 

mahdollinen aidon naisryhmän vastaukseksi. Riveillä 23-25 B:n esittämä arvio siitä, että vastauksen 1 

sisältämät vaatteiden ostaminen ja meikkaaminen ovat ulospäin näkyviä seikkoja, korostaa sitä, että 

kyseessä on pinnalliselle tasolle jäävä vastaus.  

 

Vastaus 1 ei ole ryhmän tulkinnan mukaan pelkästään epäuskottava aidon naisryhmän vastaukseksi, vaan 

se koetaan myös normatiiviseksi rikkomukseksi. Seuraavassa katkelmassa korostuu tuomariryhmän 

pelaajien paheksunta ja jopa suuttumus arvioinnin taustalla. 

 

31 A:   °mm° (.) €>toi on kyl vaa< sillee et KAMOON€ hhhh [hh hhh 

32 B:                                                                                                [hhe hhhe hhheh 

➔ 33 C:   MUA vähän nyt niinku (.) mä oon (.) mua jotenki <suututtaa:>, 

34 B:   =joo: 

➔ 35 A:   .hh joo:: (.) niinku et onks toi (0.2) mitäh (.) jos toi on ei-teeskentelijältä nii se on vaa  

➔ 36        täydellinen provo [ku ei] ei-teeskentelijän pitäny käyttäytyy tolleen (.) °nii sit° 

37 B:                                    [ nii:  ] 

38 C:   tshk (.) .hhhhhh hhh 

39       (3.0) 

40 B:   noh (.) olen varma [vast(-)] 

41 C:                                     [KYLLÄ] 

42       {C ottaa näppäimistön ja alkaa kirjoittaa arviointia tietokoneelle} 

 

Tuomariryhmä päätyy lopuksi pohtimaan vielä vastauksen herättämää 1 tunnereaktiota, jota C luonnehtii 

rivillä 33 suuttumukseksi ja A provosoitumiseksi riveillä 35-36. A eksplikoi odotusten rikkoutumisen 

toteamalla, ettei ei-teeskentelijän kuulu käyttäytyä tavalla, joka johtaisi vastauksen 1 kirjoittamiseen. 

Vaikka pelaajat naureskelevat vastaukselle, vahvasti painotettu ilmaisutyyli ilmentää tunnereaktion 

aitoutta. Mielenkiintoisesti vastaus 1 osoittautuu tuomariryhmän arvioinnissa sinänsä 

totuudenmukaiseksi, sillä ryhmä ei totea vastauksen sisällön olevan teknisesti väärin. Tästä huolimatta 
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vastaus on moraalisesti täysin mahdoton hyväksyä, ja jopa loukkaavaksi koettu. Meikkaaminen ja 

vaatteiden valinta eivät ole oikeutettua tietoa tämän kysymyksen aihepiirin osalta, eikä vastausta siten 

hyväksytä asiantuntevaksi naisten sosiaalisen ryhmän jäsenen tulkinnaksi. 

 

Tuomariryhmän arviointi osuu oikeaan, sillä vastaus 1 on tosiaan teeskentelijäryhmän vastaus, ja vastaus 

2 puolestaan aidon naisryhmän kirjoittama. Teeskentelijäryhmä ei onnistunut tavoittamaan sitä pohdinnan 

tasoa, jollaista uskottava naisen vastaus edellyttäisi; tässä mielessä katkelma osoittaa, että myös avoimeen 

kysymykseen on mahdollista vastata ”väärin”. Käsittelin luvussa 2 tiedon moraalista ulottuvuutta, ja tämä 

tapaus on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa sosiaalisen ryhmän edustajalle asetetut episteemiset odotukset 

eivät täyty (Hester & Eglin, 1997). Mikä tahansa vastaus ei ole uskottava, vaikka aiemmat tapausesimerkit 

osoittavat sukupuolen olevan ryhmäkategoriana hyvin heterogeeninen. Teeskentelijän vastaus ei ole 

moraalisesti perusteltu, ja naisen näkökulmaan liittyvien odotusten rikkominen mielletään jopa 

loukkaukseksi.  

 

Esittelen seuraavaksi vastaajien päätöksentekoprosessit, joiden myötä tulkintojen eroavaisuudet 

korostuvat entisestään. Vastaajaryhmien pohdintaa tarkastellessa selviää, että vastausten taustalla 

vaikuttanut tunnetila on ei-teeskentelijäryhmän ja teeskentelijäryhmän välillä täysin erilainen, ja erilaiset 

motivaatiotekijät puolestaan johtavat näkyvän ilmaisun poikkeavuuteen (Stokoe ja muut, 2020, painossa). 

Kysymykseen liitetään näissä ryhmissä täysin erilaisia merkityksiä. Ei-teeskentelijäryhmän naisten 

pohdinnassa korostuvat omakohtaisuus sekä yhteiskunnallisen tason tietoisuus naisena olemiseen 

liittyvistä haasteista: 

 

Ei-teeskentelijäryhmä 

01 C:   mikä olisi elämässäsi toisin jos olisit mies (.) uu:::, 

➔ 02 B:   €elämä olisi helpompaa€ hh[h hh hh 

03                                                          [{A ja C liittyvät nauruun} 

04       (3.0) 

05 A:   °(en mä) tiiä° (.) en mä [koe (--) 

06 C:                                             [jo[ku sem- (---- ---- hhh  ]heh) 

➔ 07 B:                                                  [joutuisin- JOUTUISIN ]reflektoimaan vähemmän ehkä,                  

08       (1.0) 

09 B:   om- °ööh° omaa asemaa yhteiskunnassa joutuisi reflektoimaan [vähemmän. 

10 C:                                        [nii vois aloittaa ainakin tolla 

11        ja (.) öö 

12       {C kirjoittaa vastausta tietokoneelle} (10.4) 
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➔ 13 C:   mm:, (3.0) ei olisi lasikattoja (.) työelämässä, {nojautuu poispäin tietokoneelta} 

14 C:   tai jotain että, (2.0) 

15 C:   >kyl täs tulee mones nii et< (.) °nii pitäiskö ottaa esiin joku°, 

16       (10.2) 

➔ 17 C:   ehkä työelämässä eteneminen saattaisi olla helpompaa? 

18 B:   joo[:. 

19 A:         [mm, 

20 B:   ja just (.) ei tarvitsis (.) miettii °jotain°= 

21 C:   =ei tarvitsis todistella itseään nii palj[on. 

22 B:                                                                    [nii: (.) °mm° 

23 A:                                                                    [joo. 

24 C:   [miesvaltaisella alalla] vaikka 

25 A:   [joo (.)   niinpä (.) joo ]  

26 C:   tai jotain tollee tom[most 

➔ 27 B:                                      [nii ja just se et yhteiskunta olettaa että (0.2) kaikki haluamme lapsia ja (.) 

28        sen takia °se saattaa° vaikeuttaa sitä (.) ⇓urakehitystä. 

29 C:   nii:. 

30 B:   urakehitys olis suoraviivaisempaa ja, 

31 C:   joo. 

32 B:   tai miten sen nyt sanois 

33       (1.5) 

34 C:   no mä jotenki summaan €noi€ hh €vast(h)aukset€ 

35       {C alkaa kirjoittaa vastausta tietokoneelle} 

 

Ei-teeskentelijäryhmän tulkinta kysymyksestä johtaa täysin samoille raiteille tuomariryhmän asettamien 

odotusten kanssa. Rivillä 02 B toteaa hymyillen, että elämä olisi miehenä helpompaa, mikä saa ryhmän 

nauramaan. Rivillä 05 A vaikuttaisi aloittavan varovaisesti erimielistä näkemystä (”en mä koe”), mutta 

tulee C:n ja B:n keskeyttämäksi. C ja B tuovat esiin jo tuomariryhmän kysymyksen suunnitteluaiheessa 

pohtimia näkökulmia: tarpeen reflektoida omaa asemaa vähemmän (rivit 07 ja 09), työelämän lasikatot 

(rivit 13 ja 17) sekä naisen rooliin liitetyt stereotypiat (rivit 21 ja 27-28). Myös A ilmaisee lopulta 

jakavansa B:n ja C:n tulkinnan rivillä 25 (”joo (.) niinpä (.) joo”), joten vastaus on yksimielinen. Ryhmän 

päätös muodostuu kysymyksen laajuuteen nähden hyvin nopeasti ja suoraviivaisesti, mikä korostaa 

vastaukseen nostettujen seikkojen jaettua relevanssia. Naisena olemiseen liitetyt yhteiskunnalliset 

haasteet toimivat ikään kuin sosiaalisen ryhmän sisäistä yhteneväisyyttä aktivoivina symboleina, joihin 

sisältyy jaettu tunnetila ja merkitys (Lamont & Molnár, 2002).  
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Teeskentelijäryhmän reaktio kysymykseen eroaa merkittävästi edellisessä katkelmassa esitellystä ei-

teeskentelijäryhmän reaktiosta. Katkelmasta nousevat esiin teeskentelijäryhmän miesten edellisistä 

katkelmista poikkeava tunnetila: kysymystä pidetään huvittavana, ja vastaus tuotetaan kevyesti ja 

nopeasti. Vaikka vastaus perustuu vuorovaikutteisesti omaksuttuun tietämykseen, tähän liitetyt 

merkitykset eivät vastaa tuomariryhmän odotuksia. 

 

Teeskentelijäryhmä 

01 A:   mikä olisi (.) €elämäs(hh)säsi toisin hh hh 

02 B:   pfth hhh krhm hh 

03 A:   €hhää€ 

04       (0.5) 

➔ 05 B:   tota: (.) mulla olisi penis. 

06       (1.0) 

07 A:   mä °tota sanoisin° {alkaa kirjoittaa vastausta tietokoneelle} 

08 B:   totta {osoittaa näyttöä} 

➔ 09 A:   tää on ihan (.) täst mun tyttöystävä valittaa ihan jatkuvasti et vaatteiden ostaminen olis  

10       paljon °helpompaa°. 

11       (5.0) 

➔ 12 C:   .hh hh tai ainaki se on nii et (.) että vaatteita tulee ostettua tosi harvoin 

13 A:   nii:, 

14       (4.2) 

15 B:   jep (.) tai sit ° (--- ---) yleensä° 

16       (2.0) 

17 A:   .hhh vaatt(h)eiden ostaminen hhhh helpompaa, 

18       (2.6) 

➔ 19 A:   mm:::, (1.5) ehkä tost kans (0.2) ei tarvis meikkaa >aamuisin<, 

20 B:   joo. 

21       {A kirjoittaa vastauksen tietokoneelle} 

 

A lukee kysymyksen ääneen rivillä 01 nauraen, ja B liittyy nauruun. B:n responssi ”mulla olisi penis” 

rivillä 05 korostaa ryhmän humoristista suhtautumista kysymyksen aihepiiriin. Rivillä 07 A ottaa tilanteen 

haltuun alkamalla itse muotoilla vastausta tietokoneelle. Hän perustelee vastauksensa riveillä 09-10 

viittaamalla tyttöystävänsä arvioon siitä, että vaatteiden ostaminen olisi miehenä helpompaa. C ja B 

osoittavat hyväksyntänsä tälle tulkinnalle pohtimalla omia kokemuksiaan vaatteiden ostamisesta riveillä 
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12 ja 15. A täydentää vastausta vielä rivillä 19 lisäämällä meikkaamisen miesten ja naisten elämää 

erottavien tekijöiden joukkoon, ja kirjoittaa sitten vastauksen valmiiksi.  

 

Teeskentelijän päätös muodostuu nopeasti A:n hyödyntämän vuorovaikutteisen tietolähteen myötä. A 

ilmaisee itsevarmuutta kysymyksen aihepiirin osalta aloittamalla vastauksen kirjoittamisen muilta 

kysymättä sekä viittaamalla tyttöystäväänsä tiedon lähteenä. Vaihtoehtoisia näkökulmia ei ehdoteta, 

eivätkä muut pelaajat kyseenalaista A:n tiedon relevanttiutta. Teeskentelijän vastauksen sisältö (vaatteet, 

meikkaaminen) poikkeaa huomattavasti niistä asioista, joita ei-teeskentelijäryhmä nosti omassa 

vastauksessaan esiin. Sekvenssi osoittaa konkreettisesti, ettei havainto itsessään tuota tietoa, vaan tieto ja 

lopulta asiantuntemus rakentuvat niissä tavoissa, joilla havainnoija tulkitsee maailmaa ja rakentaa 

perusteltuja merkityksiä tulkinnoilleen. Merkityksenanto on moraalisesti painottunutta: sosiaaliseen 

ryhmään liitettyihin merkityksiin sisältyy odotuksia, joiden rikkominen tulkitaan luottamuksen 

rikkomisena. Arvio siitä, ettei naisella olisi mitään syytä vastata teeskentelijäryhmän vastauksen 

mukaisesti, on osoitus sosiaalisen ryhmän kyvystä aktivoida rajanveto meihin ja muihin. Nämä rajat jäävät 

arkielämässä helposti näkymättömiksi, mutta tulevat näkyviksi niitä rikottaessa (Garfinkel, 1967). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sukupuolta koskeva tieto ja asiantuntemus näyttäytyvät aineiston 

perusteella tilannekohtaisesti rakentuvina. Vastaajaryhmien sisäinen tietävyys perustuu vahvimmin 

omakohtaiseen kokemukseen; toisaalta omakohtaisen kokemuksen puutteessa myös vuorovaikutteinen 

tietämys tai pelkkä yleistieto kelpaavat vastauksen pohjaksi. Miesten ja naisten sosiaalisia ryhmiä koskeva 

tieto ei yleensä ole selvästi rajattua, minkä seurauksena imitaatiopelissä kysytyt kysymykset perustuvat 

pääasiassa oletukseen arkipäiväisiin kokemuksiin liitettyjen merkitysten eroavaisuuksista sosiaalisten 

ryhmien välillä. Kokemusperäisten tulkintojen vastaavuus ei ole aineiston perusteella kovinkaan tehokas 

arvioinnin perusta. Ei-teeskentelijäryhmien päätöksentekoa käsittelevässä luvussa osoitin, etteivät 

pelaajat välttämättä jaa keskenään samanlaisia käytäntöjä, ja sama ilmiö näyttäytyy selvästi myös 

tuomarin ja vastaajaryhmien välillä. Samaan sukupuolikategoriaan identifioituvat pelaajat voivat liittää 

sukupuoleen keskenään täysin erilaisia ominaisuuksia, kokemuksia ja tulkintoja. 

 

Tuomarin ja vastaajien väliset tulkintojen yhteneväisyydet tai eroavaisuudet näyttäytyvät kahdella tasolla. 

Ensinnäkin arkielämän kokemuksia tulkitaan aiempaan sosialisaatioon pohjautuvien tulkintakehysten 

avulla. Nämä voivat joko yhdistää tai erottaa kahta samaan sosiaaliseen ryhmään identifioituvaa henkilöä 

riippuen kysymyksen aihepiiristä. Yksilö kokee usein kuuluvansa useampaan kuin yhteen 

ryhmäkategoriaan, eikä nimenomaan sukupuoli näyttäydy aina merkityksellisimpänä jokaisen aihepiirin 

osalta. Toisella tasolla sukupuoleen linkittyy yleistietoa, joka muodostaa omanlaisensa jännitteen 

suhteessa yksilön henkilökohtaisiin kokemuksiin. Aivan kuten arkipäiväisten kokemustenkin osalta, myös 
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yleistiedon alueelle asettuvien stereotypioiden koettu relevanssi näyttäytyy erilaisena yksilöiden välillä. 

Stereotypiat eivät riitä kattamaan kaikkea yksilöllistä ja tilannesidonnaista vaihtelua, jolloin niiden 

merkityksellisyys määrittyy eri tavoin eri konteksteissa. Yleistieto on tyypillisesti kaikkien 

pelaajaryhmien saavutettavissa, jolloin sen toimivuus imitaatiopelin ratkaisujen osalta on käytännössä 

sattumanvarainen. Sukupuolta koskevaa oikeaa tai väärää tietoa on mahdotonta koota ennalta olemassa 

olevaksi ja pysyväksi ”manuaaliksi”, sillä tiedon relevanssi ja sen myötä muodostuva asiantuntemus on 

luonteeltaan neuvottelunvaraista. Toisaalta aivan mikä tahansa sukupuolen esittämisen tapa ei ole yhtä 

lailla moraalisesti hyväksyttävä, kuten viimeinen tapausesimerkki osoittaa. Sukupuoli voi siis olla yhtenä 

hetkenä epärelevantti ja toisena taas aktiivinen meitä ja muita erottava sosiaalinen ryhmä.  

 

 

6. Tulokset ja pohdinta 
 

Sukupuoliryhmäimitaatiopelin videoidut ryhmäkeskustelut tukevat relatiivista näkemystä tiedon ja 

asiantuntijuuden rakentumisesta. Vastaajien oma tulkinta tietävyydestään kysymyksen aihepiirin alueelta 

tai se, mihin tämä tietävyys perustuu, eivät ratkaise tuomarin tulkintaa vastausten asiantuntevuudesta. 

Yleisesti tunnettu stereotypia voidaan katsoa osoitukseksi aidosta asiantuntemuksesta, ja vastaavasti 

omakohtaiseen kokemukseen perustuva vastaus tulkita epäuskottavaksi. Sukupuolta koskevat tieto ja 

asiantuntemus ovat neuvottelunvaraisia, ja niihin liitetyt merkitykset pohjautuvat pääasiassa vastaajien ja 

tuomarin tulkintakehysten yhteneväisyyteen kussakin kontekstissa. Miesten ja naisten sosiaalisten 

ryhmien sisäinen heterogeenisyys johtaa siihen, ettei asiantuntijuus perustu niinkään episteemiseen 

pääsyyn, vaan jaettuun tapaan tulkita maailmaa. Teeskentelijällä voi olla omakohtaistakin kokemusta 

toisen sukupuolen alueelle liitetystä aihepiiristä, ja ei-teeskentelijä voi vastaavasti pitää aihetta omalta 

osaltaan epäolennaisena. Episteemisten alueiden rajojen häilyvyys korostaa relevanttien kokemusten, 

tiedon ja asiantuntijuuden relatiivista luonnetta. 

 

Episteemisen statuksen ja episteemisen aseman välinen jännite (Heritage, 2012) osoittautui tärkeäksi 

ulottuvuudeksi imitaatiopelissä rakentuvien tiedon ja asiantuntijuuden neuvotteluissa. Imitaatiopeli 

asettaa pelaajat tiettyihin rooleihin, joihin liitetään keskenään erilaisia episteemisiä statuksia. Sekä 

vastaajat että tuomari orientoituvat selvästi odotuksiin ei-teeskentelijän ja teeskentelijän rooleista: ei-

teeskentelijän vastaus saa perustua vastaajien omakohtaiseen kokemukseen, joka tulkitaan sellaisenaan 

relevantiksi, kun taas teeskentelijän kokemukset tai tieto eivät ole samalla tavalla moraalisesti 

oikeutettuja. Pelaajaryhmät näkivät huomattavasti enemmän vaivaa muodostaakseen uskottavan 

teeskentelijävastauksen, myös niissä tapauksissa, joissa kysymyksen aihepiiri oli pelaajille omakohtaisesti 

tuttu. Tämä näkyy konkreettisesti vastaustyyleissä, sillä uskottavuuteen pyrkiminen johtaa luonnollisesti 
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todennäköisempiin ja siten yleensä stereotyyppisempiin tapoihin esittää sukupuolta. Stereotypia voi olla 

tuomarin tulkinnasta riippuen menestyksekäs taktiikka tai johtaa teeskentelijän paljastumiseen: jaetun 

sukupuolikuvaston ja henkilökohtaisen tulkinnan välillä käydään jatkuvaa neuvottelua, jonka myötä 

yksilöt hyödyntävät tai hylkäävät sosiaaliseen ryhmäkategoriaan liitettyjä ominaisuuksia (Eglin, 2002; 

Skeggs, 2004).  

 

Miesten ja naisten sosiaalisten ryhmien kyky aktivoida sisäistä yhteneväisyyttään näyttää vaihtelevan 

tilannekohtaisesti. Ei-teeskentelijäryhmien haasteet vastauksia yhdistäessä konkretisoivat sosiaalisen 

ryhmän sisäistä heterogeenisyyttä ja osoittavat, että yhteisen identiteettiposition alle mahtuu keskenään 

hyvinkin erilaisia tapoja tulkita maailmaa. Ei-teeskentelijäryhmää yhdistävä vastaus voi lisäksi poiketa 

huomattavasti tuomariryhmän tulkinnasta. Sukupuoli näyttäytyy näissä tilanteissa latenttina kategoriana 

varsinaisen sosiaalisen ryhmän sijasta (Arminen, Segersven & Simonen, 2018; Brubaker, 2013). Toisaalta 

miesten ja naisten sosiaalisilla ryhmäkategorioilla on myös kyky aktivoitua etenkin silloin, kun niihin 

liitettyjä normeja rikotaan. Vaikka sukupuolikategorioihin liitetyt ominaisuudet ovat häilyviä ja rajoiltaan 

joustavia, mikä tahansa tulkinta ei ole moraalisesti oikeutettu. Oikeutettuja tulkintatapoja koskevat 

neuvottelut osoittavat, että sukupuolen merkitys osana henkilökohtaista identiteettiä voi olla tietyissä 

yhteyksissä täysin epärelevantti ja toisissa puolestaan aktiivinen resurssi, joka määrittää eroa meihin ja 

muihin.  

 

Sukupuolen relatiivinen tulkinta ei poista sen henkilökohtaista merkitystä tai sitä koskevan yleistiedon 

olemassaoloa. Ryhmäkategoria voi olla samanaikaisesti sekä sisäisesti epäyhtenäinen että siihen 

identifioituville erittäin merkityksellinen: tämä merkityksellisyys vain näyttäytyy eri henkilöille sekä eri 

aikoina ja paikkoina erilaisena. Yleistiedon alueelle asettuvat, sukupuoliin yleisesti liitetyt ominaisuudet 

ja tieto voivat olla tiettynä hetkenä henkilökohtaisen identiteetin kerronnallinen resurssi ja toisena taas 

loukkaavia karikatyyrejä. Tämä relatiivisuus korostaa joustavan soveltamiskyvyn merkitystä 

sukupuolikategorioita aktivoitaessa. Sukupuolta on siksi tärkeää tarkastella empiirisesti aktiivisena 

toimintana, jolloin sen relevanssia ei oteta ennalta annettuna. Imitaatiopeliin sisältyvä episteeminen 

määrittelytyö ei pelkästään heijasta olemassa olevia näkemyksiä sukupuolesta, vaan osaltaan haastaa, 

vahvistaa tai uudistaa siihen liitettyjä normeja osallistujien aktiivisen identiteettityön välityksellä.  

 

Imitaatiopelin keskustelunanalyyttinen tarkastelu ei tue sen toimivuutta vuorovaikutteisen 

asiantuntijuuden mittausvälineenä. Tämän tutkielman perusteella ei toisaalta ole mahdollista tehdä 

päätelmiä siitä, näyttäytyykö vuorovaikutteinen asiantuntijuus kenties eri tavoin muiden sosiaalisten 

ryhmien välisissä imitaatiopeleissä. Todennäköisesti suurin haaste vuorovaikutteisen asiantuntemuksen 

osalta on kohderyhmien välisten rajojen häilyvyys: vuorovaikutteisen asiantuntemuksen olemassaolo 
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edellyttää selkeää rajaa sekä kahden sosiaalisen ryhmän välille että niiden diskursiivisen ja praktisen 

ulottuvuuden välille. Sukupuoliryhmäpelin aineisto osoittaa, ettei miesten ja naisten sosiaalisilla ryhmillä 

ole selkeitä, toisistaan erillisiä käytäntöjä, joihin vuorovaikutteinen asiantuntijuus voisi kohdistua: sen 

sijaan näiden ryhmien välille mahtuu runsas määrä erilaisia kokemuksia, joita samaan ryhmään 

identifioituvat henkilöt eivät välttämättä jaa keskenään. Lisäksi päällisin puolin yhteneväinen kokemus 

näyttäytyy täysin eri tavoin siihen liitettyjen merkitysten kautta. Aktiivisen sosiaalisen ryhmän sijasta 

sukupuolta voitaisiin luonnehtia kuvitelluksi yhteisöksi (Anderson, 1983), johon sisältyvien jaettujen 

symboleiden merkitystä kukin jäsen tulkitsee omalla tavallaan. 

 

Vuorovaikutteisen asiantuntijuuden toteutumista ei siksi tule tulkita pelkästään imitaatiopelin 

kvantitatiivisten tulosten perusteella. Sukupuoliryhmäimitaatiopelin tulokset näyttäytyisivät pelkän 

kvantitatiivisen tulkinnan perusteella osoituksena miesten ja naisten toistensa maailmoista jakamasta 

syvästä vuorovaikutteisesta asiantuntemuksesta, vaikka peliaineiston pintaa syvempi tarkastelu korostaa 

pikemminkin ryhmien välisten rajojen suhteellisuutta. Jotta vuorovaikutteista asiantuntemusta voitaisiin 

tutkia nimenomaan teeskentelijän kyvykkyytenä, tulee sen toteutuminen osoittaa pelaajien ehdoilla. 

Keskustelunanalyyttinen tutkimus tarjoaa nähdäkseni toimivia välineitä tähän: teeskentelijän tapa 

perustella tietävyyttään tuo luontevasti esille tiedon lähteet, mukaan lukien vuorovaikutteisesti omaksutun 

tietävyyden. Mikäli kohderyhmä, tai tuomari sen edustajana, tulkitsee vuorovaikutteisesti omaksutun 

tiedon olevan oikeutettua ja relevanttia, tämä voisi toimia osoituksena vuorovaikutteisesta 

asiantuntijuudesta. Episteemisyyden rakentumisen näkökulmasta olisi mielenkiintoista verrata 

sukupuolen kaltaista laajaa ja heterogeenistä ryhmää episteemisesti tarkoin rajattuun asiantuntijaryhmään, 

jonka rajanvetotyö näyttäytyisi todennäköisesti täysin eri tavoin. 

 

Tämän tutkielman pohjalta Collinsin työryhmän kehittämään teoreettiseen viitekehykseen voidaan 

kohdistaa sekä kritiikkiä että tukea. Kriittisin kärki osoittaa kohti sosiaalisten ryhmien ulkokohtaista 

rajaamista ja niiden määrittelynvaraisen luonteen sivuuttamista. Aineiston perusteella sukupuoli saa 

merkityksensä tilannekohtaisesti, eivätkä nämä merkitykset näyttäydy samanlaisina jokaisen samaan 

sukupuolikategoriaan identifioituvan henkilön näkökulmasta. On perusteltua haastaa Collinsin työryhmän 

tapa olettaa, että jokainen ryhmä jakaisi sisäisesti yhteneväisen käytäntöjen kielen, joka pysyisi 

samanlaisena kontekstista riippumatta. Toisaalta tieto ja asiantuntemus tarjoavat mielenkiintoisen ja 

raikkaan tavan tarkastella sosiaalisten ryhmien rajanvetotyötä, joten oikeiden kysymyksenasetteluiden 

avulla vuorovaikutteinen asiantuntemus ja teeskentely mahdollistavat sosiaalisten ryhmien tutkimisen 

niiden omista lähtökohdista käsin. Imitaatiopelissä pelaajat nostavat esiin juuri itselleen relevantteja 

asioita, ja toisaalta peli kannustaa pohtimaan sosiaaliseen ryhmään liitettyjä yleisiä ja omakohtaisia 

merkityksiä tavanomaista eksplisiittisemmällä tavalla. 
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Vuorovaikutteisen asiantuntemuksen uudelleenmäärittely sosiaalisen ryhmän sisäisen aktivoitumisen 

välineenä on linjassa tässä tutkielmassa esitellyn sukupuoliryhmäimitaatiopelin analyysin kanssa 

(Arminen, Segersven & Simonen, 2018). Sosiaalisten ryhmien rajanvetotyön tarkastelu aktiivisena 

toimintana mahdollistaa imitaatiopelin ainutlaatuisen tutkimusasetelman hyödyntämisen ilman sen 

alkuperäisen teoreettisen viitekehyksen omaksumista. Imitaatiopeli on toimiva tutkimuskohde tai 

vuorovaikutuksen konteksti myös keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle, ja tarjoaa nähdäkseni 

jatkossakin lukuisia mielenkiintoisia tutkimusasetelmia. Tässä tutkielmassa valittu episteeminen 

näkökulma on vain yksi mahdollinen ulottuvuus: imitaatiopelin keskustelunanalyyttinen tutkimus voi 

kohdistua moniin muihinkin ilmiöihin, kuten lukemattomiin ryhmävuorovaikutuksen piirteisiin, 

imitaatiopeliin teknologiana, pelistrategioihin tai pelissä käsiteltävien sosiaalisten ryhmien keskeisiksi 

näyttäytyviin rajapintoihin. Myös tiedon ja asiantuntijuuden osalta tässä tutkielmassa esitetty analyysi 

tarjoaa vain pintapuolisen katsauksen: esimerkiksi meta-asiantuntijuutta tai vuorovaikutteisen ja 

osallistuvan asiantuntijuuden käsitteiden välisten erojen käytännön merkityksellisyyttä olisi kiinnostavaa 

tutkia tarkemmin.  

 

Esimerkiksi seuraava katkelma naisryhmän pelistä osoittaa, ettei tuomariryhmän sisäinen näkemys 

omasta asiantuntemuksestaan ole aina ongelmaton: 

 

(tuomariryhmä arvioi saamiaan vastauksia) 

➔ 01 C:   päätä ny (.) >mä- mä sanon et {osoittaa näyttöä} tää on teeskentelijä (2.0) ja sä sanot 

02        vissiin et tää on. {katsoo B:ta} 

03 B:   no tota, (1.0) 

04 C:   ⇑ ku se [        pitää nyt PÄÄTTÄÄ      ]      

➔ 05 B:                 [mun mielestäni (.) ⇑ >EIKU] SIIS MÄ EN (.) mul- mulle on ihan sama kumpi on  

06        teeskentelijä mut mä haluan NÄMÄ {osoittaa näyttöä} yhtä todennäkösiks koska mun  

07        mielestäni TÄMÄ EI OLE niinku (.) ⇓ sen naisellisempi vastaus kuin tämä (.) tai siis sen  

08        aidompi. 

➔ 09 C:   {katsoo A:ta} no sä saat päättää (.) mä oon sitä mieltä et on ton.  

10       (2.5) 

11 A:   no kyl mäki ehkä laittasin sen tohon= 

12 C:   =okei (.) no mut mä laitan tän teeskentelijäks? 

➔ 13 B:   joo no mulle se on ihan sama koska mä (.) mä en pysty (.) mä en pysty sanomaan. 

14 C:   [tää {osoittaa näyttöä} 

15 A:   [joo: (.) no mul on kans vähä 
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16 C:   joo. 

17 A:   silleen voidaan laittaa toi, 

18       {A alkaa täyttää arviointia tietokoneelle} 

 

Tuomariryhmän pelaajista C ilmaisee melko suurta varmuutta vastaajien tunnistamisen osalta, kun taas 

B:n mielestä kumpikin vastauksista on yhtä perusteltu naisen vastaus. Katkelmassa näkyvä selkeä 

erimielisyys ei kohdistu siihen, kumpi vastauksista valitaan; sen sijaan tuomariryhmän kyvykkyys tehdä 

perusteltu erottelu vastausten välillä on pelaajien välisten neuvottelun kohteena. Collisin ja Evansin 

(2007) mukaan asiantuntijuutta voi arvioida vain meta-asiantuntija, jonka tulisi olla arvioinnin kohdetta 

asiatuntevampi. Imitaatiopelissä tuomari asetetaan käytännössä meta-asiantuntijan rooliin, mutta miten 

tuomarit itse kokevat episteemisen statuksensa? Tuomarin tulkinta omien kysymystensä ja arviointiensa 

erottelukyvystä on ulottuvuus, joka jää tulevien imitaatiopelitutkimusten selvitettäväksi. Tämän 

näkökulman kautta voisi olla mahdollista pohtia laajemminkin asiantuntijuuden käsitteen toimivuutta 

sukupuolen kaltaisten laajojen sosiaalisten ryhmien yhteydessä. Tutkijan näkökulmasta miesten ja naisten 

sosiaalisten ryhmien heterogeenisyys vie pohjan aidolta asiantuntemukselta, mutta pelaajien oma 

kokemus voi olla toisenlainen. Sukupuolta koskevat näkemyserot eivät poista sen relevanssia 

arkielämässä, joten siihen liitettyjen merkitysten eroavaisuuksien tutkiminen voisi olla mielekästä. 

 

Sosiaalisiin ryhmiin liitettyjen tiedon ja asiantuntijuuden aktivoituminen on mielestäni äärimmäisen 

tärkeä tutkimuskohde, sillä tämä jaettu tieto ja siihen liitetyt normatiiviset odotukset ovat pohjimmiltaan 

koko sosiaalista maailmaa koossa pitävä voima. Imitaatiopelin ja keskustelunanalyysin yhdistäminen voi 

parhaimmillaan tarjota tuoreen ja avartavan näkökulman tähän klassiseen sosiologiseen 

tutkimushaasteeseen. 
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