Häirintäkysely 2019-2020 - Tiivistelmä

Vastauksia häirintäkyselyyn kertyi kokonaisuudessaan 56 kappaletta. Vastausten suhteellisen
vähäisen määrän vuoksi tuloksia ei voi yleistää koskemaan koko harrastusta, vaan niitä voi pitää korkeintaan
suuntaa-antavina.
Lähes 90% vastaajista kertoi olevansa yhä aktiivisia harrastajia. Koska kaikki vastaajat olivat pelanneet vähintään 3 vuotta,
ja lähes 70% yli 10 vuotta, näyttää selkeältä, että kyselyn vastaajiksi valikoitui tarinapelaamisesta kiinnostuneimpia aktiiviharrastajia.
Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi toimineensa tarinapelin ylläpitäjinä. Kyselyssä ei kuitenkaan erotella aktiivisia
ylläpitäjiä joskus pelihistoriansa aikana ylläpitäneistä, ja aktiiviharrastajien vastaajiksi valikoitumisen lisäksi tulosta saattaa vääristää
myös kyselyn toteutustaho. Ylläpitäjät joutuvat myös kohtaamaan häirintää eri tavalla kuin pelaajat, mikä on sekin saattanut lisätä
kiinnostusta vastata kyselyyn.
Vastausten perusteella häirintää on koettu laajasti.
Oletko kokenut pelaajana häirintää 32:sta häirintää kokeneesta vastaajasta lähes 80% kertoi kokeneensa
häirintää useaan otteeseen. Koetuista häirintätapauksista yli puolet
tarinankerronnallisissa
ilmoitettiin tapahtuneeksi yli vuosi sitten, ja valtaosa näistä tapauksista oli
useita vuosia vanhoja.
verkkoroolipeleissä?
Koko kyselyyn vastanneisiin (56 kpl) suhteutettuna häirintää
en tiedä
viimeisen vuoden aikana kokeneita oli vajaa kolmasosa.
7.1%
Yleisimmin kerrottiin koetun ulkopuolelle jättämistä (n. 65% 32:sta
vastaajasta), haukkumista tai nimittelyä (n. 63%), yleistä ahdistelua (n. 60%) ja
uhkailua (n. 38%). Muita häirintämuotoja ilmoitti kokeneensa alle puolet (n.
44%).
en
35.7%
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57.2%

Noin 60% vastaajista (32 kpl) kertoi kokeneensa
pelaajana häirintää tarinapeleissä.
Lisäksi 7 vastaajaa kertoi häirinnän tunnistamisosiossa
itseään tai hahmojaan kommentoidun tai arvostellun
ikävästi, ja ohjautui vastaamaan myös varsinaisia
häirintäkokemuksia käsittelevään osioon.

Oletko nähnyt muiden pelaajien
tulevan häirityiksi?
en tiedä
7.1%
en
14.3%

olen
78.6%

39:stä häirinnäksi tulkittavaa käytöstä kokeneista vastaajasta useimmat
kertoivat häirinnän tapahtuneen julkisesti, joko keskusteluryhmissä (n. 69%)
tai foorumin yleisillä alueilla (n. 54%) . Yksityisviesteillä häirintää oli kokenut n.
60%, ja osaa (n. 18%) oli myös häiritty kesken pelin.
Koetuista häirintätapauksista suurin osa oli yksittäisiä tilanteita (n. 82%),
mutta häirintää on silti koettu pääsääntöisesti useita kertoja. Jatkuvaa
häirintää kertoi kokeneensa 7 henkilöä, eli 12,5% kaikista kyselyyn
vastanneista (56 kpl).
Lähes kaikki 39:stä vastaajasta olivat kokeneet häirintää kanssapelaajiltaan.
Ylläpitäjien häirinnästä kertoi n. 40% vastaajista ja pelin ulkopuolisesta
häirinnästä n. 13%. Näiden tulosten perusteella häirintä vaikuttaa
olevan yleisintä roolipelien sisällä, ja myös ylläpitäjien tekemää
häirintää koetaan huomattavan usein.
Valtaosa vastaajista (n. 72% 39:stä) kertoi, että myös muut tiesivät heidän
kokemastaan häirinnästä. Suurin osa (n. 64%) oli puuttunut kokemaansa
häirintään itse. Noin kolmasosaan häirinnästä oli puuttunut toinen pelaaja (n.
36%) tai ylläpito (n. 33%). Vajaa neljäsosa (n. 23%) kertoi, ettei kukaan
ollut puuttunut häirintään. Hieman suurempi osa (n. 40%) oli myös
kokenut ylläpidon taholta häirintää kuin ylläpidon puuttuneen häirintään (n.
33%).
Vapaamuotoisia vastauksia häirinnän seurauksista annettiin 23 kpl. Niissä
korostui, ettei monille häiritsijöille ollut toiminnastaan mitään seurauksia.
Yli puolet häirintää kokeneista vastaajista (n. 56% 39:stä) koki
häirintään puuttumisen riittämättömäksi.
Vähän alle puolet (n. 44% 48:sta) vastaajista oli nähnyt ylläpidon tai toisen
pelaajan puuttuvan näkemäänsä häirintään. Miltei yhtä moni (n. 40%) kertoi
kuitenkin myös, ettei kukaan ollut puuttunut häirintään. Kaikista kyselyn
vastaajista (56 kpl) siis noin kolmasosa (n. 34%) on nähnyt muita
häirittävän kenenkään puuttumatta asiaan.

Noin 80% vastaajista (44 kpl) kertoi nähneensä
muiden tulevan häirityiksi tarinapeleissä.
Huomattavan suuri osa (n. 60% 48:sta) kertoi myös nähneensä ylläpitäjien
Muiden häirintää koskeviin kysymyksiin vastasivat
myös "en tiedä" -vastanneet eli yhteensä 48 vastaajaa. häiritsevän muita tai osallistuvan muiden pelaajien häirintään. Kaikista
kyselyn vastaajista (56 kpl) noin puolet on siis todistanut myös
ylläpidon osallistuvan muiden häirintään.
Lue koko kyselyn tulokset: ropenet.fi/häirintä

