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1. JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni käsittelee musiikin esittämistä livenä virtuaalimaailmassa. 

Siinä tarkastellaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia virtuaalimaailmat 

tarjoavat esittävälle artistille. Pääpaino on esittävän artistin identiteetin ja 

musiikkiesityksen siirtämisessä virtuaalimaailmaan; miten identiteetti 

virtualisoidaan ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia live-esitys 

virtuaalimaailmassa tuo mukanaan.  

 

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta: teososasta, joka on 

dokumentoitu liitteenä olevassa data-cd:ssä sekä tästä kirjallisesta 

osuudesta. Varsinainen teos oli ns. live-esitys virtuaalimaailmassa. 

Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa selvitän teokseni taustoja, esitän sen 

tekemiseen liittyvän tuotantoprosessin sekä pohdin teokseeni läheisesti 

liittyviä muita kysymyksiä. 

 

Olen opiskellut Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion Muunto02-

opiskelulinjalla vuodesta 2002, suuntautumisvaihtoehtona New Media 

Management. Olen työskennellyt kokopäiväisesti koko opiskelun ajan ja 

suurimman osan opinnoistani olen suorittanut etäopiskeluna. Olen 

painottanut opiskeluissani digitaalisen markkinointiviestinnän hallintaa, ja 

lopputyönikin liittyy musiikin esittäjän tuotteistamiseen ja markkinointiin. 

Aihe kiinnostaa minua myös siksi, että harrastan musiikkia ja olen työni 

puolesta tutustunut virtuaalimaailmojen potentiaaliin 

markkinointikanavina. 

 

Opinnäytetyöni ohjaajina ovat toimineet Tuija Aalto Yleisradiosta ja 

Teemu Leinonen Medialaboratoriosta. Tuija Aallolla on merkittävä 

kokemus ja tieto sosiaalisista medioista ja virtuaalimaailmoista. Aalto 
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työskentelee Yleisradion Uusien Palvelujen Tulevaisuus lab:n 

kehityspäällikkönä.   

 

 

1.1. Lähtökohta 

 

Minua kiinnostaa, miten internetissä toimivia virtuaalimaailmoja voisi 

hyödyntää musiikin esittämisessä, levittämisessä ja markkinoinnissa. 

Musiikin digitalisoiduttua on vääjäämätöntä, että musiikki tulee 

merkittäväksi osaksi virtuaalimaailmoja nykyisillä mutta mahdollisesti 

myös uusilla toiminta- ja ansaintamalleilla. Virtuaalimaailmojen 

potentiaalia musiikin myynnissä, markkinoinnissa, levityksessä, 

tutkimuksessa, tekemisessä tai esittämisessä ei ole tutkittu juuri 

ollenkaan. Uskon kuitenkin, että internetissä nyt niin suositun sosiaalisen 

median seuraava vaihe on avatareihin pohjautuvat sosiaaliset ja pelilliset 

ympäristöt, joissa myös musiikki on merkittävässä roolissa mahdollistaen 

musiikin tekijöille ja esiintyjille aivan uusia mahdollisuuksia toimia. 

Tutkimusyhtiö Gartnerin ennustus vahvistaa tätä näkemystä. Gartnerin 

mukaan 80 prosentilla aktiivisista internetin käyttäjistä tulee olemaan 

”toinen elämä” jossakin virtuaalimaailmassa jo vuonna 2011 (Gartner 

2007). Virtuaalimaailmat tarjoavat siis lähitulevaisuudessa 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia koko musiikkiteollisuudelle. 

 

Olen harrastanut laulamista ja kitaransoittoa jo vuosia ja tehnyt musiikkia 

yhdessä veljeni kanssa yhteisessä projektibändissä. Teemme musiikkia 

yhdessä harrastuspohjalta ja soittelemme yhdessä aina kuin mahdollista.  

Esiinnymme livenä noin pari kertaa vuodessa, lähinnä ystäville ja 

tuttaville.  
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Työskentelen digitaalisen markkinointiviestinnän asiantuntijatehtävissä ja 

työssäni olen seurannut erilaisia digitaalisia palveluja ja niiden 

mahdollisuuksia yritysten tai yhteisöjen markkinoimisessa jo lähes 

kymmenen vuoden ajan. Olin myös noin kaksi vuotta (2005 – 2006) 

töissä Sulake Corporation -yhtiössä, joka kehittää ja ylläpitää Habbo 

Hotel -virtuaalimaailmaa. Vastasin yrityksen mainosmateriaalin 

tuottamisesta kaikkiin maihin, joissa Habbo Hotel toimi. Tuolloin maita oli 

noin 20, nyt Habbo Hotel on lanseerattu ja toiminnassa jo 31 maassa.  

 

Opinnäytetyöni lähtökohtana on siis mielenkiintoni virtuaalimaailmoja 

kohtaan sekä musiikkiharrastukseni. Haluan ltyössäni yhdistää nämä 

kaksi osa-aluetta – musiikin ja virtuaaliset maailmat – ja tarkastella mitä 

mahdollisuuksia niiden yhdistämisestä voi olla. 

 

 

1.2. Tavoitteet 

 

Haluan työssäni selvittää, mitä mahdollisuuksia virtuaalimaailmoilla on 

musiikin esittämisessä ja markkinoimisessa. Musiikin digitalisoituminen 

on muuttanut koko musiikkiteollisuutta aina harrastajista ammattilaisiin ja 

liiketoimintamalleista markkinointiin. Musiikin digitalisoituminen on 

muuttanut etenkin musiikin jakelua ja kuluttamista. Perinteisesti toimiala 

on luottanut äänitemyyntiin mutta digitalisoituminen on asettanut tämän 

mallin kyseenalaiseksi.  

 

Tekesin tuoreen selvityksen (Argillander ja Martikainen 2009, 28) mukaan 

musiikin äänitteiden myynnin sijasta musiikin tekijöiden korvaava 

ansaintamalli on nykyisin konsertit. Tapahtumien liikevaihto on kasvanut 

samalla kun äänitemyynnin liikevaihto on jo pitkään ollut laskussa. Tämä 
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trendi on minusta erittäin mielenkiintoinen ja asettaa siksi juuri live-

esiintymisen mahdollisuuksien selvittämisen virtuaalimaailmoissa oikeaan 

kontekstiin.  

 

Keskityn opinnäytetyössäni siis musiikin esittämiseen livenä 

virtuaalimaailmassa ja pyrin vastaamaan kysymyksiin:  

 

1. Miten musiikin esittäjä siirtää itsensä, identiteettinsä ja esityksensä 

virtuaalimaailmaan?  

2. Mitä haasteita tai mahdollisuuksia live-esiintyminen 

virtuaalimaailmassa musiikin tekijälle tarkoittaa?  

3. Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia virtuaalimaailmat tarjoavat 

musiikin esittäjille? 

 

Tavallisessa livetilanteessa musiikin esittäjät ovat läsnä omana fyysisenä 

kokonaisuutenaan, vaikka heillä olisikin eri artisti-identiteetti kuin ns. 

normaali-identiteetti.  Virtuaalimaailmassa musiikin esittäjä ei ole läsnä 

fyysisesti vaan luomansa hahmon, avatarin kautta. Hän voi halutessaan 

esiintyä täysin jonain muuna kuin itsenään muuttamalla fyysisen 

ulkomuotonsa ja identiteettinsä. Reaalimaailman fyysiset rajoitteet eivät 

rajoita virtuaalimaailmaa, mikä luo minusta mielenkiintoisen 

mahdollisuuden musiikin esittäjälle. 

 

Toisaalta moni esiintyvä muusikko varmasti haluaa esiintyä nimenomaan 

omana itsenään tai artisti-minänsä kautta, koska on jo luonut (tietoisesti 

tai tiedostamattaan) muusikkoidentiteetin, jonka kautta haluaa esiintyä ja 

edistää oman musiikin tunnettuutta. Virtuaalimaailma voi taas tuoda 

tähän rajoitteita jos identiteetin tai esityksen siirtäminen digitaaliseen 

muotoon sellaisenaan ei ole mahdollista. Esimerkiksi avatarin 
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muokkaaminen täysin musiikin esittäjän näköiseksi voi olla haastavaa tai 

jopa mahdotonta. Samoin esityksen siirtäminen avatarien kautta 

esitettäväksi voi olla haastavaa, kun esimerkiksi kaikkia pieniä ilmeiden 

yksityiskohtia ei pystykään siirtämään digitaaliseen muotoon. 

 

Pyrin työssäni tarkastelemaan, miten musiikin esittäminen muuttuu, kun 

virtuaalisessa maailmassa musiikkia esittävät oikeiden ihmisten sijaan 

avatarit.  Kokeilen työssäni live-esiintymistä virtuaalimaailmassa 

bändimme kanssa ja yritän selvittää, mitkä puolet esiintyvän artistin on 

helppo siirtää virtuaaliseen olomuotoon ja mitkä puolet taas vaativat 

muokkausta tai jopa poistamista. Pyrin myös selvittämään oman kokeiluni 

kautta, mitä mahdollisuuksia virtuaalimaailmat voivat tarjota esiintyville 

artisteille niin markkinoinnin kuin myynninkin kannalta.  

 

Musiikin markkinoinnissa keskityn nimenomaan virtuaalimaailmojen 

mahdollisuuksiin lisätä musiikin esittäjän/tekijän tunnettuutta ja edistää 

jotenkin musiikin esittäjän/tekijän tuotteiden tai palvelujen myyntiä. Tämä 

on kuitenkin toissijainen tavoite ja siksi tyydyn tässä lopputyössäni 

lähinnä analysoimaan niitä asioita, jotka nousevat kokeilemastani live-

esiintymisestä. 

 

 

1.3. Menetelmät 

 

Tarkastelen virtuaalimaailman ja musiikin esittämisen yhdistämistä 

teorian ja käytännön kautta. Käyn läpi virtuaalimaailman ja siihen liittyvien 

käsitteiden kautta myös musiikin osuutta virtuaalimaailmoissa. Musiikin 

esittämistä virtuaalimaailmassa on tutkittu vähän jos ollenkaan. Siksi liitän 

teoriaosuudessa aiheen mm. identiteetin virtualisoimista käsitteleviin 
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tutkimuksiin, koska sitä aihetta on tutkittu enemmän. Identiteetti-käsitteen 

pohjaksi otan postmodernin näkemyksen aiheesta ja yhdistän 

digitalisoidun identiteetin käsitteen siihen. 

 

Liitän aiheen myös populaarimusiikissa käytettyihin identiteettikokeiluihin. 

Käyn teoriaosuudessa läpi myös nykyiset virtuaalimaailmat ja niiden 

suhteen musiikkiin. Lisäksi tarkastelen tähän mennessä toteutettuja  

livemusiikkiesityksiä virtuaalimaailmoissa tai yhteisöissä. 

 

Menetelmistäni keskeisin on kuitenkin oman live-esityksen järjestäminen 

virtuaalimaailmassa. Teimme omalla bändillämme aidon virtuaalisen live-

esityksen Second Life –virtuaalimaailmassa, joka dokumentoitiin 

mahdollisimman kattavasti. Valmistautumisesta esitykseen pidettiin 

päiväkirjaa, esiintyminen dokumentoitiin sekä reaalimaailman että 

virtuaalimaailman puolelta videon ja valokuvien avulla. Second Life –

virtuaalimaailman valitsin siksi, että se on tarjolla olevista 

virtuaalimaailmapalveluista paras avatarin muokkaamisessa ja musiikin 

liittämisessä palveluun. 

 

Analysoin toteutettua live-esitystä dokumentoidun materiaalin ja omien 

kokemuksieni kautta.  Pyrin löytämään live-esityksen haasteet ja 

mahdollisuudet sekä osoittamaan ne myös dokumentoidun materiaalin 

avulla.  

 

 

1.4. Rakenne 

 

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta:  
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1. Kirjallisesta osuudesta, jossa käyn läpi virtuaalimaailmoihin ja 

identiteetin virtualisoimiseen liittyvät käsitteet ja sen historian 

2. Teososuudesta, jossa kokeilin live-esiintymistä 

virtuaalimaailmassa ja analysoin dokumentoidun pohjalta live-

esityksen haasteita ja mahdollisuuksia virtuaalimaailmassa 

musiikin esittäjän näkökulmasta 

 

Käyn kirjallisessa osuudessa ensin läpi virtuaalimaailmoihin liittyvät 

peruskäsitteet ja ansaintamalleja kahden virtuaalimaailman esimerkin 

kautta. Tarkastelen myös live-esiintymistä ja nimenomaan live-

esiintymisiä virtuaalimaailmoissa.  

 

Identiteettiä ja identiteetin digitalisoimista tarkastelen tarkemmin omassa 

kappaleessa. Käyn läpi lähinnä sosiologisen ja postmodernin 

näkemyksen identiteetistä ja kysymyksistä, jotka siihen liittyvät. 

Digitaalista identiteettiä tarkastelen nimenomaan internetin sosiaalisissa 

palveluissa käytettävien digitaalisten avatarien kautta.  

 

Opinnäytetyöni teososuudessa kuvaan, miten kokeilin käytännössä live-

esiintymistä bändimme LaiskaMies kanssa. Kuvaan, miten esiintymisen 

järjestäminen meni, miten loin bändillemme virtuaalisen identiteetin ja 

mitä tästä kaikesta opimme. Pyrin dokumentoidun materiaalin avulla 

näyttämään niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita live-esiintymisestä 

nousi esiin.  

 

Lopuksi analysoin kokeilun pohjalta, mitä mahdollisuuksia 

virtuaalimaailmat musiikin esittäjille ja tekijöille tarjoavat. Käyn etenkin 

läpi markkinoinnillisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Pyrin myös 

käsittelemään aiheita, joita minun mielestäni tulisi tutkia tulevaisuudessa 

virtuaalimaailmoihin ja musiikkiin liittyen.  
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Teososuuteen kuuluu myös liitteenä oleva data-CD, johon on tallennettu 

videomateriaalia LaiskanMiehen keikalta Second Lifessa 1.9.2007 sekä 

virtuaalimaailman että reaalimaailman puolelta. Tallenteella on myös 

kuvia keikan valmistelusta sekä keikalta niin reaalimaailmassa kuin 

virtuaalimaailmastakin. Lisäksi tallenteella on LaiskanMiehen 

musiikkivideo, joka on koostettu Second Lifen keikalla nauhoitetusta 

materiaalista.  

 

 

 

2. VIRTUAALISET MAAILMAT 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen, mihin kontekstiin virtuaalimaailmat 

internetin palvelutarjonnassa sijoittuvat sekä pyrin avaamaan 

virtuaalimaailmoihin liittyviä käsitteitä. Tarkastelen virtuaalimaailmoja 

lähinnä loppukäyttäjien ja musiikin esittämisen ja markkinoimisen kautta. 

Jätän teknisen ja historiallisen tarkastelun tarkoituksella vähäisemmäksi.  

 

 

2.1. Virtuaalisuus 

 

Virtuaalisuus on vaikeasti määriteltävä käsite. Esimerkiksi suomalaisen 

Wikipedian (Wikipedia A) mukaan filosofiassa perinteisesti virtuaalisuus-

käsite on määritelty niin, että se tarkoittaa jotain, mikä ei ole olemassa 

materiaalisesti mutta on silti olemassa. Tätä määrittelyä on kuitenkin 

tarkennettu koska edellä mainitunlaisen virtuaalisuus-käsitteen mukaan 

esimerkiksi puhe tai ajatus voi olla virtuaalinen.  

 

Uudemman määritelmän (emt.) mukaan virtuaalisuudella tarkoitetaan 

jotain, joka ei ole materiaalisesti olemassa mutta joka näyttää jotakin 
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reaalimaailmassa. Tietokoneiden ja tietoverkkojen yhteydessä 

virtuaalisuus tarkoittaa siis jotakin, joka ei materiaalisesti ole olemassa 

(paitsi bitteinä palvelimilla) mutta joka kuitenkin voidaan näyttää 

esimerkiksi tietokoneen ruudulta. Tämä käsite on yleistynyt etenkin 

virtuaalimaailmojen ja muiden sosiaalisten palvelujen käytön kasvaessa. 

 

Kirjassaan ”Jokuveli – Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa” 

tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa (2008, 11) toteaa, että 

”tulevaisuudessa reaalimaailman ja virtuaalimaailman yhdistämisestä 

tulee jokapäiväistä rutiinia”. Hän myös toteaa, että tulevaisuudessa voi 

tulla entistä vaikeammaksi erotella, mikä on todellista ja mikä virtuaalista. 

”Pitkällä aikavälillä koko asialla ei ehkä ole edes merkitystä. Todellinen ja 

virtuaalinen sulautuvat monimutkaiseksi systeemiseksi kokonaisuudeksi, 

jossa on osio, joita voi koskettaa, ja paljon sellaista, joita ei voi” 

(Mannermaa 2008, 84). 

 

Virtuaalisuuden yhteydessä käytetään usein myös termiä 

virtuaalitodellisuus. Wikipedian mukaan (Wikipedia B) ”Virtuaalitodellisuus 

eli tekotodellisuus (keinotodellisuus, lumetodellisuus, engl. virtual reality) 

on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen 

ympäristö”. Näin määriteltynä virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä 

simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin 

kuvitteellisen ympäristön. Useimmat virtuaalitodellisuuden ympäristöt 

perustuvat hyvin pitkälle visuaaliseen vaikutelmaan, joka luodaan joko 

tietokoneen ruudulle, erilliselle näytölle kuten valkokankaalle tai erityiselle 

stereoskooppiselle katselulaitteelle. Virtuaalitodellisuus on kuitenkin 

vähemmän käytetty termi virtuaalimaailmojen yhteydessä. 

Virtuaalimaailmassahan käyttäjä tietoisesti kirjautuu sisään palveluun, 

jossa hän esiintyy digitaalisesti tuotetun avatarin kautta digitaalisessa 

ympäristössä. Virtuaalimaailma ei siis pyrikään esittämään virtuaalista 

todellisuutta vaan rakentaa oman digitaalisen ympäristönsä.  
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Virtuaalisen ja reaalisen välinen rajankäynti on siis hämärtynyt ja kuten 

Mika Mannermaa (2008, 84) toteaa, se hämärtyy tulevaisuudessa vielä 

entisestään. Digitaalisesta representaatiosta on jo tullut yhtä aito kuin 

alkuperäisestä materiaalisesta ilmentymästä. Tai ainakin tähän viittaa 

tuore uutinen Isosta-Britanniasta, jossa pariskunta erosi koska mies oli 

harrastanut salaa virtuaaliseksiä virtuaalimaailmassa. (HS.fi 2008) 

 

 

 

2.2. Virtuaalimaailmat 

 

Virtuaalimaailman käsite liittyy läheisesti virtuaalisen ympäristön, 

virtuaalisen tilan tai keinotekoisen maailman käsitteisiin. 

Virtuaalimaailmalla tarkoitetaan tietokoneiden avulla luotua visuaalista 

tilaa, jossa voi liikkua ja kommunikoida tietokoneiden avulla luodun 

hahmon avulla, ja jota eivät rajoita reaalimaailman fyysiset rajoitteet. 

(Biocca & Levy 1995, 4) 

 

Nykyisin virtuaalimaailma-käsitettä pyritään avaamaan tarkemmin. 

Suomalaisen Wikipedian (Wikipedia B) mukaan virtuaalimaailma 

tarkoittaa tietokoneen luomaa virtuaalitodellisuuteen perustuvaa 

ympäristöä, johon käyttäjä voi liittyä jäseneksi tai "asukkaaksi" ja jossa 

hän on vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien tai simuloitujen asukkaiden 

kanssa. Virtuaalimaailmaan voi osallistua yhtaikaa joko vain yksi käyttäjä 

tai monia käyttäjiä yhtaikaa. Internet-pohjaisissa virtuaalimaailmoissa voi 

olla yhtaikaa jopa tuhansia käyttäjiä.  Esimerkiksi peleihin verrattuna 

virtuaalimaailman käsitteessä tärkeäksi nousee nimen omaan 

mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa 

reaaliaikaisesti ilman ennalta määriteltyä tavoitetta. Peleissähän on aina 
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joku tavoite, jota pelaajat tavoittelevat. Virtuaalimaailmassa ennalta 

määriteltyjä tavoitteita ei yleensä ole vaan käyttö perustuu sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja läsnä olemiseen virtuaalisessa tilassa.  

 

Virtuaalimaailmojen ilmenemismuotoja on monia. Virtuaalimaailmassa 

ympäristö visualisoidaan yleensä kaksi- tai kolmiulotteisella grafiikalla, 

jossa kullakin käyttäjällä on yleensä joko ihmisenkaltainen tai muu 

käyttäjän valitsema simuloitu hahmo. Yleisimmäksi virtuaalimaailmojen 

tavaksi kuvata ympäristöään ja käyttäjiään on noussut 3D-mallit, joissa 

esimerkiksi käyttäjiä kuvataan lähtökohtaisesti hyvin ihmiskaltaisilla 

hahmoilla. Poikkeuksiakin tietysti on ja hyvin suosittu Habbo Hotel –

virtuaalimaailma kuvaa ympäristöään ja käyttäjiään laatikkomaisella 

pikseligrafiikalla. 

 

Käytännössä virtuaalimaailmat ovat tietokoneohjelmia, jotka sijaitsevat 

internetiin liitetyillä palvelimilla. Käyttäjät pääsevät virtuaalimaailmoihin 

joko internetselaimen avulla tai lataavat tietokoneelleen erillisen 

ohjelman, jonka avulla palveluita pääsee käyttämään. Viime vuosina 

yleistyneet virtuaalimaailmat ovat palveluja, joita kehittävät ja ylläpitävät 

yleensä kaupallista menestystä tavoittelevat yritykset. 

 

Virtuaalimaailma on usein hyvin samankaltainen todellisen maailman 

kanssa, jolloin ohjelmisto simuloi muun muassa tavanomaisia fysiikan 

peruslakeja ja tyypillisiä elävien olentojen liikkumisen ja ihmisten 

kommunikaation sääntöjä. Monen käyttäjän maailmoissa käyttäjät ovat 

tällöin toistensa kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja muovaavat 

toistensa kokemaa virtuaalitodellisuutta. Yhden käyttäjän tietokonepelit 

puolestaan voivat olla virtuaalimaailmoja, joissa käyttäjä on 

vuorovaikutuksessa vain simulointiohjelmiston luomien asukkaiden 

kanssa. 
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Virtuaalimaailmoja kehittävät ja ylläpitävät yritykset ovat luoneet erilaisia 

ansaintamalleja palvelujensa ympärille. Yleisintä on, että 

virtuaalimaailmaan pääsee rekisteröitymään ja liittymään ilmaiseksi mutta 

erilaisten lisäosien tai toiminnallisuuksien käyttämisestä täytyy maksaa. 

Hyvin yleistä on myös täysin mainosrahoitteinen malli. Siinä käyttäjät 

pystyvät hyödyntämään palvelun kaikkia ominaisuuksia ilmaiseksi mutta 

mainostajilta peritään rahaa erilaisista mainosmahdollisuuksista.  

 

Virtuaalimaailmoista on tullut ihan oikeaa liiketoimintaa. Esimerkiksi 

Habbo Hotelia ylläpitävä Sulake Corporation mainitsee verkkosivuillaan 

(www.sulake.com) että liikevaihto vuonna 2008 oli yli 50 miljoonaa euroa 

ja voittoa yritys tuotti 4,8 miljoonaa euroa. Suurin osa liikevaihdosta ja –

voitosta tuli yrityksen mukaan juuri Habbo Hotelin ostosten kautta.  

 

Jotkut virtuaalimaailmat ovat vahvasti tietyn yrityksen tai brandin 

markkinointitoimenpiteitä. Silloin palvelulla ei välttämättä ole 

ansaintamallia vaan palvelu toimii yrityksen markkinointi- ja 

asiakashallintakanavana. Koska virtuaalimaailman rakentaminen ei ole 

halpaa, ei tällaisia malleja ole kovin montaa. Markkinointimielessä 

yritykset ovat lähinnä hyödyntäneet suosituimpia olemassa olevia 

virtuaalimaailmoja ja ostaneet sieltä näkyvyyttä.  

 

 

2.3. Virtuaalimaailmojen markkinat 

 

Virtuaalimaailmat ovat kasvattaneet suosiotaan nopeiden internet-

yhteyksen ansiosta. Etenkin nuoremmat ikäryhmät mutta myös nuoret 

aikuiset ovat löytäneet virtuaalimaailmat. Vaikka muutaman vuoden 
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takainen, Second Life -virtuaalimaailmasta alkanut ”virtuaalimaailmahype” 

on jo laantunut, jatkavat monet virtuaalimaailmat edelleen vakaata 

kasvua ja uusia palveluja lanseerataan säännöllisesti. Laajasti tunnettuja 

virtuaalimaailmoja on jo useita kymmeniä. Näistä monet ovat tosin 

tarkoitettu vain rajatuille kohderyhmille (Kts. mm.  

www.virtualworldsreview.com). 

 

On vaikea löytää tietoa, mikä palveluista on suosituin milläkin hetkellä, 

sillä palvelujen takana olevat yritykset taistelevat samoista 

mainosrahoista ja siksi haluavat esittää lukuja ja käyttötilastoja omasta 

näkökulmastaan. Yksi siis sanoo olevansa suurin, koska heidän 

palvelussa on eniten eri kävijöitä viikoittain, kun taas toinen ilmoittaa 

olevansa suurin tietyssä kategoriassa kuten 3D-virtuaalimaailmoissa. 

Olen tähän listannut yleisesti joitakin suurimpia virtuaalimaailmoja joista 

tarkastelen tässä työssä lähemmin  Habbo Hotelia ja Second Lifea. 

 

 

2.4. Kaksi virtuaalimaailmaa tarkastelussa: Habbo Hotel 

ja Second Life 

 

Rekisteröityneillä käyttäjillä mitattuna maailman yksi suurimmista 

virtuaalimaailma-palveluista on suomalaisen Sulake Corporationin 

kehittämä ja ylläpitämä Habbo Hotel. Se on jo vuosia kerännyt miljoonia 

nuoria kuukausittain virtuaalimaailmaansa pelaamaan, tapaamaan tuttuja, 

sisustamaan huoneitaan jne. Sulake Corporationin verkkopalvelun 

(www.sulake.com) mukaan maailmanlaajuisesti Habboon on 

rekisteröitynyt jo yli 129 miljoonaa käyttäjää ja kuukausittain lähes 12 

miljoonaa eri kävijää vierailee jossain 31 eri Habbo Hotelleissa ympäri 

maailmaa. 
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Habbo Hotel on pikseligrafiikalla ja shockwave-

internetselainlaajennuksella toteutettu palvelu, jonka keskikäyttäjäikä on 

noin 13 – 18-vuotta. Palvelussa käyttäjät voivat luoda oman hahmonsa 

(avatar) ja liikkua maailmassa veloituksetta. Sulakkeen liiketoimintamalli 

on tarjota käyttäjille erilaisia lisäosia ja virtuaalisia tavaroita, joista 

käyttäjän pitää maksaa. Sulakkeella on palvelussaan myös maksullisia 

mainospaikkoja mutta yhtiön liikevaihdosta suurin osa muodostuu 

käyttäjille tarkoitettujen lisäosien myynnistä. Palvelun valuutta on ns. 

Habbo-kolikot, joita voi ostaa palvelusta itsestään tai erilaisina 

koodiseteleinä fyysisistä jälleenmyyntipaikoista.  

 

Habbo Hotelissa ei ole juurikaan ääniä eivätkä käyttäjät voi liittää 

tiloihinsa omaa ääntä. Palvelussa on myynnissä joitakin ääniä tuottavia 

virtuaalisia tuotteita mutta ääni ei ole Habbo Hotelissa merkittävässä 

roolissa.  

 

Siitä huolimatta, että palvelussa ei käytännössä ole musiikkia, Sulake 

Corporation on onnistunut hyödyntämään Habbo Hotelia 

menestyksekkäästi musiikin markkinointiin. Eri bändien vierailut Habbo 

Hotelissa ovat olleet erittäin menestyksekkäitä ja monet artistit ovat 

vierailleet palvelussa useasti. Vaikka palvelun käyttäjät eivät ole voineet 

kuulla vierailevan artistin musiikkia, on pelkästään virtuaalitapaaminen 

riittänyt faneille, jotka ovat täyttäneet palvelun vierailujen aikana. Moni on 

silti saattanut jäädä kaipaamaan jotakin esitystä.  
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Näkymä Habbo Hotellista (Ruutukaappaus Habbo Hotel –palvelusta 22.4.2009) 

 

 

Nuorille aikuisille läpi on lyönyt Linden Lab Inc:n Second Life –

virtuaalimaailma. Linden Lab on antanut käyttäjien itse rakentaa 

maailmaa tarjoamalla käyttäjille tekniset välineet  muokata virtuaalista 

maailmaansa niin, että muutokset näkyvät myös muille käyttäjille. Second 

Lifen kävijämäärät ovat kasvaneet jo useamman vuoden peräkkäin ja 

maailmaan on rekisteröitynyt vuoden 2009 alkuun mennessä jo yli 20 

miljoonaa ”asukasta”. (www.secondlife.com 2009) 

 

Second Life on omaan tietokoneeseen ladattavan ohjelman kautta 

toimiva palvelu, jonka käyttäminen voi aluksi olla vaikeaa ja vaatii hieman 

totuttelua. Palvelua pidempään käyttäneet ovat kuitenkin jääneet palvelun 

aktiivisiksi käyttäjiksi, joten käytön opettelu on monen kohdalla todistetusti 

onnistunut.  
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Second Lifea kehittävän ja ylläpitävän Linden Labin bisnesmalli on myydä 

virtuaalimaailmasta maata ja ottaa pieni komissio valuutanvaihdosta 

virtuaalimaailman rahan ja reaalimaailman rahan välillä (Hintikka 2008, 

56). Palvelun valuutta on Linden Dollar, jota voi ostaa Linden Labin 

omista verkkopalveluista. Habbo Hoteliin ja moneen muuhun 

virtuaalimaailmaan verrattuna Linden Dollareilla on sellainen etu, että 

niitä voi myös myydä oikeaa valuuttaa kuten USA:n dollareita vastaan. 

Verkossa on eri palveluja, joissa Second Lifen valuuttaa voi myydä tai 

ostaa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus myös 

musiikkiteollisuudelle tai musiikin tekijälle/esittäjälle.  

 

Toisin kuin Habbo Hotel Second Life on panostanut palvelussaan myös 

ääneen. Käyttäjät voivat kuulla palvelussa erilaisia ääniä, jotka syntyvät 

koko ympäristöstä (liitettynä virtuaalimaailmassa näkyviin objekteihin 

kuten puroon), ääntä tuottavasta esineestä (kuten kitarasta), toiselta 

käyttäjältä (Second Lifessa voi keskustella toisten käyttäjien kanssa 

reaaliaikaisesti) tai tilaan yhdistettynä (tiettyyn kohtaan maailmaa on 

liitetty ääni, joka striimataan Second Lifen ulkopuolelta esim. mp3-

formaatissa). Tämä mahdollistaa mm. musiikin esittämisen niin, että 

kaikki samassa tilassa olevat kuulevat sen samaan aikaan ja samalla 

tavalla.  
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Näkymä Second Lifesta (Ruutukaappaus Second Life –ohjelmasta 23.4.2009) 

 

 

2.5. Muita virtuaalimaailma-palveluja 

 

Habbo Hotelin ja Second Lifen lisäksi on myös muita suosittuja 

virtuaalimaailmoja. Virtual Worlds Reviewn 

(www.virtualworldsreview.com) on listannut vuonna 2009 esimerkiksi 

seuraavia virtuaalimaailmapalveluja. 

 

 

IMVU 

 

IMVU Inc –yhtiön ylläpitämä ja kehittämä IMVU-virtuaalimaailma kuvaa 

omaa palveluaan nykyaikaiseksi 3D pikaviestimeksi (messenger). Palvelu 

korostaa vuorovaikutusta kavereiden kanssa ja tarjoaa erilaisia 
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mahdollisuuksia avatarien muokkaamiseen ja animointiin. Palveluun on 

rekisteröitynyt yli 30 miljoonaa käyttäjää ja IMVU Inc yhtiö kertoo palvelun 

tuottavan liikevaihtoa yli miljoona US dollaria joka kuukausi. 

(www.imvu.com 2009) 

 

 

Kaneva 

 

Kaneva on 3D virtuaalimaailma, joka korostaa mahdollisuutta pitää 

hauskaa ja muokata omaa ympäristöään palvelussaan. Kaneva ei kerro 

rekisteröityneiden käyttäjien määrää eikä yhtiön liiketuloksia. 

(www.kaneva.com 2009) 

 

 

Club Penguin 

 

Club Penguin on Disney Corporationin omistama virtuaalimaailma 

lapsille.  Palvelu on visuaalisuudeltaan selkeästi sarjakuvamainen ja 

käyttäjä voi luoda oman avatarinsa piirroshahmon kaltaiseksi. Palvelun 

käyttäjät ovat 6 – 14-vuotiaita ja  Disney Corporation korostaa 

palvelussaan turvallisuutta ja luovuutta. Uusimpia rekisteröintitilastoja ei 

ole mutta kun Disney osti palvelun elokuussa 2007 700 miljoonalla 

dollarilla, rekisteröityneitä käyttäjiä oli jo yli 12 miljoonaa. 

(www.clubpenguin.com 2009) 

 

 

There.com 

 

Magena Technologies Inc. yhtiön ylläpitämä ja kehittämä There.com on 

3D virtuaalimaailma, joka korostaa palvelunsa olevan ennen kaikkea 

ystävien tapaamista varten. Yhtiö ei kuitenkaan kerro rekisteröityneiden 

käyttäjien määrää eikä liiketuloksia. (www.there.com 2009) 
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VMTV 

 

MTV Networksin ylläpitämä Virtual MTV on 3D virtuaalimaailma, jossa voi 

yhtiön mukaan ”elää MTV-elämää”. Palvelu korostaa tapahtumia, 

ystävien tapaamista, pelaamista ja ostamista. MTV Networks on 

julkaissut myös musiikkiin erikoistuneen virtuaalimaailman Virtual Lower 

East Side (VLES). Yhtiö ei kuitenkaan kerro rekisteröityneiden käyttäjien 

määrää eikä liiketuloksia.  (www.vmtv.com  2009) 

 

Virtuaalimaailma-palvelut ovat hyvin samanlaisia. Eroja on haettu 

profiloitumalla esimerkiksi musiikin ympärille mutta itse palvelukonsepti 

on hyvin samanlainen kuin muissa palveluissa. Selkeän eron lähinnä 

visuaalisuudessa tekevät lapsille tarkoitettu Club Penguine ja teini-

ikäisille suunnattu Habbo Hotel.  

 

 

2.6. Virtuaalimaailmat vs. online-pelit (MMOG) 

 

MMOG (Massive Multiplayer Online Game) on yleistynyt termi 

kuvaamaan online-pelejä, joissa samaan aikaan voi samaa peliä pelata 

moni eri pelaaja tietoverkon välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. 

Suomenkielisen Wikipedian (Wikipedia D) mukaan MMOG:ien alle on 

vielä erikseen eroteltu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role 

Playing Game) ja MMORTS (Massively Multiplayer Online Real Time 

Strategy).  

 

Ero MMOG-ympäristön ja virtuaalimaailman välillä on siinä, että peleissä 

on aina ennalta määriteltyjä tehtäviä joita pelissä on suoritettava, kun 

taas virtuaalimaailmat tarjoavat yksinkertaisimmillaan vain paikan johon 

käyttäjät voivat tulla ilman ennalta määriteltyjä tehtäviä tai motiiveja. 
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Vaikka etenkään online-roolipeleissä ei varsinaista pelikulkua olekaan, on 

niissäkin tehtäviä, joista voi ansaita erilaisia pelillisiä palkintoja.  

 

MMOG-ympäristöt ovat nousseet erittäin suosituiksi ns. yksinpelien 

rinnalle. Tutkimuksessaan Kujanpää ja muut (2008, 328) mainitsevat 

yhdeksi merkittäväksi syyksi moninpelien suosioon nimenomaan 

sosiaalisen vuorovaikutuksen muiden pelaajien kanssa. Heidän 

mukaansa pelaaminen on hauskempaa, kun peliin osallistuu enemmän 

ihmisiä kuin jos sitä pelaisi yksin.  

 

Yksi suosituimmista MMOG-ympäristöistä tällä hetkellä on osoitteessa 

www.worldofwarcraft.com toimiva World of Warcraft -pelisarja. Siinä 

käyttäjä luo itselleen hahmon pelilliseen virtuaalimaailmaan, jossa 

käyttäjän voi pelata erilaisia tehtäviä ja edetä näin pelissä pidemmälle.  

 

Koska MMOG-ympäristöissä pelillisyys on tärkeä elementti, musiikin tai 

äänien rooli näissä palveluissa on vain tukea pelikokemusta. Siksi rajaan 

MMOG-ympäristöt kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.  

 

 

2.7. Virtuaalimaailmat ja musiikki 

 

Musiikki ei ole ollut virtuaalimaailmoissa kovin merkittävässä roolissa. 

Tietoa tai tutkimuksia aiheesta ei juurikaan ole eivätkä virtuaalimaailmoja 

ylläpitävät yrityksetkään juuri musiikista palveluissaan kerro.  

 

Esimerkiksi Habbo Hotelissa ei pitkään aikaan ollut mitään 

mahdollisuuksia kuulla musiikkia tai edes ääniä. Viime päivityksissään 

Sulake Corporation on lisännyt  Habbo Hoteliin toiminallisuuksia, joissa 

myös ääni on mukana mutta Habbo Hotelissa ei vieläkään ole 

mahdollisuuksia kuulla tai esittää livemusiikkia.  
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Second Lifessa äänet ja musiikki on otettu osaksi palvelua jo alusta asti 

kun käyttäjät ovat voineet liittää virtuaaliseen maahan musiikkia tai muita 

ääniä. Linden lab on myös kehittänyt tuotettaan niin, että käyttäjät voivat 

puhua keskenään virtuaalimaailmassa. Tämä toiminto on noussut erittäin 

käytetyksi Second Lifessa. 

 

Second Lifessa musiikkia on pystynyt kuulemaan myös niin, että sitä on 

striimattu palveluun joko tallenteelta soittaen, nettiradion lähetystä 

hyödyntäen tai jopa livenä. Musiikin harrastajat ovat järjestäneet erilaisia 

tapahtumia, joissa he ovat soittaneet omaa musiikkiaan ja DJ:t ovat 

soittaneet musiikkia virtuaalimaailman klubeilla.  

 

Musiikkibisnes ei kuitenkaan vielä ole virtuaalimaailmoista kiinnostunut. 

Tunnetut bändit tai esiintyjät ovat lähinnä omasta mielenkiinnostaan 

tutustuneet virtuaalimaailmojen mahdollisuuksiin. Muun muassa Suzanne 

Vega on esiintynyt muutaman kerran livenä Second Lifessa. Myös BBC 

järjesti jo muutama vuosi sitten kokonaisen festivaalin Second Lifessa, 

jonne se striimasi lähetystä festivaalilta Skotlannista. Livetapahtuman 

kuva ja ääni välitettiin BBC:n omistaman saaren jättinäytöille, joiden 

edessä virtuaalisen yleisön avatarit tanssivat. (news.bbc.co.uk 2006) 

 

Vain harva virtuaalimaailma on kuitenkaan erityisesti panostanut 

musiikkiin. Edes  Music Televisionin erilaiset virtuaalimaailmat eivät 

korosta musiikin osuutta palveluissaan vaan niitä markkinoidaan lähinnä 

samoilla arvoilla kuin muitakin virtuaalimaailmoja. Ainoa poikkeus on 

MTV:n uusin virtuaalimaailma Virtual Lower East Side (VLES) joka on 

nimenomaan aloittelevien bändien kohtauspaikka ja mahdollinen 

ponnahduslauta julkisuuteen. Live-esiintymisiä tässäkään palvelussa ei 

kuitenkaan ole juuri nähty. Musiikkia voi siis kuulla joissakin 
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virtuaalimaailmoissa mutta musiikin osuus palvelun kokemuksesta on 

vielä erittäin pieni. 

 

 

2.8. Virtuaalimaailmoissa tapahtuvat live-esiintymiset 

 

Tarkastelen tässä työssä musiikin live-esittämistä siitä näkökulmasta, että 

esittäminen tapahtuu reaaliaikaisesti sekä reaali- että 

virtuaalimaailmassa. Toisinsanottuna virtuaalimaailmassa tapahtuva 

esiintyminen, jossa ohjataan avatareja esim. äänitteeltä tulevan musiikin 

mukaan ei vastaa tässä työssä tarkoitettua live-esiintymistä.  

 

Virtuaalisella musiikin live-esittämisellä tarkoitan tilannetta, jossa 

samanaikaisesti sekä tuotetaan musiikkia että esiinnytään 

virtuaalimaailmassa ( mahdollisesti myös reaalimaailmassa mutta ei 

välttämättä). Reaalimaailmassa musiikin esittämisellä ”livenä” 

tarkoitetaan esitystä, jossa musiikki tuotetaan samaan aikaan kuin 

esiinnytään lähellä oleville, fyysisesti läsnä olevalle yleisölle. Virtuaalinen 

live on muuten sama mutta siinä esiinnytäänkin avatarien välityksellä 

virtuaalimaailmassa avatarina esiintyville yleisölle. Erona niin sanottuun 

”play back” esiintymiseen on nimenomaan se, että musiikki myös 

tuotetaan reaaliaikaisesti.   

 

Live-esiintyminen virtuaalimaailmoissa ei ainakaan vielä ole yleistynyt 

tunnettujen tai levyttäneiden musiikinesittäjien joukossa. 

Virtuaalimaailmat eivät ilmeisesti vielä houkuttele isoja musiikin esittäjiä, 

koska virtuaalimaailma rajoittaa esiintymistä liikaa tai siinä ei nähdä 

merkittävää markkinoinnillista tai liiketoiminnallista etua. Jotkut ovat 

kuitenkin jo ehtineet live-esiintymistä virtuaalimaailmassa kokeilemaan.    
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Ensimmäisenä virtuaalimaailmassa esiintymään ehti Susanne Vega. 

Hänen ensimmäinen konserttinsa Second Lifessa oli joulukuussa 2006 ja 

YouTubeen laitetun dokumentin mukaan hänen esitystään pidetään 

ensimmäisenä ”merkittävän levyttäneen artistin live-esiintymisenä 

virtuaalimaailmassa” (www.youtube.com 2009). 

 

 

 

Toinen levyttänyt musiikin esittäjä Duran Duran ilmoitti myös elokuussa 

2006, että he aikovat esiintyä Second Lifessa ensimmäisenä  

merkittävänä levyttäneenä bändinä. Vaikka yleisesti internetin 

keskusteluissa viitataan Duran Duranin Second Life live-esiintymiseen, 

bändi ei koskaan ole esiintynyt palvelussa. Bändi on kyllä levyttänyt 

laulun, joka kertoo Second Lifesta ja tehnyt musiikkivideon hyödyntäen 

virtuaalimaailmaa mutta ei koskaan lunastanut lupaustaan live-

esiintymisestä. (Reuters 2009) 

 



 26 

 

Kuva Duran Duranin Zoom In –kappaleen musiikkivideosta, jossa on hyödynnetty 

virtuaalimaailmaa kuvituksessa.  

(http://www.youtube.com) 

 

Habbo Hotelkin on kokeillut musiikin live-esittämistä. Elokuussa 2008 

Natasha Bedingfield esiintyi livenä USA:n Habbo Hotelissa. Tosin palvelu 

ei mahdollistanut äänen striimaamista itse tilaan, jossa Bedingfield 

esiintyi, joten ääntä joutui kuuntelemaan erillisen Habbo Radion kautta. 

Bedingfield myös esitti live-musiikin ilman, että olisi yrittänyt samaan 

aikaan ohjata avatariaan. Hän tapasi yleisönsä virtuaalimaailmassa 

erikseen, esitti sitten livenä muutaman kappaleen ja palasi sitten 

virtuaalimaailmaan. (www.habbo.com 2008) 

 

Käsitteiden ollessa epäselviä, suomalainen rockbändi Mokoma ehti 

tiedottaa marraskuussa 2007, että he aikovat järjestää kenties maailman 

ensimmäisenä bändinä yhteisölivekeikan suomalaisessa IRC-galleriassa. 
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Kyseessä oli kuitenkin etävälitteinen live-esiintyminen, jossa bändin 

keikka Tampereen yo-talolla videokuvattiin ja striimattiin irc-gallerian 

Mokoma-yhteisöön. (Plaza.fi 2007) 

 

 

 

Kuva Mokoman IRC-galleria ”yhteisölivekeikasta” YouTubessa  

 

 

Live-esiintymiseen virtuaalimaailmassa liittyy toimintamuotona myös niin 

sanotut etävälitteiset live-esiintymiset. Näillä tarkoitetaan yleensä 

mediateknisesti välitettyä live-esiintymistä yhdestä paikasta yhteen tai 

useaan paikkaan. Yleinen etävälitteinen live-esiintyminen on esimerkiksi 

television livelähetys, jossa seurataan jotain tapahtumaa reaaliaikaisesti. 

Erilaiset konsertit välitetään mediateknisesti tapahtumapaikalta 

televisioihin ympäri maata tai jopa kansainvälisesti.  

 

Tapahtumia voi välittää paikasta toiseen mediateknisesti myös ilman 

televisiota. Tuorein esimerkki tämän kaltaisesta etävälitteisestä live-
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esiintymisestä on Suomen Kansallisoopperan 2008 elokuun 29. päivä 

järjestetty Puccinin Lännen tyttö -oopperan välittäminen livenä Helsingin 

oopperatalosta Jyväskylään, Rovaniemelle ja Senaatintorille. 

Kuvausryhmä siis taltioi esityksen oopperatalossa ja se välitettiin 

mediateknisesti reaaliaikaisesti isoille näytöille kolmeen eri kaupunkiin. 

(HS.fi 2008) 

 

Etävälitystä on hyödynnetty myös virtuaalimaailmoissa. Suosituksi on 

noussut mm. opetustilaisuuksien välittäminen livenä myös 

virtuaalimaailmaan. Näin ne, jotka eivät pääse fyysisesti osallistumaan 

opetustapahtumaan, voivat katsoa ja kuunnella esityksen 

virtuaalimaailman luokkahuoneessa. Jo toistasataa eri yliopistoa tai 

oppilaitosta järjestävät opetusta mm. Second Life –virtuaalimaailmassa. 

(Lamont, 2007) 

 

Useasti näissäkin opetustilaisuuksissa hyödynnetään mediateknisesti 

välitettyä ääntä ja kuvaa. Virtuaalimaailman tilassa on siis esim. iso 

näyttö, johon livevideo striimataan. Opettaja ei siis ole välttämättä omalla 

avatarilla esiintymässä samaan aikaan virtuaalimaailmassa, kun hän 

toisaalla esiintyy fyysisesti opetustilanteessa fyysisesti läsnä oleville 

opiskelijoille. Toki opettaja voi kirjautua avatarillaan sisään 

virtuaalimaailmaan ja pitää opetustilaisuuden siellä mutta silloin kyseessä 

ei enää ole etävälitteinen esiintyminen vaan virtuaalimaailmassa 

tapahtuva tapahtuma.  
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3. VIRTUAALISET IDENTITEETIT 

 

Tässä kappaleessa käsittelen postmodernia identiteettikäsitettä ja avaan 

digitaalisen identiteetin ja digitaalisen minän käsitteitä. Tarkastelen 

identiteetin siirtämistä virtuaalimaailmoihin lähinnä musiikin esittämisen 

näkökulmasta ja arvioin tästä näkökulmasta myös virtuaalimaailmassa 

tapahtuvaa live-esiintymistä.  

 

 

3.1. Identiteetin määritelmä 

 

Identiteetille ei ole vain yhtä määritelmää. Sitä on määritetty mm. 

historian, uskontotieteen, kielitieteen ja sosiologian tutkimuksen piireissä 

eri tavalla ja arkipuheessa termin merkitys on hämärtynyt.   

 

Identiteetistä on kirjoittanut laajasti mm. sosiologi Stuart Hall (1999). Hän 

erottaa kolme erityyppistä identiteettikäsitystä. Identiteettiä voidaan Hallin 

mukaan tarkastella valistuksen, sosiologisen ja postmodernin 

identeettimäärittelyn avulla. (Hall 1999, 21) Tarkastelen tässä työssä 

identiteettiä lähinnä postmoderninina käsitteenä ja pyrin liittämään sen 

virtuaalisuuten ja musiikin esittämiseen (virtuaalisesti). 

 

Postmodernin identiteettikäsityksen mukaan yksilöllä ei ole kiinteää ja 

pysyvää identiteettiä; identiteetti on jatkuvassa liikkeessä. Hallin mukaan 

identiteetti ”muotoutuu ja muokkautuu suhteessa niihin tapoihin, joilla 

meitä representoidaan ja puhutellaan meitä ympäröivissä kulttuurisissa 

järjestelmissä” (Hall 1999, 23). 

 

Postmodernin käsityksen mukaan sosiaaliset ja kulttuuriset maailmat ovat 

jatkuvassa liikkeessä. Tässä liikkeessä myös yksilön identiteetti 

pirstoutuu: rakennamme itsellemme useita identiteettejä. Kivikuru kuvaa 
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tätä identiteettien kokoelmaa identiteettinipuksi, joka koostuu erilaisista 

aineksista (Kivikuru 2000, 11). 

 

Tämä pätee varmasti hyvin myös populaarikulttuurissa musiikin tekijöihin 

ja esiintyviin artisteihin. Artistit muokkaavat identiteettiään sellaiseksi, että 

se palvelee musiikkia ja esitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Esiintyjän 

identiteetti voi olla hyvinkin erilainen hänen esiintyessään livenä kuin 

toisessa tilanteessa.  

 

Postmodernin ajattelutavan mukaisesti ihmisellä on siis ajasta ja paikasta 

riippuvaisia identiteettejä: hän voi olla eri yhteyksissä esimerkiksi 

asiantuntija, opiskelija, muusikko tai isä. Jokaisessa roolissa identiteettiä 

rakennetaan ja ilmennetään eri tavalla.  

 

Postmodernin identiteettikäsitteen mukaan yksilön samastuminen 

johonkin ryhmään (muusikko) ei siis estä yksilöä samastumista myös 

toisaalle (koti-isä). Myös Hallin mukaan täysin yhtenäinen tai 

johdonmukainen identiteetti on kuvitelmaa. Muuttuvassa maailmassa 

ihminen arvioi ja rakentaa identiteettejään jatkuvasti (Hall 1999, 23). 

Seurauksena voi olla identiteettien kamppailu tai toisin sanoen 

identiteettikriisi. Identiteettikriisiksi voi sanoa tilannetta, jossa ihminen ei 

tiedä kuka on, mihin kuuluu tai mitkä ovat hänen arvonsa (Airaksinen 

1999, 93).  

 

Tiivistäen voidaan siis sanoa, että käsitys vakaasta ja jatkuvuutta 

sisältävästä ydinidentiteetistä on muuttunut postmodernin ajattelun 

myötä. Nykyisen käsityksen mukaan identiteetti on pirstaloitunut ja se 

muuttuu tilanteen mukaan – identiteetti ei ole pysyvä tai jatkuva. 

Identiteetti on dynaaminen, ja se neuvotellaan aina uudelleen. Yksilön 

identiteetti rakentuu suhteessa niihin kokemuksiin, tilanteisiin ja ihmisiin, 

joiden kanssa hän on vuorovaikutuksessa (Eteläpelto & Vähäsantanen 

2006, 26) 
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3.2. Virtuaalinen identiteetti 

 

Jos identiteetti on käsitteenä epämääräinen, on digitaalisen ja virtuaalisen 

identiteetin käsitteet vielä hankalammin määriteltäviä. Virtuaalista ja 

digitaalista identiteettiä kuvaa kuitenkin se, että se on todellisen henkilön 

tietokoneella luotu ilmentymä, joka esiintyy vain tietokoneiden avulla. Eli 

virtuaalinen tai digitaalinen identiteetti esiintyy vain silloin kun identiteettiä 

määrittelevät tiedot näytetään tietokoneiden luoman representaation 

kautta esimerkiksi virtuaalimaailmassa.   

 

Tietosuojaan perehtynyt Risto Heinonen määrittelee digitaalisen 

identiteetin ”henkilön tunnistavien digitaalisten tietojen kokonaisuudeksi” 

(Heinonen 2001, 253) ja virtuaalisen identiteetin taas ”digitaalisen 

henkilön kyberavaruudessa tapahtuvaan tunnistamiseen käytettävien 

tietojen kokonaisuudeksi” (Heinonen 2001, 256). 

 

Digitaalinen identiteetti on siis sellaisten digitaalisten tietojen 

kokonaisuus, jotka voidaan suoraan yhdistää johonkin oikeaan fyysiseen 

henkilöön. Siksi termi on käytössä erityisesti viranomaisyhteyksissä ja 

verkkoasioinnista puhuttaessa. 

 

Virtuaalinen identiteetti taas koostuu tiedosta, joka voidaan yhdistää 

johonkin tiettyyn digitaaliseen henkilöön, joka voi, mutta ei välttämättä 

vastaa ketään reaalimaailman henkilöä.  Koska digitaalinen henkilö voi 

olla kuvitteellinen, eli on varsinaisesti olemassa vain digitaalisessa 

ympäristössä, on tunnistaminenkin riippuvaista virtuaalisesta tilasta, eli 

tietokoneiden luomasta representaatiosta. Digitaalista henkilöä ei siis voi 

nähdä kävelemässä kadulla. Ei ainakaan ilman, että se olisi siihen 

tietoteknisesti projisoitu.  
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Tässä työssä käsittelen edellä mainituista identiteetin ilmentymistä 

nimenomaan virtuaalista identiteettiä. Tarkastelen virtuaalista identiteettiä 

vielä tarkemmin esiintymiskontekstissa.  

 

3.3. Virtuaalinen identiteetti avatarina 

 

Virtuaalinen identiteetti ei paljasta käyttäjän reaalimaailman identiteettiä. 

Moni myös suosii virtuaalisia identiteettejä niin, ettei paljasta todellista 

identiteettiään avatarin takana. Joskus kuitenkin virtuaalisesta 

identiteetistä voi tulla niin tunnettu, että se osataan yhdistää sen takana 

olevaan fyysiseen henkilöön. Esimerkkinä voidaan käyttää nimimerkkiä 

Fatal1ty. Kyseessä on täysin keksitty peitenimi, mutta sen tunnettuuden 

ansiosta se osataan yhdistää juuri tiettyyn henkilöön maapallolla.  

  

Fatal1ty on esimerkki siitä, kuinka virtuaaliset identiteetit tai niiden luojat 

voidaan myös loppujen lopuksi yhdistää johonkin tiettyyn fyysiseen 

henkilöön, joko laajan tunnettuuden tai tarkan digitaalisten jälkien 

seulomisen kautta. Tulevaisuudessa digitaalisten ja virtuaalisten 

identiteettien välillä ei välttämättä tehdä erottelua – saatamme nähdä 

samalta internetsivulta pankkitilin saldon ja eri virtuaaliset 

henkilöitymämme. (www.fatal1ty.com 2009) 

 

 

3.4. Avatar 

 

Virtuaalimaailmoihin kiinteästi liittyvä käsite on ”avatar”. Avatar-termillä 

tarkoitetaan käyttäjän valitseman hahmon visuaalista esitystä internetin 

virtuaalisessa maailmassa. Virtuaalimaailmoissa käyttäjä on olemassa 
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vain avatarina. Vain Avatar-hahmona käyttäjä voi ylipäätään osallistua 

virtuaalimaailmaan tai online-monipeliin. (Kujanpää ja muut 2008, 326) 

 

Ensimmäisen kerran avatar-termiä on käytetty Neal Stephensonin 

tieteisromaanissa Snow Crash, joka käsittelee käyttäjien hahmoja 

Metaverse-nimisessä virtuaalitodellisuudessa. Termi levisi aluksi 

kuvaamaan kolmiulotteisten virtuaalimaailmojen käyttäjien hahmoja mutta 

on levinnyt  tarkoittamaan yleisesti käyttäjien hahmoja internetin 

sosiaalisissa palveluissa. Esimerkiksi keskustelufoorumeilla avatar viittaa 

käyttäjän valitsemaan, itseään esittävään kuvaan, joka toistuu kaikkien 

käyttäjän tekemisen kirjoitusten yhteydessä. 

 

Virtuaalimaailmoissa avatarilla tarkoitetaan joko kolmiulotteista, 

kaksiulotteista tai muulla tavoin tietokoneen avulla esitettyä kuvaa, joka 

representoi käyttäjää virtuaalimaailmassa (Kujanpää ja muut 2008, 326). 

Käyttäjä on voinut luoda avatarinsa palvelun ilmaisilla työkaluilla tai, kuten 

useimmissa palveluissa, muokannut hahmoaan ostettavilla tai itse 

tehdyillä lisäominaisuuksilla. Esimerkiksi Habbo Hotelissa rahalla voi 

ostaa erilaisia vaatteita, joita ei ilmaiseksi saa. Tai kuten Second Lifessa, 

käyttäjä voi itse rakentaa omalle avatarilleen erilaisia ulkoasuja tai ostaa 

muiden käyttäjien tekemiä lisäosia.  

 

Avatar on siis aina käyttäjän ilmentymä virtuaalimaailmassa, ja muut 

käyttäjät kohtaavat nimenomaan käyttäjän avatarin, ei käyttäjän fyysistä 

ilmentymää. Siksi avatareja arvioidaan kuten tavallisessakin 

vuorovaikutuksessa. Kaikkia eleitä, ilmeitä, liikkeitä ja ulkoasua 

arvioidaan ja niiden pohjalta tehdään päätelmiä avatarin olemuksesta. 

Näin jokaiselle avatarille alkaa syntyä arvoa, jota käyttäjä alkaa pitää 

toisena minänään, jota on suojeltava virtuaalimaailmassa kuin oikeaa 

minää reaalimaailmassa. (Kujanpää ja muut 2008, 328) 
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Avatarin muokkausta Second Lifessa (Ruutukaappaus Second Life –ohjelmasta 2009-

04-23) 
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Avatarin luontia Habbo Hotelissa (Ruutukaappaus Habbo Hotel –internetsivuilta 

www.habbo.fi 2009-04-22) 

 

 

3.5. Virtuaalisen identiteetin eli avatarin arvo 

 

Virtuaalinen identiteetti saa arvoa sen mukaan, miten se käyttäytyy 

verkon sosiaalisissa palveluissa. Identiteettiä muokkaa paitsi se, millainen 
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esittää olevansa, myös se millainen osoittaa olevansa. Tiettyä tyyliä tai 

imagoa voi tavoitella mutta todellinen kuva henkilöstä piirtyy 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Aalto & Uusisaari 2009, 70) 

 

Kun käyttäjä luo avatariaan johonkin virtuaalimaailmaan, hänen on 

pohdittava sitä, kenenä hän haluaa virtuaalisissa tiloissa esiintyä, miten 

lähestyä muita hahmoja ja miten näyttäytyä näissä tiloissa. 

Tutkimuksessaan Kujanpää ja muut (2008, 332) osoittavat, miten 

pelihahmolle voi kehittyä arvoa niin tunnettuuden, kerätyn pelimateriaalin 

tai onnistuneiden tehtävien välityksellä. Jotkut jopa keräävät tietoisesti 

pelihahmolleen mahdollisimman paljon arvoa ja myyvät sitten oikeudet 

pelihahmoon verkkohuutokaupoissa ja muissa online-kauppapaikoissa. 

Rajankäynti esimerkiksi virtuaalisen rahan ja oikean rahan välillä on 

käynyt entistä hankalammaksi. 

 

 

Habbo Hotelin päivän parhaat pelaajat on listattu avatarien nimillä 

(Ruutukaappaus www.habbo.fi  2009-04-22) 
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Ei-pelillisissä virtuaalimaailmoissa tärkein arvon määräävä komponentti 

on sosiaalinen arvo. Kujanpää ja muut (2008, 329) luettelevat kaksi 

tapaa, joista sosiaalinen arvo rakentuu: 

 

1. Tarkoituksenmukainen vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa. 

2. Kuva, jonka käyttäjä luo muiden käyttäjien silmissä. 

 

Heidän mukaansa sosiaalinen (emt., 329) arvo voi kasvaa tuttavuudesta 

ystävyydeksi tai jopa romanttiseksi suhteeksi. Kuten oikeassakin 

elämässä, myös virtuaalimaailmassa mm. luottaminen ja maine ovat 

elementtejä, jotka kasvattavat tai tuhoavat avatarien arvoa. 

 

Virtuaalimaailmoissa avatarien arvo määräytyy siis pääasiassa 

sosiaalisen tai kerätyn/ostetun virtuaalisen materiaalin arvon kautta. Vielä 

ei kuitenkaan ole esimerkkejä siitä, että joku olisi ansainnut sosiaalista tai 

virtuaaliomaisuusarvoa musiikin avulla ja myynyt sitten näitä elementtejä 

oikeasta rahasta. Virtuaalimaailman paras Elvis voisi kuitenkin olla 

rahanarvoinen luomus, jos sille  pystyisi rakentamaan tunnettuutta ja 

ominaisuuksia, jotka joku toinen voisi ostaa. Esimerkiksi lantion heilutus, 

animaatio tai ääni-imitaatiot voisivat olla tuotteita, joita voisi myydä 

virtuaalisen Elviksen yhteydessä. 

 

 

3.6. Musiikin esittäjän identiteetin virtualisoiminen 

 

Populaarikulttuurissa on yleistä, että esiintyvä artisti muokkaa julkista 

identiteettiään ilmaisulleen sopivammaksi. Esimerkiksi 

populaarimusiikissa on lukuisia esimerkkejä, joissa yksilö tai ryhmä on 

luonut ns. taiteilijaidentiteetit, joiden kautta he esiintyvät yleisölleen. 
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Tuorein suomalainen esimerkki tästä lienee Lordi hevibändi, jonka 

jokaiselle jäsenelle on luotu oma identiteetti bändin yhteisen linjan 

mukaisesti. Lordi on myös päättänyt, ettei bändin jäsenten todellisia 

identiteettejä paljasteta suurelle yleisölle.  

 

Toinen esimerkki erilaisen taiteilijaidentiteetin rakentamisesta 

populaarimusiikissa on David Bowien 70-luvun alussa luoma Ziggy 

Stardust –hahmo. Bowie loi itselleen toisen identiteetin, avaruudesta 

saapuneen Ziggy Stardustin, joka halusi levittää rauhan sanomaa 

maassa. Bowie esiintyi Ziggy Stardustina niin keikoilla kuin 

lehdistötilaisuuksissa ja muissa julkisissa tapaamisissa muutaman 

vuoden ajan. Bowie kuitenkin hylkäsi toisen identiteettinsä nopeasti ja 

keskittyi esiintymään omalla nimellään ja identiteetillään. (Wikipedia C) 

 

David Bowie esiintymässä Ziggy Stardustina  

 

 

Populaarimusiikissa on myös luotu identiteettejä ilman, että niillä olisi 

sidoksia reaalimaailman identiteetteihin. Yksi tunnetuimmista 



 39 

esimerkeistä Euroopassa on Gorillaz-bändi, joka syntyi lopettaneen Blur-

yhtyeen keulakuvan Damon Albanrnin aloitteesta. Hän loi vuonna 2000 

yhdessä sarjakuvapiirtäjä Jamie Hewlettin kanssa yhtyeen, joka esiintyi 

vain piirroshahmojen kautta. He loivat bändin kaikille jäsenille 

piirroshahmon ja identiteetin. Live-esiintymisissäkin yhtye esiintyi 

kankaalle heijastettujen piirroshahmojen kautta pysyen itse kankaan 

takana näkymättömissä. Gorillaz saavutti nopeasti suuren suosion. 

Yhtyeen levyjä myytiin yhteensä yli 6 miljoonaa kappaletta. Yhtye lopetti 

vuonna 2007. (Plaza.fi 2008) 

 

 

 

Kuvitusta Gorillazin levyltä 

 

 

Gorillazin esimerkki osoittaa, että musiikissa on mahdollista luoda 

virtuaalinen identiteetti ja rakentaa menestys sen varaan. Toinen 

mahdollisuus on jo olemassa olevan virtuaalisen identiteetin siirtäminen 

virtuaalimaailmaan. Esimerkiksi Disney omistaa lukemattoman määrän 

virtuaalisia hahmoja, joiden tunnettuus on jo erittäin suuri. Disney onkin 

levittämässä järjestelmällisesti omistamiaan animaatiohahmoja 

virtuaalimaailmoihin. (Global Neighbourhoods 2008) 

 



 40 

Virtuaalimaailmojen yleistyminen on kuitenkin luonut mahdollisuuden 

myös pienemmillekin musiikintekijöille ja –esittäjille luoda 

virtuaalimaailmaan oman uuden identiteetin. Monet ovatkin päätyneet 

virtualisoimaan oman esiintyjäidentiteettinsä. Kuten esiintyvä muusikko 

Grace McDunnough kirjoittaa omassa blogissaan, oli hänelle itsestään 

selvää, että hänen täytyy virtuaalimaailmassa esiintyä omana itsenään. 

McDunnough esiintyi samaan aikaan kahdessa eri virtuaalimaailmassa ja 

korosti esiintymisen jälkeen, että vain omana itsenään hän pystyi 

molemmissa maailmoissa esiintymään niin kuin halusi. Samalla hän 

korostaa, että halusi myös tunnettuutta itselleen eikä vain avatarilleen.  

(Phassinggrace.blogspot.com 2009) 

 

 

 

Grace McDunnoughin kuva hänen blogissaan on otettu 

virtuaalimaailmasta.  
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4. LAISKAMIES-BÄNDIN LIVE-ESIINTYMINEN SECOND 

LIFE -VIRTUAALIMAAILMASSA 

 

Tässä kappaleessa kuvaan, miten järjestimme bändimme LaiskaMies 

kanssa live-esiintymisen Second Life –virtuaalimaailmassa syyskuussa 

2007. Kuvaan, miten tapahtuma sai alkunsa, miten siihen 

valmistauduttiin, miten itse esiintyminen meni ja mitä siitä seurasi.  

 

 

4.1. LaiskaMies-bändi 

 

LaiskaMies on minun ja veljeni yhteinen bändi. Teemme musiikkia 

yhdessä, soitamme kappaleitamme aina kun ehdimme (asumme eri 

kaupungeissa) ja esiinnymme livenä muutaman kerran vuodessa lähinnä 

ystävillemme. Bändi on meille harrastus eikä siitä ole tarkoituskaan tulla 

sen enempää.  

 

Veljeni on rakentanut omakotitalonsa kellariin pienen harjoitusstudion, 

jossa on soittimien ja vahvistimien lisäksi tallennustekniikkaa ja tietokone. 

Treenaamme ja nauhoitamme musiikkia siellä aina kun pystymme.  

  

Bändissämme ei ole basistia eikä rumpalia. Koneet ovat korvanneet 

nämä. Käytännössä kappaleita tehdään niin, että veljeni suunnittelee ja 

soittaa tietokoneessaan olevalla ohjelmalla kappaleiden rummut ja 

bassot. Sen jälkeen kappaleiden pohjat siirretään 8-raitaiseen 

digitaalimikseriin Zoomiin. Mikserillä äänitetään kappaleiden kitarat ja 

laulut. Johtuen mikserin rajatusta mahdollisuudesta käsitellä äänitettyä 

materiaalia, kitarat ja laulut äänitetään aina yhdellä kertaa eli yhtenä 

”vetona” eikä niitä yhdistellä äänityksen parhaista paloista. 
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4.2. Live-esiintymisen mahdollisuus 

 

Työskentelin kesällä 2007 Yleisradion Uusissa Palveluissa, jossa 

työskenteli samaan aikaan kehityspäällikkönä Tuija Aalto, joka jo silloin 

seurasi aktiivisesti verkon sosiaalisia medioita ja virtuaalimaailmoja. Hän 

toimittaa Japanissa asuvan ja työskentelevän Marylka Yoe Uusisaaren 

kanssa Sula Pinta -nettiradio-ohjelmaa virtuaalimaailmoista ja muista 

sosiaalisen median ilmiöistä. Uusisaari oli perustanut Second Life -

virtuaalimaailmaan "Yoen Kievarin", kohtaamispaikan kaikille 

suomalaisille sosiaalisesta mediasta ja virtuaalimaailmoista 

kiinnostuneille. 

 

Tuija ehdotti minulle, että järjestäisimme LaiskanMiehen live-esiintymisen 

Second Life –virtuaalimaailmassa. Pohdin hetken, miten käytännössä 

olisi mahdollista esiintyä virtuaalimaailmassa livenä, kun musiikin 

esittämisen lisäksi pitäisi ohjata myös virtuaalimaailman avatareja. 

Ymmärsin heti, ettei ainakaan veljeni, joka soittaa kitaraa, voi mitenkään 

ohjata omaa avatariaan samalla, kun hän soittaa. Ajattelin, että minun 

tulisi ohjata meidän molempien avatareja, koska minulle kuuluu live-

esiintymisessä vain laulajan osa ja silloin käteni ovat käytännössä vapaat 

käyttämään avatareja tietokoneella. 

 

Keikan järjestäminen virtuaalimaailmassa alkoi kuitenkin kiinnostaa sekä 

työni että harrastustenikin kannalta. Päätimme ryhtyä tuumasta toimeen 

ja järjestää live-esiintymisen Second Lifessa. Työnjako oli selvä: 

LaiskaMies-bändi soittaa livenä omassa treenistudiossaan ja striimaa 

äänen Second Lifeen. Bändi myös luo omat hahmot ja hankkii 

virtuaalisen rekvisiitan esiintymistä varten. Tuija ja hänen ystävänsä Yoe 

taas järjestävät virtuaalimaailmasta esiintymispaikan ja houkuttelevat 

paikalle mahdollisimman paljon yleisöä. Heille jäi myös tapahtuman 

tallennusvastuu.  
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4.3. Tekninen valmistautuminen 

 

Virtuaalimaailmassa järjestettävän live-esiintymisen tekninen 

järjestäminen ei ollutkaan niin helppoa kuin aluksi olin ajatellut. 

Pelkästään live-äänen saaminen palveluun niin, että muut voisivat sitä 

livenä kuunnella, osoittautui kovin hankalaksi.  

 

Laskimme, että tarvitsemme kolme tietokonetta live-esiintymisen 

tekemiseen. Yksi molemmille esiintyjille, joilla kirjaudumme sisään 

Second Lifeen sekä yhden koneen ”kameramiehelle” eli avatarille, joka 

vain nauhoittaisi näkemäänsä videoksi palvelun ”record video” –

toiminnolla. 

 

Ensimmäinen haaste oli löytää tapa striimata ääni treenikämpältä 

internetiin. Tutkin erilaisia vaihtoehtoja ja konsultoin sähköpostin avulla 

useampaakin suomalaista Second Life –käyttäjää, jotta löytäisin parhaan 

mahdollisen tavan äänen saamiseksi virtuaalimaailmaan. Parhaimmaksi 

nousi Shout Cast –niminen tekniikka mutta sitä tarjoavat yritykset 

tarjosivat sitä vähintään kuukausiksi. Sellainen ei sopinut meille.  

 

Lukuisien yhteydenottojen jälkeen apu löytyi kuitenkin yllättävän läheltä. 

Eräs Second Life –käyttäjä oli löytänyt palvelusta kauppapaikan, josta 

pystyi ostamaan Shout Cast –striimauspalvelua tuntipohjaisesti. Maksu 

piti suorittaa Second Lifen valuutalla eli Linden Dollareilla. Onneksi niitä 

voi ostaa luottokortilla Linden Labin sivuilta, joten lopulta saimme ostettua 

striimauspalvelun niin pitkäksi aikaa kuin halusimme. Ostin palvelun 

käyttöoikeutta 24 tunniksi, jotta ehtisimme testata äänen siirtymisen 

Second Lifeen live-esiintymistä edeltävänä iltana. 
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Oma haasteensa oli studion eri äänilähteiden yhdistäminen, miksaaminen 

ja striimaaminen internetiin. Jouduimme veljeni kanssa ääniteknikon ja 

mikserin rooliin, kun yritimme saada livenä soitetun kitaran, kaksi 

laulumikrofonia ja cd:ltä tulevat basso- ja rumputaustat sovitettua yhteen, 

miksattua oikein ja lähetettyä hyvälaatuisena internetin 

striimauspalvelimelle. Olimme niin innoissamme, kun lopulta löysimme 

toimivan tavan äänen siirtämiseen virtuaalimaailmaan kohtuullisella 

viiveellä, ettemme muistaneet tarkistaa äänen laatua virtuaalimaailman 

puolelta. Jälkikäteen huomasimme, että jostain syystä striimauspalvelin 

tai Second Lifen ns. client (käyttäjän asentama Second Life ohjelma 

tietokoneella) korosti liikaa keskiääniä, jolloin laulu oli suhteessa 

kovemmalla kuin muut soittimet. Ei onneksi paljon mutta vähän kuitenkin. 

Huomasin tämän vasta, kun live-esiintyminen oli ohi ja katsoin esitystä 

tallenteelta.  

 

Tekniseen valmistautumiseen liittyi myös ns. kameramiehen luominen ja 

sijoittaminen virtuaaliseen tilaan. Olimme päättäneet tallentaa live-

esiintymisen mahdollisimman monen käyttäjän näkökulmasta, jotta 

pystyisimme hyödyntämään materiaalia myöhemmin esimerkiksi 

musiikkivideon tekemiseen. Tuija ja Yoe nauhoittaisivat omien 

avatariensa avulla ja minä loin vielä yhden avatarin nauhoittamaan 

näkemäänsä esiintymislavan takaa. Lopulta tämän avatarin kone 

kuitenkin sammutti itsensä, kun kukaan ei koskenut koneeseen pitkään 

aikaan esiintymisen aikana eikä tallennus näin ollen onnistunut.  
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Tietokoneet LaiskanMiehen treenikämpällä (Kuva: Sami Lanu) 

 

 

4.4. Identiteetin rakentaminen 

 

Live-esiintymisen yksi mielenkiintoisimpia vaiheita oli LaiskaMies-bändin 

siirtäminen virtuaalimaailmaan. En ollut aiemmin asiaa sen koommin 

pohtinut mutta kun aloin luomaan meille avatareja, ymmärsin, että 

voisimme rakentaa täysin erilaisenkin ilmentymän LaiskaMies-bändille 

kuin fyysiset olemuksemme ovat.  

 

Keskustelin veljeni kanssa siitä, pitäisikö meidän olla virtuaalimaailmassa 

esimerkiksi pukuihin sonnustautuneita liikemiehiä tai vaikka anonyymejä, 

kasvottomia duunareita kuten lauluissamme usein annamme kuvan. 

Päätimme kuitenkin, että olisi parasta esiintyä mahdollisimman paljon 
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itsemme näköisillä avatareilla vaikka emme omia naamojamme juurikaan 

ole esille bändin  markkinoinnissa tuoneet. Se kuitenkin tuntui 

luonnollisimmalta ja pohdimme, että livetilanteessa ei tulisi hankaluuksia 

keksityn identiteetin kanssa vaan voisimme olla omia persooniamme.  

 

Olin käyttänyt Second Lifea vain muutaman kerran ennen live-

esiintymiseen valmistautumista. Second Lifea on arvosteltu siitä, että se 

on vaikea käyttää ja yhdyn kyllä noihin arvostelijoihin. Oman hahmon 

muokkaaminen ei ollut helppoa ja kesti kauan ennen kuin huomasin, ettei 

perustoiminnallisuuksilla edes pystynyt muokkaamaan avatariaan niin 

monipuolisesti kuin muiden avatarien katselu oli antanut ymmärtää. 

Monet olivat ostaneet tai koodanneet itse omille avatareilleen erilaisia 

ominaisuuksia.  

 

Onneksi Second Lifen käyttäjät osoittautuivat erittäin avuliaiksi. Etenkin 

suomalaiset käyttäjät opastivat minua avatarin muokkaamisessa ja 

lopulta sain itsestäni ja veljestäni tarpeeksi lähellä oikeaa fyysistä 

olemustamme muistuttavat luomukset.  

 

 

Avaterin muokkausta. Oikealla fyysisesti oikea kitaristi. (Kuvat: Second Life ja Sami 

Lanu) 
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Lopullinen laulajan avatar ja oikea kuva laulajasta. (Kuvat: Seond Life ja Mika Lanu) 

 

Kun olin saanut avatarimme näyttämään siltä, miltä halusin, piti meidän 

virtuaalihahmoillemme hankkia tarvittavat musiikki-instrumentit. 

Bändillämme ei ole oikeassa maailmassa basistia eikä rumpalia, joten 

onneksi minun tarvitsi varustaa vain kaksi avataria. Nopeasti kävi 

nimittäin ilmi, että rekvisiittaa tarvitaan aika paljon ja jokaisesta 

virtuaalisesta esineestä pitää maksaa  satoja Linden dollareita. Vaikka 

pari sataa Linden dollaria ei vastannut kuin muutamaa kymmentä senttiä 

euroissa, hupeni rekvisiitan ostoon reilusti yli 2000 Linden dollaria eli noin 

20 euroa.  

 

Virtuaalisten esineiden lisäksi avatarimme tarvitsivat animaatioita. 

Second Lifessa on tiettyjä perusanimaatioita, kuten nauraminen mutta 

erikoisemmat hahmojen liikkeet pitää ostaa tai koodata itse. Joidenkin 

virtuaalisten esineiden mukana tuli myös animaatioita kuten laulumikin 

mukana tuli muutama iskelmän laulamista muistuttava animaatio. Kitaran 

mukana taas tuli lähinnä hyppyhevin tai reggaemusiikin soittamista 

muistuttavia animaatioita. Aikaa kului yllättävän paljon ennen kuin löysin 
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meidän musiikillemme ja esiintymisellemme sopivia animaatioita. Nekään 

eivät täysin vastanneet meidän esiintymistämme mutta parempia en 

löytänyt.  

 

Toisaalta virtuaalimaailman esiintymisanimaatoista löytyi myös sellaisia 

esityksiä, joita ei voisi fyysisessä maailmassa edes tehdä. Tällainen oli 

mm. kitaristille löytynyt animaatio, jossa hän hyppää yleisön päällä voltin 

kitaraa soittaessaan. Nämä muutamat hauskat animaatiot toivat live-

esiintymiseen aivan uutta näkökulmaa. Jos siis fyysisen esityksen 

joistakin nyansseista jouduimme luopumaan, saimme tilalle 

virtuaalimaailmaan sopivia esitysmuotoja.  

 

 

 

 

 

Kuva Second Lifen eräästä musiikkikaupasta, josta avatarilleen voi ostaa esimerkiksi 

kitaran. (Kuva Second Life) 

 

Kun olimme saaneet avatarimme, instrumenttimme ja liikkeemme 

hankittua ja treenattua, oli vielä lavarekvisiitan vuoro. Tässä kohdin 

valitsimme pelkistetyn linjan, ja ostin vain muutaman laulumonitorin ja 

kitaravahvistimen. Onneksi Second Lifen musiikkikaupasta löytyi meidän 
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bändimme imagoon hyvin sopivat vahvistimet, jolloin niistä ei tarvinnut 

tinkiä.  

 

 

Musiikkikaupasta voi ostaa myös vahvistimet rekvisiitaksi.  (Ruutukaappaus Second Life 

ohjelmasta 2009-04-23) 

 

Lopulta meillä oli kasassa virtuaalimaailmassa pienen bändin 

keikkavarusteet ja liikkeet. Yoe oli rakentanut Kievariinsa pienen 

keikkalavan, johon sijoitimme varusteemme. Roudaaminen 

virtuaalimaailmassa on huomattavasti helpompaa kuin oikeassa 

maailmassa, sillä vahvistimet ilmestyivät lavan reunalla vain hiirtä 

klikkaamalla. Lavan rakentaminen kävi nopeasti ja treenit olivat valmiit 

alkamaan.  

 

Keikkaa edeltävänä iltana treenasimme järjestäjien kanssa live-esitystä 

virtuaalimaailmassa. Toinen järjestäjistä asuu Japanissa ja toinen 

Helsingissä, kun taas LaiskanMiehen treenikämppä on Haminassa, joten 
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jo harjoittelu osoitti virtuaalimaailmojen voiman fyysisen sijainnin suhteen. 

Olipa paikalla jo muutama innokas ulkopuolinenkin avatar, jotka auttoivat 

aina tarpeen tullen.   

 

Kokeilimme äänen striimaamista Yoen Kievariin ja saimme nauhoitetun 

musiikin menemään läpi lopulta yllättävän helposti. Olisi vain pitänyt 

ymmärtää treenata liveäänellä mutta iloitsimme jo äänen saamisesta 

oikeaan paikkaan. Keikkaa edeltävänä iltana äänen striimauksessa 

virtuaalimaailmaan ei ollut kuin noin 10 sekunnin viive, mikä tuntui 

kohtuulliselta. Eli kun soitimme musiikkia livenä, ääni kuului 10 sekuntia 

myöhemmin Yoen Kievarissa. Tämä antoi toisaalta mahdollisuuden 

siihen, että biisin loputtua pystyi rauhassa odottamaan biisin loppumista 

virtuaalimaailmassa ja ohjaamaan avatareja sen mukaan. Haasteeksi 

taas muodostui kappaleen aloitus koska silloin 10 sekuntia siitä, kun 

olimme aloittaneet soittamaan kappaletta, piti alkaa animoida avatareja 

virtuaalimaailmassa. Tämä ei kuitenkaan tuntunut ongelmalta keikkaa 

edeltävänä iltana.  

 

 

4.5. Kuvaus live-esiintymisestä 1.9.2007 

 

LaiskanMiehen live-esiintyminen oli sovittu lauantaiksi 1.9.2007 klo 18 

Second Lifen Yoen Kievarissa. Fyysisesti olimme Haminassa veljeni 

omakotitalon kellarissa, missä LaiskanMiehen treenikämppä sijaitsee. 

Olimme kutsuneet muutamat ystävämme ja sukulaisemme katsomaan 

keikkaa treenikämpälle, että saisimme  esitykseen live-esiintymisen 

tunnelman. Virtuaalimaailmaan keikkaa oli tullut katsomaan 34 avataria.  

 

Työnjako veljeni kanssa oli selvä. Minä hoitaisin laulun ohella välijuonnot 

ja avatariemme ohjaamisen Second Lifessa. Minun vastuullani oli myös 

seurata, miten virtuaalimaailman yleisö reagoisi keikkaan ja ohjeistaa 
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veljeäni kappalevalinnoissa yleisön palautteen perusteella. Veljeni 

vastuulle jäisi basso- ja rumputaustojen ohjaaminen sekä kitaran 

soittaminen ja paikalla olevan yleisön viihdyttäminen.   

 

Avasimme äänen striimauksen Second Lifeen noin tuntia ennen keikkaa 

ja laitoimme sinne treenikämpältämme musiikkia cd-soittimesta. Vähän 

ennen klo 18 lopetimme musiikin ja ilmoitin virtuaalimaailmassa olevalle 

yleisölle keikan alkavan pian. Hieman klo 18 jälkeen toivotin kaikki 

tervetulleeksi keikalle ja kerroin hieman keikasta ja bändistä. Sitten 

aloitimme.  

 

Aloimme soittaa ensimmäistä kappaletta. Kun olimme hetken soittaneet, 

käynnistin avatarien animaatiot. Tarkkailin kappaleen aikana, miten 

virtuaalimaailman yleisö reagoi ja pyrin muuttamaan animaatioita 

kappaleeseen sopiviksi. Hyvin pian huomasin, etten pysty laulamaan ja 

ohjaamaan avatareja samaan aikaan, joten päädyin muuttamaan 

avatarien animaatioita tai kirjoittamaan kommentteja vain silloin, kun en 

laulanut. Keskityimme siis musiikin esittämiseen ja vain sen ehdoilla 

avatarien ohjaamiseen.  
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Vaihtamassa avatarien animaatioita kitarasoolon aikana. (Kuva: Anna-Liisa Luova) 

 

 

Näkymä lavasta yleisön näkökulmasta. (Ruutukaappaus Second Life ohjelmasta 2007-

09-01) 

 



 53 

 

Lava taustalla, edessä yleisöä tanssimassa. Kuva by Anonna 

(http://www.flickr.com/photos/ankhor/1295914595/in/photostream/) 

 

Olin kääntänyt yhden tietokoneen ruudun treenikämpällämme olleeseen 

yleisöön päin niin, että he pystyivät seuraamaan, mitä 

virtuaalimaailmassa tapahtuu. Oli mielenkiintoista huomata, että suurin 

osa reaalimaailman yleisöstä tarkkaili erittäin keskittyneesti 

virtuaalimaailmaa eikä juuri huomannut meidän soittavan samassa 

tilassa. Etenkin lapset olivat aivan haltioissaan virtuaalimaailman 

tanssivasta ja lentävästä yleisöstä.  

 

Aina kappaleiden välissä kerroin sekä reaalimaailman että 

virtuaalimaailman yleisölle, mitä kummassakin maailmassa tapahtuu. 

Kokeilin myös, miten pystyn ohjaamaan virtuaalimaailman yleisöä. Pyysin 

kitarasoolojen tai kertosäkeen aikana yleisöä lentämään avatareillaan ja 

tanssivan samalla ystäväpiirissämme kehitettyä reaalimaailmasta tuttua 

Haminalaista n-tanssia, joka oli myös animoitu keikkaa varten yleisön 

tanssittavaksi. Oli hauska huomata, miten virtuaalinen yleisö reagoi 
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pyyntöihin. Parhaimmillaan suurin osa avatareista tanssi lennossa lavan 

yläpuolella yhtä aikaa samaa tanssia musiikin tahtiin. Se oli jotain, mitä ei  

reaalimaailman keikalla voi kokea.  

 

Kerroin virtuaalimaailman yleisölle myös, että nauhoitamme keikan ja 

pyrimme tekemään siitä musiikkivideon. Etenkin yhden kappaleen aikana 

pyysin kaikkia nousemaan lentoon kertosäkeen aikana, koska 

käyttäisimme sitä kappaletta pohjana musiikkivideolla. Oli hienoa 

huomata, miten käytännössä kaikki osallistujat olivat hengessä mukana ja 

halusivat osallistua videomateriaalin tekoon.  

 

Soitimme noin 30 minuuttia ja esitimme kahdeksan kappaletta. Saimme 

paljon kiitosta yleisöltä ja moni pyysi uusintakeikkaa. Palasokeri-

verkkojulkaisussa jopa kehuttiin tapahtumaa ”parhaiksi SL-bileiksi ikinä”. 

(www.palasokeri.com 2007) 
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Tilanne keikan jälkeen. Kitaristi keskustelee yleisön kanssa. (Ruutukaappaus Second 

Life ohjelmasta 2007-09-01) 

 

Keikan jälkeen treenikämpällä ollut reaalimaailman yleisö jäi edelleen 

katsomaan, miten virtuaalimaailman yleisö reagoi. Menimme veljeni 

kanssa virtuaalimaailman yleisön sekaan keikan jälkeen. Oli erittäin 

hauskaa, kun moni halusi ottaa itselleen muistoksi ruutukaappauksen, 

jossa hänen avatarinsa oli meidän avatariemme rinnalla. Ihan kuin 

valokuvan ottaminen tai nimikirjoituksen pyytäminen oikealla keikalla!  

 

Moni myös tuli juttelemaan meille ja kehui kokemusta ainutlaatuiseksi. 

Vietimme aikaa yleisön parissa pitkään ja, kun lopulta poistuimme 

virtuaalimaailmasta, monet virtuaalikatsojat jäivät vielä keikkapaikalle 

juttelemaan keskenään. 

 

 

4.6. Opittua 

 

Live-esiintyminen virtuaalimaailmassa ei ole yhtä helppoa kuin 

esiintyminen reaalimaailmassa. Virtuaalimaailma luo joitakin rajoitteita 

eikä niiden takia pitäisi ainakaan tehdä kompromissia musiikin 

esittämisessä. Meillä meni ensimmäinen kappale harjoitellessa, kun yritin 

keskittyä sekä laulamiseen että virtuaaliseen esitykseen avatarien 

animaatioiden kautta. Onneksi ymmärsin pian, etten pysty tekemään 

kahta asiaa samaan aikaan kunnolla ja päätin keskittyä  laulamiseen ja 

ohjata avatareja vain silloin, kun laulussa oli tauko.  
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Kuvassa laulaja yrittää laulaa ja ohjata avatareja samaan aikaan. (Kuva: Anna-Liisa 

Luova) 

 

Avatarien ohjaaminen ja musiikin esittäminen samaan aikaan osoittautui 

siis huonoksi ratkaisuksi. Virtuaalimaailmassa esiintyminen kannattaisikin 

– ainakin vielä – suunnitella ja toteuttaa niin, että elämys olisi 

mahdollisimman positiivinen kaikille virtuaalimaailmassa oleville. Yksi 

mahdollisuus olisi toteuttaa live-esiintyminen niin, että soittaa kappaleet 

levyltä mutta juontaa välijuonnot livenä. Eli esiintyä ns. play back –tavalla. 

Näin voi reagoida yleisön palautteeseen ja antaa heille aidon livetilanteen 

tunnelman. Kappaleiden soidessa levyltä voisi keskittyä avatarien 

ohjailemiseen ja mahdollisimman hyvän elämyksen tuottamiseen 

virtuaalimaailmassa.  

 

Kun kameratunnistustekniikka paranee, on mahdollista esiintyä livenä 

niin, että kamera kuvaa esiintymistä ja ohjelma muuntaa esiintymisen 

avatarin liikkeiksi. Näin musiikin esittäjä voi keskittyä täysin omaan 

suoritukseensa ja tekniikka hoitaa liikkeiden ja eleiden siirtämisen 
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virtuaalimaailmaan. Tällaista tekniikkaa ei kuitenkaan ollut tarjolla silloin, 

kun teimme LaiskaMies-bändin keikan.  

 

Aika on myös mielenkiintoinen elementti virtuaalimaailmassa esiintymisen 

kannalta. Populaarimusiikissa on totuttu siihen, että yhtyeet esiintyvät 

illalla ja keikat kestävät yleensä vähintään tunnin. Virtuaalimaailmassa ei 

kuitenkaan käyttäydytä suhteessa aikaan samalla tavalla kuin 

reaalimaailmassa. Meidänkin keikka oli lauantaina klo 18 ja kesti puoli 

tuntia. Sen ajan yleisö jaksoi tanssia ja kuunnella mutta kovin paljon 

pidempään keikka ei olisi voinut jatkua. Keikka olisi voinut alkaa myös 

myöhemmin mutta epäilen, että virtuaalimaailmassa ei kannata odottaa 

esiintymisen alkua puoleenyöhön saakka kuten oikeassa maailmassa, 

koska ainakin netin käyttö yleensä painottuu alkuiltaan.  

 

Teknisesti opimme esiintymisestä paljon. Yksi selkeä haaste oli äänen 

tekninen striimaaminen ja siihen liittyvä viive. Äänen siirtyminen 

treenikämpältä virtuaalimaailmaan kesti live-esityksen aikana noin 30 

sekuntia. Tämä aiheutti itse livetilanteessa hieman sekaannusta ja 

hämmennystä. Lähinnä haasteeksi tuli kappaleiden loputtua se, että 

virtuaaliyleisö kuunteli vielä 30 sekuntia esitystä, joten välijuontojen 

kanssa piti odottaa. Kun sitten kappale loppui myös virtuaalimaailmassa 

ja huomasimme yleisön taputtavan, kesti 30 sekuntia ennen kuin he 

kuulivat artistin kiitoksen.  

 

Toinen tekninen haaste oli äänen ns. monitoroiminen eli tarkkailu. Meillä 

ei ollut käytössä ulkopuolista äänen miksaajaa, joten jouduimme 

säätämään äänen aina ennen keikkaa itse ja luottamaan itse esiintymisen 

aikana, että ääni kuuluisi yleisöön tasapainoisesti. Näin olimme tehneet 

tälläkin keikalla mutta ääni muuttui matkalla virtuaalimaailmaan 

melkoisesti. Meillä olisi pitänyt olla joku, joka olisi voinut kuunnella ääntä 

virtuaailmassa ja säätää ääntä parhaaksi mahdolliseksi siinä 

ympäristössä. Nyt esimerkiksi laulu kuului virtuaalimaailmssa liian kovaa 
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suhteessa muihin soittimiin vaikka treenikämpällä äänen tasapaino oli 

kunnossa.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

LaiskaMies-bändin live-esiintyminen Second Life -virtuaalimaailmassa oli 

ehdottomasti menestys niin bändin kuin yleisönkin mielestä. Musiikin 

tekijälle ja –esittäjälle keikka tarjosi aivan uuden näkökulman live-

esiintymiseen. Yleisö olikin tietokoneiden ruutujen takana pieninä 3D-

hahmoina ja pääasiallinen palaute tuli huutojen sijaan kirjoitettuna 

tekstinä. Toisaalta yleisö tanssi koko keikan ajan erilaisia tansseja ja jopa 

lensi lavan yläpuolella. Yksittäisetkin palautteet esiintymisestä välittyivät 

kirjoitettuna sanatarkasti.  

 

Esiintyjän kannalta ehdottomasti positiivista oli keikan järjestämisen 

helppous. Vaikka tekninen valmistautuminen ja testaaminen vei aikansa, 

ei musiikin esittämiseen tarvittavia laitteita tarvinnut kantaa 

treenikämpältä mihinkään. Tutussa ja turvallisessa ympäristössä 

esiintyminen oli helppoa ja vaivatonta. Kahden perheellisen ihmisen on 

paljon helpompi järjestää keikka niin, ettei ainakaan toisen tarvitse edes 

kotoa poistua vaan voi soittaa eri puolella maailmaa oleville ihmisille 

omasta kodista. Tämä on varmasti yksi mahdollisuus bändeille, jotka ovat 

kyllästyneet keikkaelämään etenkin sen takia, että joutuu olemaan poissa 

kotoa.  

 

Myös yleisö tuntui nauttivan keikasta. Keikalta saadun palautteen lisäksi 

esiintyminen generoi monta blogimerkintää, muutaman artikkelin eri 

online-julkaisuissa ja yhden artikkelin Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja 

Kouvolan Sanomat –sanomalehtien yhteisessä nuorisoliitteessä 

Seeprassa. Keikkaa kuvattiin kaikissa julkaisuissa onnistuneeksi ja 

uutisarvoa nostatti se, että keikan mainittiin olevan ensimmäinen 

suomalaisen bändin live-esiintyminen virtuaalimaailmassa.  

 

Seuraavaksi esitän vastauksia alkuperäsiin kysymyksiini: miten musiikin 

esittäjä siirtää itsensä, identiteettinsä ja esityksensä virtuaalimaailmaan ja 
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mitä haasteita tai mahdollisuuksia live-esiintyminen virtuaalimaailmassa 

musiikin tekijälle tarkoittaa.  

 

 

5.1. Identiteetin siirtäminen 

 

Identiteetin siirtäminen virtuaalimaailmaan osoittautui monipuolisemmaksi 

aiheeksi kuin olin etukäteen arvellut. Esiinnyimme LaiskaMies-bändinä 

avatareilla, jotka muistuttivat meitä itseämme. Virtuaalimaailman yleisö oli 

kuitenkin meille entuudestaan tuntematonta, joten olisimme ihan hyvin 

voineet esiintyä muutenkin. Avatarhan on käyttäjän ilmentymä 

virtuaalimaailmassa ja muut käyttäjät kohtaavat nimenomaan käyttäjän 

avatarin, eivät käyttäjän fyysistä ilmentymää (Kujanpää ja muut 2008, 

328). Tässä mielessä realimaailmasta poikkeava ulkonäkö ja 

lavaesiintyminen olisivat jopa tehneet live-esiintymisestä vahvemman.  

 

Virtuaalimaailmassa esiintymistä ei ehkä pitäisikään yrittää rinnastaa 

reaalimaailman esityksiin vaan suunnitella esiintyminen puhtaasti avatarin 

avulla  tapahtuvaksi. Näin voisi suunnitella esiintymisen täysin ilman 

reaalimaailman rajoitteita.  

 

LaiskaMies-bändinä pyrimme siirtämään virtuaalimaailmaan sekä 

musiikin että live-esiintymisen. Tämä aiheutti haasteita, joiden 

voittaminen ei välttämättä kuitenkaan palvellut virtuaalimaailmassa ollutta 

yleisöä. Olisi huomattavasti helpompaa siirtää virtuaalimaailmaan vain 

joko live-musiikki tai live-esiintyminen. Koko tapahtumaa, kun pitää 

katsoa virtuaalimaailmassa olevan yleisön kannalta.  

 

Sekä live-musiikin että live-esiintymisen siirtäminen virtuaalimaailmaan 

olisi huomattavasti helpompaa, jos avatarien ohjaamiseen pystyisi 

käyttämään esimerksiksi kameratunnistusta. Tekniikkahan on jo valmiina 
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mutta valmista sovellusta ei ainakaan virtuaalimaailmoihin ole vielä tehty. 

Tässä mallissa musiikin esittäjät voisivat soittaa ja esiintyä kuten 

reaalimaailman yleisölle. Kamera tulkitsisi liikkeitä ja ohjaisi 

virtuaalimaailman avatareja sen mukaan. Näin musiikin esittäjän ei 

tarvitsisi manuaalisesti yrittää ohjata hahmoja vaan sovellus hoitaisi 

esityksen siirtämisen virtuaalimaailmaan.  

 

Toisaalta se, että esiinnyimme LaiskaMies-bändinä antoi meille 

mahdollisuuden hyödyntää dokumentoitua materiaalia keikalta bändin 

markkinoinnissa. 

 

 

5.2. Live-esiintymisen haasteet ja mahdollisuudet 

 

LaiskaMies-bändin keikka Second Lifessa oli mielenkiintoisen kokeilun 

lisäksi ehdottomasti hyvin tehokas markkinointitapahtuma. Keikka toi itse 

tapahtumaan vain hieman yli 30 uutta kuuntelijaa  mutta siitä kirjoitettiin 

monissa verkkojulkaisuissa. Vaikka LaiskaMies on vain harrastelijabändi, 

saimme yhden keikan ansiosta enemmän näkyvyyttä ja julkisuutta kuin 

moni levyttänyt ja aktiivisesti keikkaileva bändi.  

 

Keikasta kirjoitti ainakin seuraavat verkkojulkaisut ja blogit: 

 

Palasokeri.com  

 

Vierityspalkki.fi  

 

Tuhatsanaa.net  

 

Sosiaalinen media opetuksen apuna  
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Tietokone  

 

Verkkojulkaisujen lisäksi Etelä-Saimaan, Kymen Sanomien ja Kouvolan 

Sanomien viikkoliite Seepra haastatteli meitä ja kirjoitti LaiskaMies-bändin 

keikasta Second Lifea käsitelleessä artikkelissaan. Kaikki kirjoitukset 

käsittelivät keikkaa positiivisessa sävyssä ja monet käyttivät kuvituksena 

keikalta taltioituja kuvia.  

Virtuaalimaailmassa tehty live-esiintyminen mahdollistaa myös 

dokumentoidun materiaalin hyödyntämisen esimerkiksi musiikkivideon 

kuvituksena. LaiskaMies-bändi leikkasi keikkataltioinnista musiikkivideon 

ja julkaisi sen YouTubessa vuosi keikan jälkeen.  

 

 

 

 LaiskanMiehen musiikkivideo YouTube-videopalvelussa (Ruutukaappaus YouTube 

2009-04-21) 
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5.3. Bisnesmahdollisuuksia 

 

LaiskaMies-bändi tienasi keikallaan Second Lifessa 100 Linden Dollaria 

eli euroina laskettuna noin 30 senttiä. Keikka oli osallistujille ilmainen eikä 

bändin pitänyt saada esityksestä rahaa mutta yksi kuuntelijoista lahjoitti 

bändille 100 Linden Dollaria esityksestä. Virtuaalimaailmassakin voi siis 

tienata ihan oikeaa rahaa! 

 

Musiikin tekijälle ja esittäjälle virtuaalimaailmat eivät vielä tarjoa 

merkittävää ansaintamahdollisuutta. Mahdollisuuksia rahan 

ansaitsemiseen  kuitenkin on – ainakin seuraavat: : 

 

• Tallennetun musiikin myyminen 

• Tallennetun esityksen myyminen 

• Live-esityksen myyminen 

• Tallennetun musiikin myyminen virtuaalisen esineen/maan 

yhteydessä 

• Tallennetun musiikin myyminen yhdessä musiikinesittäjän 

identiteetin kanssa 

• Animaatioiden myyminen 

 

Tallennettua musiikkia voi myydä virtuaalimaailmassa samoin kuin missä 

tahansa digitaalisessa musiikkikaupassa eli tarjota tallennetta esimerkiksi 

ladattavaksi mp3-formaatissa. Virtuaalimaailmojen käyttäjämäärät eivät 

kuitenkaan ole vielä niin suuria, että näin voisi saada merkittävää myyntiä 

aikaiseksi. Tulevaisuudessa virtuaalisen musiikkikaupan mahdollisuudet 

kuitenkin kasvavat ja musiikin ostaminen virtuaalimaailmojen kautta 

saattaa lisääntyä merkittävästi. 

 

Virtuaalimaailmat tarjoavat mahdollisuuden tallennettujen esitysten 

myymiseen. Virtuaalimaailmassa keikkailun voi tuotteistaa ja monistaa. 

Bändi voisi esimerkiksi äänittää live-esiintymisen ja animoida koko keikan 



 64 

valmiiksi. Näin keikan järjestäjä käytännössä ostaisi livekeikan tallenteen 

ja esittäisi sen yleisölleen. Yleisö ei välttämättä tietäisi olisiko live aito 

reaaliaikainen esitys vai tallenne. Toisaalta hyvän esityksen kohdalla sillä 

ei olisi edes niin väliä. Kyseessä olisi samankaltainen tilanne kuin, jos 

reaalimaailman klubilla soitettaisiin bändin livetallennetta esim. DVD:ltä ja 

heijastettaisiin se lavalla olevalle valkokankaalle. Virtuaalimaailmassa ei 

vain olisi kangasta vaan bändin oikeat avatarit, ihan kuten oikeassa 

livetapahtumassa.  

 

Yksi ansaintamalli on aidon live-esityksen myyminen. Jo nyt Second 

Lifessa on virtuaalisia klubeja, joihin pitää maksaa sisäänpääsymaksu 

päästäkseen sisälle. Näissä klubeissa soittaa musiikkia usein DJ mutta 

myös sellaisia klubeja on, joissa soittaa livenä joku bändi. Jos pystyy 

luomaan kovan virtuaalimaailman keikkabändin maineen esimerkiksi 

Second Lifessa, voisi hyvinkin myydä esitystään eri klubeille. Näin 

ansaintamalli olisi sama kuin reaalimaailmassakin; järjestäjä maksaa 

esiintyjälle ja kerää sisäänpääsymaksun vierailijoilta. Näin mahdollisen 

riskinkin kantaa keikkajärjestäjä.   

 

Virtuaalimaailmat tarjoavat myös mahdollisuuden aivan uusiin 

ansaintamalleihin. Musiikin liittäminen esimerkiksi virtuaaliseen 

esineeseen tai tilaan voi tarjota mielenkiintoisen mahdollisuuden musiikin 

myymiseen. Esimerkiksi Second Lifessa on musiikkikauppoja, joissa 

myydään musiikki-instrumentteja. Moniin niistä liittyy myös animaatioita. 

Ostamalla esimerkiksi rummut avatar saa myös animaation, jossa hän on 

soittavinaan rumpuja. Joihinkin näistä esineistä ja animaatioista on liitetty 

myös ääniä mutta ne ovat musiikillisesti huonolaatuisia.  

 

Virtuaalimaailmassa voisi luoda tilan tai esineen, johon olisi liitetty 

tallennettuja kappaleita tai jopa kokonaisia keikkoja. Tarjolla voisi olla 

esimerkiksi radion näköinen virtuaalinen esine, joka soittaa tietyn bändin 
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musiikkia. Tai tarjolla voisi olla tila, jossa soi tietyn bändin tai 

tuotantoyhtiön musiikki.  

 

Virtuaalimaailmassa voisi myös myydä esittävän muusikon identiteetin. 

Muusikko voisi luoda uuden identiteetin, jolle hän hankkisi tarvittavan 

maineen ja omaisuuden vähän samaan tapaan kuin MMOG-

moninpeleissä avatareille luodaan arvoa hankkimalla sille ominaisuuksia, 

joita muilla ei ole. Muusikko voisi sitten myydä ns. valmiin identiteetin 

jollekin, joka haluaisi esiintyä tai tehdä rahaa ko. identiteetillä. Muusikko 

voisi tämän jälkeen luoda taas uuden identiteetin ja kasvattaa sen 

mainetta. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi useamman Elvis-identiteetin 

luomisen ja myymisen virtuaalimaailmassa.  
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6. LOPUKSI 

 

Lopputyöni aihe osoittautui alkuperäistä ajatusta huomattavasti 

monipuolisemmaksi ja hankalammaksi. Työtä aloittaessani ajattelin, että 

tutkimuskysymys musiikin esittäjän identiteetin siirtämisestä 

virtuaalimaailmaan on selkeä ja yksinkertainen. Työn edetessä huomasin, 

että identiteetin käsite on ongelmallinen jo itsessään ja populaarimusiikin 

alueella vielä ongelmallisempi.  

 

Identiteetin sijaan virtuaalimaailmojen hyödyntäminen musiikin 

markkinoinnissa ja levityksessä alkoi kiinnostaa minua entistä enemmän 

työn edetessä. LaiskaMies-bändin keikka Second Lifessa oli erittäin 

mielenkiintoinen kokemus ja sen markkinoinnillinen potentiaali 

huomattavasti suurempi kuin mitä nyt hyödynsimme. Sellaiselle bändille, 

joka aktiivisesti haluaisi levittää musiikkiaan ja kasvattaa tunnettuuttaan, 

live-keikka virtuaalimaailmassa on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.  

 

Eniten kiinnostuin työtä tehdessäni populaarimusiikin uusista 

mahdollisista ansaintamalleista virtuaalimaailmoissa. Tätä kirjoittaessani 

pohdin vakavasti mahdollisuutta myydä LaiskaMies-bändin musiikkia 

Second Lifessa johonkin esineeseen tai tilaan yhdistettynä. Erittäin 

mielenkiintoisena näen myös mahdollisuuden animoida LaiskaMies-

bändin livekeikka niin, että sitä voisi myydä klubien pitäjille ja tapahtumien 

järjestäjille. He voisivat ostaa bändin livetallenteen kertakorvausta 

vastaan ja soittaa sitä omissa tiloissaan vaikka loputtomasti. Tallenne 

pitäisi siis sisällään LaiskaMies-bändin jäsenien avatarit animoituina, 

keikan musiikin sekä keikkaan liittyvän rekvisiitan. Tällainen paketointi 

vaatisi oletettavasti paljon koodaamista mutta valmistuttuaan sitä voisi 

myydä monille eri tapahtumajärjestäjille. Haaste LaiskaMies-bändin 

kanssa on tietysti tunnettuus, suomen kieli sekä musiikin laatu. Mutta 

haluaisin kovasti selvittää, voisiko virtuaalisen livetallenteen myynnissä 

olla potentiaalia rahan tekemiseen musiikin esittäjälle. Ja olisihan se 
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mielenkiintoista jos LaiskaMies-bändi olisi livenä keikalla kymmenissä 

paikoissa samaan aikaan. 

 

Jatkotutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisia tutkittavia aiheita olisivat: 

 

• Markkinointikeinojen selvittäminen 

• Ansaintamallien tutkiminen 

• Avatarin arvon hankkiminen ja sen muuttaminen rahaksi. 

 

Uskon, että tutkimalla edellä mainittuja asioita voisi parantaa paitsi 

suomalaisten musiikin tekijöiden ja esittäjien liiketoimintamahdollisuuksia, 

tarjota myös muille toimialoille uusia näkemyksiä markkinointiin ja 

liiketoimintaan.
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