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1 Johdanto 

 

Tutkimuksessani tarkastelen motivaation ja kielellisen tietoisuuden vaikutusta erityisopettajan 

pitämään /r/-äänneopetukseen. Tutkimusta aihepiiristä on tehty paljon: Eerola (2005) on teh-

nyt kvantitatiivista tutkimusta erityisopettajien äänneopetuksesta ja sen tehokkuudesta. Puhe-

terapian vuorovaikutuksesta taas on tehty keskustelunanalyyttista tutkimusta (Tykkyläinen 

2005). Tutkimuksessani tarkastelen korjausjaksoja ja laajennan näkökulmaa korjausjaksojen 

multimodaalisuuteen ja yhteisymmärrykseen. 

Keräsin aineiston videoimalla /r/-opetustuokion ja haastattelemalla erityisopettajan /r/-

opetuksessa olleita nuoria aikuisia. Selvitän opetustuokion korjausjaksoja keskustelunana-

lyyttisesti tarkastelemalla, miten erityisopettajan ja oppilaan välinen yhteisymmärrys rakentuu 

sekä miten kielellistä tietoisuutta tuetaan.  Haastatteluaineistosta tarkastelen merkkejä kielel-

lisestä tietoisuudesta ja motivoituneisuudesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia korjausjaksoja erityisopettajan /r/-opetuksessa esiintyy, ja miten niitä 

tuetaan multimodaalisesti? 

2. Miten opetuksessa tuetaan yhteisymmärrystä ja kielellistä tietoisuutta? 

3. Miten kielellinen tietoisuus ja motivaatio vaikuttivat /r/-opetuksen lopputu-

lokseen? 

Aiheeni valintaan vaikuttivat omakohtaiset kokemukseni erityisopettajan äänneopetuksesta. 

Muistikuvat ensimmäisen luokan /s/-opetuksestani ovat hyvin lämminhenkiset. On tutkittu, 

että lapsi oppii äänteet huomattavasti helpommin, jos opettelu on mielekästä (Launonen 2007: 

51). Siksi mielestäni on olennaista havainnoida ja tutkia yhteisymmärryksen rakentumista 

puheopetuksessa. Helsingin yliopiston Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksik-

kö tekee tutkimusta yhteisymmärryksen rakentumisesta ja yksikkö on tutkinut muun muassa 

multimodaalisuutta (Pajo & Klippi 2013). Tässä tutkimuksessa liitän multimodaalisuuden 

yhteisymmärrykseen korjaussekvenssien kautta. 

Launosen (2007: 51) mukaan äännevirheen korjaaminen vaatii riittävää motivaatiota 

sekä tietoisuuden ongelmasta omassa ääntämisessä. Suomenkielisten foneettista tietoisuutta ei 

kuitenkaan ole juuri tutkittu, joten on tärkeää nostaa se motivaation rinnalle ja tarkastella näitä 

kahta yhdessä. Tietoisuuden ja motivaation tutkiminen haastatteluista on kiinnostaavaa, sillä 

vuosien jälkeen vain voimakkaimmat muistot jäävät jäljelle. Omissa äänneopetusmuistoissani 

olin ylpeä päästessäni puheopetukseen, enkä muista ajatelleeni omassa ääntämisessäni olevan 

vikaa. Siksi kielellisen tietoisuuden vaikutusta äänneopetukseen on hyvin kiinnostavaa tutkia.  



2 

 

2 Teoreettinen viitekehys 

 

2.1 Äännevirheet 

 

2.1.1 Yleistä 

 

Lapsi oppii oman äidinkielensä äänteet ja äänneyhdistelmät kokonaiskehityksensä myötä. 

Oikeat äänteet ja äänneyhdistelmät löytyvät matkimalla ympärillä olevia ihmisiä. Artikulaa-

tion etsiminen vaatii lapselta aktiivista yrittämistä sekä oletusten ja yleistysten muodosta-

mista. (Korpinen & Nasretdin 2009: 60–61.) 

Normaalin ja virheellisen ääntämisen raja on häilyvä. Periaatteessa artikulaatio on 

virheellinen, jos se poikkeaa kulttuuri- ja ikänormeista. Toisaalta voidaan myös ajatella, että 

ääntämistavan voi laskea virheelliseksi vasta, kun sillä on vaikutusta kommunikointiin tai se 

herättää huomiota. Virheen voi määrittää myös puhujalle itselleen aiheutuva mielipaha. 

(Korpinen & Nasretdin 2009: 60–61.) 

Äännevirheet, joiden käsittelyä tutkin keskusteluista, ovat lieviä puheen kehityksen häi-

riöitä yleensä yksittäisissä äänteissä. Äännevirheitä voi olla myös useita tai ne voivat liittyä 

esimerkiksi johonkin kielelliseen erityisvaikeuteen. (Launonen 2007: 51.) Virheet voivat olla 

joko foneemisia tai foneettisia. Foneeminen virhe tarkoittaa tietyn äänteen korjaamista toisel-

la. Foneettisesta virheestä taas puhutaan, kun korvaava äänne on vielä sama foneemi, joskin 

yleisesti käytetystä poikkeava variantti. (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2004: 157–158.) 

Peruskoulun aloittavista lapsista noin viidenneksellä on jokin äännevirhe, pojilla useam-

min kuin tytöillä (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2004: 155). Äännevirheet johtuvat usein 

siitä, ettei äänteeseen vaadittava liikekokonaisuus onnistu tavoitellusti. Toisaalta myös elimel-

lisistä syistä, kuten kuuloviasta tai ääntöelimistön kehityshäiriöistä, johtuviin artikulaation 

poikkeavuuksiin viitataan samalla käsitteellä. (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012: 173.) 

 

2.1.2 Foneemin /r/ äännevirhe 

 

Suuressa osassa suomalaislasten äännevirheistä on kyse rhotasismista eli /r/-foneemin vir-

heestä (Holopainen 1994: 53, 56). Useimmilla lapsilla /r/-virheet lievittyvät kouluikään 

mennessä vähintään foneemisista foneettisiksi. (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012: 

174−177.) Foneettisena /r/-virhe esiintyy hyvin yleisesti joko frikatiivisena, lateraalisena tai 
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uvulaarisena, joista uvulaarinen variantti on selvästi muita yleisempi (Jokela 2000: 56). Taval-

lisin rhotasismin muoto onkin ns. kurkku-/r/ (Holopainen 1994: 53). 

Alakouluikäisten suomalaislasten /r/-virheet ovat useimmiten funktionaalisia, eli ne 

eivät johdu elimellisistä vioista tai oppimisen erityisvaikeuksista. Tutkijat eivät kuitenkaan ole 

yhtä mieltä siitä, ettei niiden taustalta löytyisi mitään yhteyttä fysiologisiin tekijöihin tai 

esimerkiksi oppimiseen. (Korpinen & Nasretdin 2009: 65.) 

 

2.1.3 Erityisopettajan äänneopetus 

 

Äännevirheiden korjaaminen on kuulunut laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaan Suomessa 

jo 1970-luvulta lähtien. Tuolloin kriteerit olivat vielä tiukat, mutta kahden vuosikymmenen 

kuluessa yhä useampi äännevirheinen on alkanut saada tarvitsemaansa puheopetusta. (Vainio 

1992: 13.) Nykyään erityisopettajien puheopetukseen käytettävissä oleva aika ja resurssit ovat 

kuitenkin vähentyneet (Eerola 2005: 40). 

Valtaosa erityisopettajan pitämästä äänneopetuksesta kuluu /r/-virheen opetukseen. Työ-

aikaan suhteutettuna puheopetusta on erityisopettajan työstä kuitenkin vain pieni osa, joten 

huoltajien rooli onnistuneessa puheopetuksessa on suuri. (Eerola 2005: 42–43, 60–61.) 

Vainion (1992) tutkimuksen tulosten mukaan artikulaatiohäiriöistä noin 60% korjautuu 

erityisopetuksessa jo kahtena ensimmäisenä lukuvuonna. 

Eerolan (2005: 45–48) mukaan yleisimmät erityisopettajien käyttämät artikulaatiohar-

joitukset olivat kielen hyppely, tärytön /r/ (ts. frikatiivinen /r/) ja /d/-äänteen kautta harjoittelu. 

Tutkimuksessa erityisopettajat olivat myös arvioineet kyseiset menetelmät tehokkaimmiksi. 

Muita /r/-äänteen opetukseen käytettyjä keinoja olivat esimerkiksi täryttimen käyttö ja eri-

laiset hengitysharjoitukset. 

 

2.1.4 Motivaation merkitys äännevirheestä pois oppimisessa 

 

Motivaatio on erittäin tärkeä osa puheopetusta ja sen tuloksia. Lapsen täytyy olla tarpeeksi 

vanha voidakseen kunnolla tiedostaa äännevirheen ja motivoituakseen sitä kautta puhe-

opetuksesta. Liian kauan opetuksen kanssa ei voi kuitenkaan odottaa, sillä vanhempana poik-

keava ääntäminen on jo vakiintunut, joten äännevirheen korjaus on paljon suuremman työn 

takana. Puheopetus aloitetaankin yleensä aikaisintaan 5–6-vuotiaana. (Launonen 2007: 51.) 

Jokelan (2010: 28) mukaan tärkein tuki lapsen motivoitumiseen löytyy kotoa. Myös 

Eerolan (2005: 61) tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisopettajat pitävät vanhempien 
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merkitystä puheopetuksen tuloksellisuuteen suurena. Vanhempien kiinnostus lapsen äänneo-

petusta kohtaan ja kannustavuus nostavat myös lapsen kiinnostusta. Erityisopettajan yhteistyö 

vanhempien kanssa ja puheharjoitusten kannustava tekeminen nostavat harjoittelun tehok-

kuutta. (Jokela 2009: 28.) 

 

2.2 Kielellinen tietoisuus 

 

Lapsi oppii puhumaan tietoisesti yrittämättä (Valkonen & Vilska 2002). Kielellinen tietoisuus 

muotoutuu kuitenkin vähitellen kielen oppimisen yhteydessä (Alanen 2006: 186). Tietoisuu-

den kehittyessä lapsi alkaa tarkastella kieltä ja löytää siitä merkityksien lisäksi myös muotoja 

ja säännönmukaisuuksia (Valkonen & Vilska 2002). 

Tornéus (1991: 13) jakaa kielellisen tietoisuuden neljään osa-alueeseen: fonologiseen, 

morfologiseen, syntaktiseen ja pragmaattiseen tietoisuuteen. Iivonen (2005: 47) erottaa 

kielellisestä tietoisuudesta lisäksi foneettisen tietoisuuden. Käsite on tutkimukselleni erittäin 

merkittävä, sillä se kuvaa ymmärrystä ääntämisen virheistä, puutteista ja variaatiosta. 

Fonologista tietoisuutta käytetään usein lähes synonyyminä foneettiselle tietoisuudelle 

(Piske 2008: 155). Fonologisen tietoisuuden käsite tulee esiin useissa tutkimuksissa, jotka 

käsittelevät kielellisen tietoisuuden suhdetta lukemaan oppimiseen (ks. Lehtonen 2003 ja 

Lerkkanen ym. 2004). Lerkkasen ym. tutkimuksen mukaan vaikutus kielellisen tietoisuuden ja 

lukutaidon välillä oli molemminpuolinen. Myös ulkomainen foneettisen tietoisuuden tutkimus 

käsittelee termiä usein lukemaan oppimisen kannalta (ks. Morais 1987). 

Korpinen ja Nasretdin (2009: 67) esittävät ajatuksen, jonka mukaan äännevirheet johtu-

vat lapsen heikosta kyvystä erottaa virheellinen äänne kuulon perusteella. Teorian perusteella 

pelkkä foneettisen tietoisuuden kehittäminen kuuntelemalla mahdollistaisi äännevirheen 

korjautumisen. Väite tukee johdannossa kuvattua Launosen (2007: 51) ajatusta puheopetuk-

sen edellytyksistä. 

 

2.3 Korjausjaksot 

 

Korjausjakso on keskeinen käsite tutkimukseni keskustelunanalyyttisessä osassa. Korjausjak-

sot syntyvät keskusteluvuorovaikutuksessa, kun vuorovaikutukseen osallistuva henkilö kokee 

jonkin keskustelun kohdan ongelmallisena. Korjausaloitteen voi tehdä joko ongelmavuoron 

tuottaja (itse) tai sen vastaanottaja (toinen). Korjausprosessi päättyy, kun ongelmakohta saa-

daan ratkaistua. Muodostuneesta sekvenssistä voidaan tutkia sen alkua ja loppua suhteessa 
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ongelmavuoroon, sen syitä ja ratkaisutapoja sekä keskustelijoiden rooleja ratkaisuprosessissa. 

(Sorjonen 2004: 112.) 

Korjausjaksoja on tutkittu muun muassa äidin ja 3-vuotiaan lapsen vuorovaikutuksesta 

(Laakso & Soininen 2010). Tutkimuksen tulosten mukaan äidin tekemät korjausaloitteet, 

jotka kohdistuvat lapsen tuottamaan ongelmavuoroon, ovat joko avoimia kysymyksiä tai kor-

jausehdotuksia. Toisen aloittamia korjausjaksoja suomea toisena kielenä puhuvien ja natiivien 

välisestä keskustelusta on tutkinut Lilja (2010: 279), jonka tuloksissa korjausaloitteet olivat 

useimmiten kysymyssanoja ja toistoja. Molemmissa edellä mainituista tutkimuksista korjauk-

sia aloitettiin myös ymmärrysehdokkailla, eli vuoron vastaanottaja toisti sen, mitä uskoi puhu-

jan sanoneen. 

 

2.4 Multimodaalisuus 

 

Olennainen näkökulma tutkimukseni keskustelunanalyysiosassa on multimodaalisuus, sillä se 

täydentää vuorovaikutusta ja auttaa hahmottamaan sen kontekstin (Laakso 2011: 153). Käsit-

teellä voidaan tarkoittaa kaikkea nonverbaalia viestintää jolla puhutun ymmärtämistä edesau-

tetaan, kuten prosodiaa (Haddington & Kääntä 2011: 11–12). Tässä tutkimuksessa tärkeintä 

on tutkia niitä nonverbaalisia merkkejä, jotka tukevat korjausprosesseja. 

Sanavarasto ja vuorovaikutustaidot ovat alakouluikäisellä lapsella vielä muovautu-

massa, minkä vuoksi lapsen kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa ilmenee runsaasti puheen ja 

eleiden redundanssia, eli saman asian ilmaisemista sekä sanoin että elein. Eleet voivat myös 

tukea sanoja tai jopa välittää viestin sanattomasti. (Laakso 2011: 152–153.) 

Keskustelunanalyyttista tutkimusta vuorovaikutuksen multimodaalisuudesta on tehnyt 

mm. Kallio (2010), joka tarkasteli vuorovaikutuksen kerrontasekvenssejä. Tutkimuksen 

tuloksissa merkittävässä osassa oli katse, jonka avulla pidetään yllä yhteisymmärrystä, sekä 

tarinan tärkeitä kohtia esille nostavat painotukset. Myös Tykkyläisen (2005: 157) puhetera-

piavuorovaikutusta tarkastelevan tutkimuksen tuloksissa katse nousi keskeiseksi keskustelu-

aineksen jäsentäjäksi. Pajo (2013) taas on tutkinut multimodaalisuutta huonokuuloisten 

arkikeskustelun korjaussekvensseissä. Tutkimuksessa huonokuuloisten korjausaloitteet olivat 

hyvin samankaltaisia kuin kenen tahansa arkikeskustelussa. Multimodaalisuutta käytettiin 

tukemaan sanallista viestiä esimerkiksi nojautumalla eteenpäin ja kertomalla, ettei kuullut. 

(Pajo 2013: 58–60.)  
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3 Aineisto ja metodit 

 

Keräsin tutkimustani varten kahdenlaista aineistoa. Esittelen ne analysointimenetelmineen 

seuraavissa kahdessa alaluvussa. Ensin kuvaan erityisopettajan /r/-opetusta videoimalla kerää-

mäni aineiston, minkä jälkeen käyn läpi /r/-opetuksessa lapsena olleiden haastatteluaineiston 

osuuden. 

 

3.1 Opetustuokion videointi 

 

Osan tutkimusaineistostani keräsin videoimalla erityisopettajan, erityisopettajaharjoittelijan ja 

/r/-oppilaan noin 14-minuuttisen puheopetustuokion. Harjoittelu tapahtui peilin edessä, mutta 

asetuin kameran kanssa peilin viereen, jotta sain harjoittelijan ja oppilaan kasvot kuvattua. 

Videoiminen tai läsnäoloni ei tuntunut häiritsevän oppilasta. 

Videoimani opetustuokion aikana oppilaalla teetettiin erilaisia harjoituksia, joista suurin 

osa perustui /d/:n avulla täryn hakemiseen. Täryä tavoiteltiin simerkiksi /d/:stä ja /n/:ään 

siirryttäessä syntyvän laukeamahälyn kautta, eli kielen irrotessa kitalaesta syntyvän kohinan 

avulla. Harjoituksia elävöitettiin esimerkiksi mäenlaskuun liittyvillä mielikuvilla. Täryn 

tunnetta kokeiltiin myös täryttimen avulla. 

Opetuksesta osa käytettiin artikulaation vahvistamisen opetukseen, joten jätin sen 

analyysini ulkopuolelle. Videomateriaalin litteroimiseen käytin Seppäsen (1998) keskustelun-

analyyttista tapaa (Liite 1). Kutsumanimeksi analyysia ja litteraattia varten olen tutkimus-

eettisistä syistä vaihtanut oppilaalle peitenimeksi Olli ja harjoittelijalle Heini. Viittaan 

erityisopettajaan ja harjoittelijaan litteraateissa lyhenteillä E ja H, ja oppilaaseen lyhenteellä 

O. Keskeinen haaste litteroinnissani oli täryaihion tunnistaminen ja merkitseminen. 

Valitsin informantiksi sellaisen lapsen, joilla on vain yksittäinen äännevirhe, sillä use-

ammat äännevirheet saattavat olla merkki laajemmasta kielen kehityksen häiriöstä (Launonen 

2007: 51). Mielestäni laajempi kielellinen häiriö vaikuttaa liikaa kommunikointiin, joten sen 

vaikutukset täytyisi huomioida tutkimuksessa erikseen. Rajasin aineistoni /r/:n virheeseen, 

sillä se on yksi yleisimmistä lasten äännevirheistä (Launonen 2007: 51). 

 Analyysini informantiksi valitsin nimenomaan lapsen, koska aikuisiällä virheistä pois 

oppiminen on Launosen (2007: 51) mukaan huomattavasti hitaampaa. Uskoisin lapsen myös 

hahmottavan puheterapiaan liittyviä abstrakteja aiheita hyvin eri tavoin, ehkä jopa ennakko-

luulottomammin, kuin aikuisen. 
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 Tutkimuksessani käytin menetelmänä keskustelunanalyysia. Keskustelunanalyysi tutkii 

vuorovaikutusta toiminnallisesti jäsentyneinä kokonaisuuksina. Tarkoituksena on selvittää, 

mitä toimintoja puheenvuorot synnyttävät ja miten keskustelu toimii yhteistyön avulla. 

(Hakulinen 1998: 13–15.) Keskustelusta tutkin siinä esiintyviä korjausjaksoja. Tarkastelen 

korjausjaksoista puhutun kielen lisäksi myös multimodaalisuutta, eli eleitä ja muita non-

verbaalisia keinoja, joita erityisopettaja käyttää korjausprosessin apuna. Tykkyläinen (2005) 

on tehnyt samankaltaisilla menetelmillä tutkimusta puheterapeutin ja lapsen keskustelu-

vuorovaikutuksesta. 

Pyrin kuvaamaan tutkimuskohteenani olevat vuorovaikutukselliset ilmiöt perusteel-

lisesti ja monipuolisesti. Siksi tutkimukseni kannalta toimivin tutkimustapa on kvalitatiivinen 

tapaustutkimus, joka kohdistuu useimmiten juuri hyvin pieneen tapausjoukkoon tai vain 

yksittäiseen tapaukseen (Bamberg, Jokinen & Laine 2007: 9–11). Videoaineistoni tapaus-

tutkimuksessa tutkimuksen kohde on erityisopettajan ja lapsen keskusteluvuorovaikutus, jota 

tutkin analysoimalla tapausta, eli yksittäistä puheopetustuokiota. 

 

3.2 Haastattelut 

 

Loput aineistostani keräsin haastatteluilla, sillä haastatteleminen on hyvin monipuolinen tapa 

kerätä tietoa (Tiittula & Ruusuvuori 2005: 9). Haastattelin lyhyesti seitsemää 17–22-vuotiasta  

nuorta aikuista heidän kokemuksistaan erityisopettajan /r/-opetuksessa. Kahdelta haastatel-

tavista puheopetus oli jäänyt kesken. Kysyin heiltä heidän kokemuksistaan alakoulun /r/-ope-

tuksessa. Suuntaa antava haastattelurunko on tutkimuksen liitteenä (Liite 3). 

Kaikki haastateltavat olivat ystäviäni, mikä oli haastattelulleni monella tapaa eduksi. 

Tein välimatkojen vuoksi haastattelut puhelimitse. Puhelinhaastattelu ei ole kvalitatiiviselle 

tutkimukselle eduksi (Hirsjärvi & Hurme 2000: 64–65), mutta yhteinen tausta haastateltavien 

kanssa kuitenkin hälventää pelkkään kuuloon perustuvan haastattelun epävarmuuksia. 

Yhteistä taustaa vasten haastattelutilanne on myös symmetrisempi kuin ventovierasta haasta-

tellessa. Ikä- tai kulttuurierot voivat lisätä haastattelijan ja haastateltavan välistä epäsym-

metrisyyttä ja jäykentää keskustelua. (Meriläinen, Tienari & Vaara 2005: 122–123.) 

Menetelmäni oli teemahaastattelu, sillä kysymykseni käsittelivät samaa aihepiiriä ja 

haastateltavilla oli yhteinen tausta (/r/-opetus alakoulussa). Haastattelutapani oli melko 

väljästi puolistrukturoitu, koska kysyin kaikilta haastateltavilta käytännössä samat kysy-

mykset, vaikkakin sanamuoto saattoi vaihdella. (Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11.) Kahdelta 

haastateltavista jätin /r/:n oppimiskokemusta koskevan kysymyksen väliin, sillä heiltä ään-
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neopetus oli jäänyt kesken. Saatoin myös kysyä jatkokysymyksiä joistain aiheista, kertoa 

omia kokemuksiani tai kommentoida haastateltavan vastausta pitääkseni keskustelutilanteen 

luontevana. Luontevuus oli tämän haastattelun kohdalla tavoittelemisen arvoista, sillä vastaa-

jien oli tarkoitus kertoa asioista, joista heillä saattoi olla vain melko hämäriä muistikuvia. 

Litteroin haastattelut videoaineistoani huomattavasti karkeammin (Tiittula & Ruusu-

vuori 2005: 303), (ks liite 2).Yksityiskohtainen merkintätapa ei hyödyttäisi analyysiäni, koska 

kerrontatavan sijaan vain kerrotuilla asioilla on tutkimukseni kannalta merkitystä. Käytin 

haastateltavistani litteraatissa ja analyysissä peitenimiä tekstin sujuvoittamiseksi ja tunniste-

tietojen häivyttämiseksi.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa erittelen videoidun ja haastatteluilla keräämäni tutkimusaineistoa tutkimus-

kysymysteni pohjalta. Käyn ensin läpi videoidun opetustuokion korjausprosessit, minkä 

jälkeen analysoin haastatteluaineistostani merkkejä kielellisestä tietoisuudesta ja motivaa-

tiosta. 

 

4.1 Opetustuokion videoaineiston analyysi 

 

4.1.1 Korjausjaksot  

 

Korjausjaksoja tarkasteltaessa vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys näkyy selvästi. Erityisopet-

taja aloittaa kaikki korjaussekvenssit, joissa oppilas on mukana, joten tilanne on harjoitte-

lijankin kannalta epäsymmetrinen. Harjoittelijan ja erityisopettajan väliset korjaussekvenssit 

jätän analyysini ulkopuolelle, sillä asetelma heidän välillään on hyvin erilainen kuin oppilaan 

kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa. 

Lähes kaikki korjausjaksot alkavat sekventiaalisesti samassa paikassa, eli ongelma-

vuoroa seuraavassa puheenvuorossa. Niillä erityisopettaja osoittaa ongelmalliseksi oppilaan 

edellisen vuoron (Sorjonen 1995: 112). Jaksot sisältävät paljon kysymys–vastaus-vierus-

pareja, joiden kysymykset esittää aina erityisopettaja. Opetustilannetta ajatellen tämä jako on 

hyvin johdonmukainen. Seuraava katkelma on hyvä esimerkki tällaisesta korjausjaksosta: 

 

(1) 

 

01 E: Dn drn drn drn:. 

02 O: Dzn dzn dzn dzn:. 

03 E: Sitte mitä pitäis vielä näkyä enempi. (0.9) °Mitäs Olli sanot.° 

04 H: ((avaa suun ja laittaa kielen kärjen hampaiden taa, niin että kielen 

05  alapinta näkyy)) 

06 O: =Kieltä, 

07 H: ((hymyilee)) 

08 E: Nii, elikkä mikä osa siitä kielestä. 

09 H: ((näyttää taas kielen alapinnan)) 

10 O: Alaosa. ((avaa suutaan)) 

11 E: <Alapinta.> (0.5) Drn: drn: drn::, 

12 O: Dn: dzn: dzn::, 
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Erityisopettaja antaa aluksi mallin, jota oppilaan on tarkoitus jäljitellä. Rivillä 3 hän kuitenkin 

antaa ymmärtää, että oppilaan lausumassa on vielä hiottavaa, ja antaa vihjeen ongelman 

laadusta samalla kysyen sitä oppilaalta. Oppilas kertoo päätelmän ongelman laadusta rivillä 4, 

mutta ei vielä korjaa ongelmavuoroaan. 

Seuraavassa vuorossa erityisopettaja aloittaa uuden korjausjakson aiemman sisällä 

osoittamalla, että oppilaan vastaus kaipaa täsmennystä. Oppilas täsmentää vastaustaan ja 

opettaja hyväksyy sen periaatteessa toistamalla vastauksen, vaikka hän käyttääkin alaosa-

sanan sijaan synonyymiä alapinta. Erityisopettaja palaa takaisin ensimmäiseen korjaus-

jaksoon toistamalla ensimmäisen rivin esimerkkinsä. Oppilas toistaa sen juuri saatujen 

tarkennusten mukaisesti ja päättää jakson. 

 

(2) 

 

01 H: ↑La dn: dn::, 

02 O: ↑La dzn: dzn:, 

03 E: =Ja otetaas vielä nii et se tulee, (0.3) ((nostaa kättä koholle))  ↓la (.) 

04  ↑drn: drn: drn::. (1.5) Koitas vielä Olli, (.) ↓La (.) >drn: drn: drn::,< 

05 O: ↓La (.) >dzn: dzn: dzn::,< 

 

Esimerkissä 2 on hyvin samantyyppinen ongelmavuoro kuin kohdassa 1. Korjausaloitteen 

tekee jälleen erityisopettaja, vaikka mallin oppilaalle antaakin harjoittelija. Tällä kertaa 

erityisopettaja kuitenkin antaa vain uuden mallin ja kehoittaa oppilasta jatkamaan. Nimellä 

kohdennettu jatkokehoitus on muutenkin tarpeen, sillä osa erityisopettajan malleista oli 

suunnattu puheopetukseen perehtyvälle harjoittelijalle, eikä katkelman tilanteessa kohde 

selvinnyt automaattisesti kontekstista. 

 

(3) 

 

01 E: Drn: drn: drn::. 

02 O: Dn: dn: dn::. 

03 E: Drn: drn: drn::. 

04 O: Dn: drn: dzn::. 

05 E: Siellä oli taas, ((nostaa selän etunojasta)) (.) [ kuuliksää Heini (sen). ]  

06 H: ((maiskauttaa suuta yllättyneesti)) [ Nyt kuul-       kuu ] lin 

07  nytte, (.) kyllä, 

 

Esimerkki 3 näyttää samankaltaisen korjaussekvenssin lyhyimmillään. Erityisopettaja antaa 

mallin, jota oppilas jäljittelee. Rivin 3 korjausaloite on vain mallin toisto, mutta koska 
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samankaltaisia harjoituksia on takana jo useita, ei oppilaalle jää epäselväksi, mihin 

korjausaloite tähtää. Hän päättää korjausjakson yrittämällä uudelleen jäljitellä mallia, ja tällä 

kertaa /d/:n jälkeen kuuluu selvä täry. Erityisopettaja ja harjoittelija huomioivat onnistuneen 

yrityksen, jotta myös oppilas tietää korjausjakson tuottaneen tulosta. 

Videoimassani puheopetustuokiossa esiintyvien korjausjaksojen aloitteet ovat samoja 

kuin Laakson ja Soinisen tutkimuksen (2010) tuloksissa. Esimerkissä 1 näkyy kysymysmuo-

toinen, pedagogisempi ja lasta haastava korjausaloite, ja jälkimmäiset esimerkit 2 ja 3 ovat 

korjausehdotuksia. Korjausaloitteiden samankaltaisuus kertoo muun muassa samankaltaisesta 

ohjaustavasta äidin ja 3-vuotiaan sekä erityisopettajan ja alakoululaisen keskusteluvuoro-

vaikutuksissa. 

 

4.1.2 Multimodaalisuus korjausprosesseissa 

 

Edellisissä katkelmissa olen merkinnyt kaksoissulkeisiin keskustelijoiden eleet korjausjakson 

aikana. Ensimmäisessä esimerkissä harjoittelija toimii ikään kuin tulkkina ja konkretisoi 

huomiot suun ja kielen asennosta. Lapsi tietää vastaukset kysymyksiin oikeasta ääntötavasta, 

mutta tavoiteltuun ääntämiseen vaikuttavat paljon yksityiskohtaisemmatkin asiat. Ikoninen ele 

tarkentaa puhutun merkitystä (McNeill 1992: 12–13), ja tällaisen konkreettisen esimerkin 

eksplisiittisyyden vuoksi harjoittelijan malli on oppilaalle toimiva havainnollistamisen 

apuväline. Suun avaaminen käydään monta kertaa läpi opetustuokion aikana, ja harjoittelija 

näyttää esimerkin muissakin vastaavissa tilanteissa. Vaikka oppilas muistaa, mitä häneltä 

odotetaan, on harjoittelijan mallillaan antama tuki hyvä varmistus. 

Toisessa esimerkissä eleiden lisäksi myös prosodia on tärkeässä osassa multimodaalista 

vuorovaikutusta. Erityisopettaja painottaa harjoitusta eri tavoin aloittamalla sävelkulun paljon 

alempaa, jolloin harjoituksen loppuosa korostuu: (↓la (.) ↑drn: drn: drn::.). Mikrotauko 

harjoituksen alku- ja loppuosan välissä tehostaa ensimmäistä /d/:tä, mikä auttaa täryn 

syntymistä. Erityisopettaja myös nostaa kättään hiukan koholle ensimmäisen /d/:n kohdalla, ja 

merkitsee näin oppilaalle sen kohdan, johon erityisesti pitää kiinnittää huomiota. McNeill 

(1992: 15–16) kutsuu tällaisia puhetta jäsentäviä eleitä sykkeiksi (engl. beats).  Myös 

Tykkyläisen (2005: 157) tutkimuksessa puheterapeutti jaksotti puhetta käsien eleillä. Myös 

opetustilanteen asettelu täydensi vuorovaikutuksen multimodaalisuutta. Tykkyläisen (2005: 

157) tuloksissa tärkeäksi noussut oppilaan suorituksen seuraaminen tulee myös minun 

videoaineistossani esille. Yhdessä peiliin katsominen ja vierekkäin istuminen viestii 

oppilaalle, että opettaja tukee harjoittelua koko ajan.  



12 

 

 

(4) [katkelman aikana kuuluu jatkuva tremulaattorin ääni] 

 

01 E: =Eikö niin. =Ja aika isolla saa olla s:uu. (0.5) Hyvä. (0.7) Ja koit- 

02  kokeillaa ensin kämmeneen. =Anna mulle käsi näin. ((nostaa kätensä 

03  vaakatasoon kämmenselkä ylöspäin))  

04 O: ((katsoo tremulaattoria, nostaa kätensä vaakatasoon kämmen ylöspäin)) 

05 E: Toisippäin::, ((ottaa oppilaan ranteesta kiinni ja kääntää kämmenselän 

06  ylöspäin)) =noin päin. (1.7) Eihän tunnu pahalta. 

07 O: ((pudistaa päätään)) 

08 E: E:i. (.) Hyvä ja sit saat tehä pikkutäryä, 

 

Esimerkin 4 korjausprosessi on hieman aiemmista poikkeava, sillä korjattava asia ei liity 

puheeseen. Tilanne on muilta osin samantyyppinen, eli erityisopettaja antaa ohjeet ja näyttää 

kättään kohottamalla mallia, jota oppilas jäljittelee. Opettajan toisessa kädessä on kuitenkin 

tremulaattori, johon oppilaan huomio kiinnittyy, eikä hän näe opettajan mallia kuin 

sivusilmällä, vaan nostaa käden ylös väärinpäin. 

Erityisopettaja on jo näyttänyt mallia omalla kädellään, joten hän tekee korjausaloitteen 

kääntämällä oppilaan käden ympäri. Tämä nopeuttaa sanalliseen aloitteeseen verrattuna 

korjausprosessia huomattavasti, varsinkin kun oppilaan huomio on toisaalla. Korjausjakson 

voidaan ajatella päättyvän siihen, kun oppilas jättää kätensä kämmenselkä ylöspäin. 

Edeltävissä esimerkeissä 1 ja 4 näkyy Laakson (2011: 152–153) ja Pajon (2013: 49–51) 

tutkimustuloksista ilmenevä eleiden ja puheen toisteisuus. Ensimmäisessä esimerkissä erityis-

opettajan esimerkki kertaa vastauksen kysymykseen ja jälkimmäisessä hän itse konkretisoi 

pyytämänsä toiminnon. Esimerkissä 2 kaksi eri multimodaalista merkkiä, käden ele ja 

äänenpaino, taas tukevat toisiaan. 

 

4.1.3 Yhteisymmärryksen rakentuminen korjausjaksoissa ja niiden avulla 

 

Koko opetustuokion aikana oppilas ei aloita yhtään korjaussekvenssiä, vaan ainoastaan reagoi 

erityisopettajan korjausaloitteisiin. Erityisopettajan korjausaloitteet taas ovat keskenään melko 

samankaltaisia ja hyvin direktiivisiä (ks. esimerkit yllä). Korjausjaksoista näkyy vuoro-

vaikutuksen epäsymmetrisyys,  mikä on puheterapiavuorovaikutuuksessa hyvin tavanomaista 

(Tykkyläinen 2005: 26). 

Opettajan ohjaus on koko tuokion ajan eksplisiittistä, joten suurin osa ajasta kuluukin 

yhdessä tehtävien harjoitusten selostamiseen ja suoritusten läpikäymiseen. Oppilas ei joudu 
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kysymään lisätietoja, mistä päätellen ohjeistamiseen käytetty aika on yhteisymmärryksen 

saavuttamisen kannalta ollut hyödyksi. 

Vaikka erityisopettajan puheopetuksessa vuorovaikutustilanne ei ole samanlainen kuin 

luokkahuoneessa, moni asia toimii samoin. Kolmen henkilön opetustilanteessa erityis-

opettajan selkeä puheenvuorojen osoittaminen (ks. esimerkki 1) tekee opetuksesta sujuvaa 

(Kääntä 2011: 122–124). Vain yhden kerran oppilas ei ole varma, osoitettiinko ohje hänelle 

vai harjoittelijalle. Lisäksi ainoastaan kerran hän sanoo jotain spontaanisti, ilman osoitettua 

vuoroa: 

 

(5) [Katkelman alussa erityisopettaja alkaa kiinnittää pinseteillä kärkeä tremulaattoriin] 

 

01 H: Tää o vähä semmone kutitusjuttu. 

02 E: Mi [ täs tääl (.)       ] sulla o- oksä kokeillu tätä. 

03 O:      [ Mä oon kerra- ] 

04 H: ((kääntyy katsomaan Ollia)) 

05 O: ((nyökkää)) 

06 E: Joo. =Mää (.) ar- arvelinkin et sulla on tietty nyt toi (0.8) H:eini, otaksä 

07  tosta alareunasta kiinni ja            [ painat sen ] sillee nii että siihen (0.5) 

08 H: ((ottaa kärjen alareunasta kiinni)) [ Siis tästä  ] 

09 E: °se suukappale ei osu siihen,° (0.4) onks se liian tiukalla, (1.9) N-noin. 

10  ((laskee pinsetit ja siirtyy oppilaan viereen))  (1.6) Eli Olli tietää et tää 

11  ei satu ja ↑ensin mää näytän (.) ja sitte Heini saa kokeilla sitä. 

 

Esimerkissä 5 oppilas siirtyy hetkeksi reagoijan roolista oma-aloitteisempaan toimijuuten. 

Rivillä 3 hän aloittaa lausuman kertoakseen kokeilleensa tremulaattoria kerran aiemminkin. 

Hän kuitenkin keskeyttää lausumansa päällekkäispuhunnan vuoksi. Erityisopettaja reagoi 

oppilaan puheenvuoroon, mutta jättää lauseen kesken. Harjoittelijakin osoittaa kuuntelevansa 

kääntymällä katsomaan oppilasta. Kuten Kallion (2010) tutkimuksessa, myös tässä katkel-

massa katse rakentaa yhteisymmärrystä. Harjoittelijan kääntyminen oppilaan puoleen viestii 

reagoimisesta samoin kuin erityisopettajan Joo. Erityisopettaja palaa oppilaan puheenvuoroon 

rivillä 10 toteamalla, ettei oppilas tarvitse enempää ohjausta tai valmistelua harjoitukseen, 

sillä tilanne on tuttu. 

 

4.1.4 Kielellinen tietoisuus ja sen tukeminen 

 

Videoimassani puheopetustuokiossa opetellaan /r/:n ääntämisen lisäksi myös tunnistamaan 

täryaihio sekä kuultuna että itse tuotettuna. Aihion tai täryn kuulemiseen ei varsinaisesti 
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keskitytä kuin kerran (ks. esimerkki 7), mutta erityisopettaja kuitenkin huomioi ne joka kerta, 

kun täry tai  sen aihio kuuluu. 

 

(6) 

 

01 O: Dn: dn: drn::, 

02 E: =Hyvä ja ↑taas on (0.3) se kuuluu sieltä ihan pikkunen semmonen aihio  

03  siitä tärystä. (0.3) Ja vielä, 

 

Esimerkin 6 kaltaisia tilanteita on aineistossani useita. Katkelmassa erityisopettaja nostaa 

esille onnistuneessa harjoituksessa kuuluneen täryaihion ja kehuu suoritusta. Pientenkin 

aihioiden huomioiminen saa oppilaan huomaamaan oman kehityksensä ja auttaa kuulemaan 

aihion itse. 

 

(7) 

 

01 E: Ero [ tak ] sää Olli ite millon siihen tulee semmonen (.) drn. (0.5)  

02 H:       [ joo  ] 

03 E: Tämmöne ääni. 

04 O: Joskus, 

05 E: Erotat joskus se on erittäin hyvä. (0.4) Ja huomaatko mikä ero on siinä  

06  (.) jos (.) s- sulla on suu kii- niinku (.) ihan pienellä (.) dn:: dn:: dn:: (.) ja  

07  jos se on taas auki (0.7) ((avaa suutaan)) drn:: drn:: drn:::, 

08 O: Joo. 

 

Esimerkissä 7 erityisopettaja kysyy oppilaalta suoraan, tunnistaako hän tekemässään harjoi-

tuksessa kuuluvan täryn. Hän antaa esimerkit täryllisestä ja täryttömästä versiosta peräkkäin, 

joten oppilaan on helppo havaita niiden välinen ero. Täryn syntymisen syyn selittäminen 

auttaa oppilasta konkretisoimaan foneettisen eron. 

Oppilas on selvästi jossain määrin tietoinen oikeanlaisesta ääntämisestä. Esimerkeissä 

1–3 hän korvaa oikeaa ääntötapaa etsiessään opettajan mallin täryn frikatiivisella /z/:lla, mikä 

osoittaa hänen erottavan täryäänteen kuunneltuna ja pyrkivän siihen itsekin. Katkelmassa yllä 

hän vahvistaa itse tunnistavansa eron. Itse tuottamansa täryn havaitsemisesta hän ei ole niin 

varma, mutta opettajan painokas kehu erittäin hyvä rohkaisee oppilasta kuuntelemaan ja 

yrittämään tunnistaa täryn ja samalla kehittämään foneettista tietoisuuttaan. Oppilaan ensim-

mäinen vastaus Joskus, verrattuna seuraavaan vastaukseen Joo. osoittaa, ettei hän ole aivan 



15 

 

varma täryn kuulemisesta, mutta erityisopettajan antaman esimerkin avulla hänen on hel-

pompi ymmärtää mistä oli kysymys. 

Aineistossani korjausjaksot ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja tukevat aiempia 

tutkimustuloksia (ks. kohta 4.1.1). Vuorovaikutustilannetta voi siis hyvin verrata sekä 

puheterapeutin ja oppilaan että äidin ja lapsen välillä käytyyn keskustelutilanteisiin. Myös 

keskustelun multimodaaliset piirteet toistivat aiemman tutkimuksen tuloksia (ks. kohta 4.1.2). 

Eleillä ja muilla nonverbaalisilla merkeillä myös yhteisymmärrys pysyi yllä koko opetus-

tilanteen ajan. Yhteisymmärrystä tutkimukseni tuloksissa tukee myös foneettisen tiedostami-

sen tukeminen. Videoimassani opetustuokiossa se oli opetukseen selkeästi kuuluva elementti, 

minkä vuoksi oppilas pysyy hyvin tilanteen tasalla. 

 

4.2 Haastatteluaineiston analyysi 

 

4.2.1 Kielellinen tietoisuus 

 

Kielellinen tietoisuus alkaa kehittyä lapsilla eri aikaan ja eri tahtia (Alanen 2006: 186), mikä 

näkyy aineistossani selvästi. Huomion arvoista on kuitenkin myös se, miten monia yksilöllisiä 

tapoja kielen foneettiseen tiedostamiseen on. Kielellinen tiedostaminen tuli hyvin ilmi, kun 

haastateltavat kuvailivat saamaansa opetusta, oppimiskokemuksiaan ja mielikuvia heihin 

kohdistuneista odotuksista r-opetuksen suhteen. 

Yläpuolella on otteita kahden haastateltavan vastauksista. Kohdassa 1 Lassi vastaa 

kysymykseen opetuksen sisältämistä harjoituksissa, kohdassa 2 pyysin häntä kertomaan 

tarkemmin /r/-viastaan ja katkelmassa 3 hän kuvaa oikean ääntämisen aikaansaamia tunteita. 

Viimeisessä katkelmassa Milla kuvaa harjoittelunsa etenemistä. 

 

(1) Lassi: No moottorin äänet ensimmäisenä tulee mieleen ja, ja (..) ää, hankalaa siinä nyt, hhhh 

oli silleen ku, (..) ei niinku oikeen tienny mitä ne haki takaa että mitä mun nyt pitäs tehä että, 

mitä mä en muka tee oikeen että, et, et kyllähän mää nyt (.) kuulostan (.) moottorilta, tai (hh) 

jotain. 

(2) Lassi: Äää, eka mulla oli se pelkkä se äj::: ja sen jälkeen mulla tuli se, niinku kurkkuärrä ja 

sit mää siitä koitin vielä, tai mää opin jotenki sen kurkku (.) ärrän niinku jossain vaiheessa 

sitä opetusta ja sit sanottiin että aijettä tuo ei oo ehkä ihan just sitä, ja tälleenäin ja sit sitä 

niinku koitettiin hioo. 

(3) Lassi: Semmone että, ai  että tälleinkö tää ois pitäny tehä, ja että mi- miksen mä nyt heti 

hokassu ja, se olikin sit semmonen ihan, siit tuli semmonen niinku, oivaltaminen tai ↑a:::: tän 

takia mä oon käyny täällä nyt monta vuotta ja (--). 
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(4) Milla: Se oli (.) eka se oli pelk- pelkkä niinku ällä, sit mä rupesin kuRlaamaan sen sillai R:::, 

 

Katkelmista käy hyvin selvästi ilmi, ettei Lassi ollut /r/-opetukseen mennessä tietoinen siitä, 

ettei hänen ääntämisensä ollut yleisen normin mukainen. Oman kehityksen hahmottaminen 

kohdassa 2 kuitenkin osoittaa, että foneettinen tietoisuus oli kehittymässä, vaikkakaan kaikki 

palaset oman /r/:n hahmottamiseksi eivät olleet löytyneet. Tiedostettu kokemus itse tuotetusta 

tärystä lopulta täydensi kokonaiskuvan. Myös Milla (ks. esimerkki 4) kertoi kehittäneensä 

täryttömästä /l/:n tyyppisestä äänteestä ensin uvulaarisen frikatiivin tyyppisen täryaihion ja 

vasta myöhemmin tavoitellun alveolaarisen tremulantin. Seuraavissa esimerkeissä 5–6 näkyy 

Henrin motivoituminen ja innostus oppimisesta rinnastettuna merkkeihin foneettisesta 

tietoisuudesta. 

 

(5) Henri: No siis ärrän oppi niin, mä opin sen päristelemään eli r::::: ääntä vaan, hokemaan ihan 

sattumalta, mä muistan se oli ihan sattuma ja se oli: hhh, olikse eka vai tokaluokalla ja, sitte 

fiiliksethän oli ihan huikeet sen jälkeen sillon pompittiin (.) tasajalkaa ja sit sai kyllä 

jätskiäkin vähä enemmän. 

(6) Henri: Vaikeinta oli saada ärrä tasaseks, sitä niinku millään meinannu saaha, et se on tullu 

vasta niinku kutosluokalla ärrän käytön myötä, ja sen kyllä kuulee vieläkin äänestä että, se ei 

↑oo täysin tasanen. Eli se on vaikeinta. 

 

Esimerkissä 5 näkyy Henrin melko selkeä muistikuva oppimiskokemuksestaan. Hän kykenee 

muistamaan sekä täryn löytymiseen liittyvän harjoituksen että tunteita, joita siihen liittyi. 

Tämän lisäksi hän on tunnistanut /r/:n epätasaisuuden ja itsenäisen edistymisen äänneope-

tuksen päättämisen jälkeen, kun äänne periaatteessa oli jo hallussa. Oikean äänteen vivah-

teiden erottaminen tuntuisi kertovan kehittyneestä foneettisesta tiedostamisesta, mutta Henrin 

kertoman mukaan äänneopetus oli silti kestänyt useita vuosia, minkä jälkeen äänne vaati yhä 

hiomista. Voimakas täryn ääntäminen on hyvin tavallista äänteen oppimisen jälkeen ja 

korjaantuu yleensä ajan myötä (Kunnari & Savinainen-Makkonen 2000: 183). 

 

4.2.2 Motivaatio, opetuksessa tehdyt harjoitukset ja lopputulos 

 

Haastatteluista saattoi huomata, miten monet eri asiat /r/-oppilaiden motivaatioon vaikuttivat. 

Esimerkeistä 7–10 näkyy, että osa motivoitui oppimisen tuloksista, kun taas toisille selvästi 

tärkeämpiä olivat mukavat harjoitukset. Kaikki eivät kuitenkaan löytäneet tarvittavaa innos-

tusta /r/:n opetteluun. 
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(7) Antti: En (.) oo ihan varma että niinkun, öö, kuinka, mi- millanen se tunne oli sillon ku mä 

opin sen ärrän mää vaan muistan et mää olin tosi ylpee siitä kun mää osasin taivutella niitä, 

sitä kieltä. 

(8) Lassi: Mää uskon et suurimpana (.) mul on, mää niinku vieläkin muistan sen sohvan ja sen, 

sen taikasohvan et se oli jotenki semmonen että tää on niin maaginen sohva, ((minä nauran)) 

ja, ja(hh .h), ja just se että, ne kaikki traktoriäänet etenki traktoriäänet ne jäi nii hyvin 

mieleen ja mää tykkäsin kaikista traktoreista ku siellä pohjanmaalla asuttiin sillon, 

(9) Henri: Ei mut siis op- se että opettajat ei luovuttanu ne tsemppas koko ajan, ketkä tätä ärrää 

opetti että, koko ajan tsempattiin ja haettiin ja, (.) niinku erimuotosilla liikkeillä haettiin sitä 

esille, et niinku piettiin kiinnostus yllä, et se ei ollu pelkkää sitä et opeteltiin. 

(10) Henri: Leikkimällä haettiin. 

 

Esimerkeistä yllä käy ilmi, miten haastateltavat ovat motivoituneet erilaisista harjoituksista. 

Antille kielen saaminen rullalle on muodostunut lopulta jopa niin tärkeäksi, että sen oppi-

miskokemus ohittaa mielessä /r/:n täryn oppimisen. Lassin uskoa itseen taas nostettiin lumo-

tuksi väitetyllä sohvalla ja motivaatiota pidettiin yllä tuomalla opetukseen niitä asioita, jotka 

hänelle olivat tärkeitä myös sen ulkopuolella. 

Henrin puheopetus kesti useita vuosia (ks. esimerkit 5 ja 6). Onkin ymmärrettävää, että 

hän kertoo opetuksen onnistumisen syiksi sinnikkyyden ja erilaisilla harjoituksilla motivoi-

misen. Harjoituksista mikään yksittäinen ei noussut kiinnostavimpana esille, vaan yleisesti 

niiden monipuolisuus jäi mieleen. Katkelmista 11–12 näkyy, ettei Juhan motivaatio pysynyt 

yllä samalla tavalla kuin Henrin ja Lassin: 

 

(11) Juha: Siis, kyllä mä niinku ymmärsin mitä siinä (.) yritettiin mulle opettaa, sitä ärrän 

lausumista, .hh muttatota, niin. No, ymmärsin mikä siinä nyt oli tavote, mutta olihan se totta 

kai turhauttavaa ku siellä nyt tuli käytyä se (.) puoltoista lukuvuotta, ja kun taas vastaavasti 

meidän luokalla sitte oli (.) myös kanssa oppilaita jotka kävi siellä mutta ne pääs sieltä pois 

niinku, oiskohan ollu parhaimmillaan ehkä (-) puoleenkin vuoteen, mutta kyllä sieltä sitten, 

no, jotenkin onnistuin oppimaan. 

(12) Juha: Tätä kysymystä mää (.) pelkäsin tota, ku mää en todellakaan muista. En tiedä miten 

mä oon voinu sen unohtaa, mutta mää en muista missä se niin sanottu läpimurto sit tapahtu 

et mää niinku älysin, että mikä tässä niinku on homman nimi ja miten se tehään ja tälleen, et 

mulla ei oo mitään muistikuvaa tapahtuneesta. 

 

Juhan haastattelusta huomaa, että hän tiedosti ongelman, eikä pitänyt puheopetusta kovin 

ikävänä asiana. Motivaatiota kuitenkin heikensi se, että oppiminen kesti niin kauan, ja muiden 

oppiessa nopeammin mahdollinen kateus ja erilaisuuden tunne alkoivat haitata. Lopulta 

mielenkiinto ei enää riittänyt vahvoihin oppimiskokemuksiin, vaikka vastauksen ihmettelevän 
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sävyn perusteella voi päätellä, että asia oli Juhalle merkityksellinen. Samilla esimerkeissä 13–

15 motivaatiota ei löytynyt äänneopetuksen alussakaan. 

 

(13) Sami: Oli kyl mä, kyl mä ne (.) oivalsin ihan hyvin, et ei ollu niinku, sit mä vaan pidin sitä 

turhauttavana koska, koska se ei edenny- edenny oikeen, sit ei ollu oikeen (.) semmosta, 

mitään paikkaa mis ois voinu kattoo niit yksin, ni sit (.) aina oli joku kuulemassa (--). 

(14) Sami: Ku must se oli, must siel oli hullun kiusallista käydä, koska, koska sinne haettiin aina, 

aina tunnilta ja yleensä joltain (..) kivalta tunnilta, tyyliin joltain musiikin tunnilta, silleen että 

@noniin, tuupas Sami taas sieltä jos pääset@ ja @eei vitsit, ääh@, ja, ja sit mä en oikeen 

viittiny kotonakaan käydä niit läpi ku se oli musta niinku tosi (..) ikävystyttävää. 

(15) Sami: Tai joskus sillee että, no, tee vaik näin, ja sit sillee et, no, e(h)n onnistu ja sit se e(h)t 

no, sillee se kuitenki tehään et, ((nauraa)) 

 

Samin haastattelusta näkyy motivaation puuttuminen lähes kokonaan. Hän kuvaa vanhempien 

kanssa harjoittelun olleen epämukavaa, ja että kotona harjoittelemisen puute oli suuri este 

edistymiselle. Opettajan ohjeiden epämääräisyys (ks. esimerkki 15) ja harjoittelun 

tuloksettomuus taas latistivat motivaatiota entisestään. Esimerkistä 14 voi huomata, miten 

Sami kokee jääneensä mukavista asioista paitsi /r/-opetuksen vuoksi. 

Esimerkin 13 perusteella Sami selvästi tiedosti /r/-vikansa ja ymmärsi hänelle annetut 

harjoitteet, mutta varsinkaan musiikin tuntiin verrattuna ei nähnyt tarvetta päästä siitä eroon. 

Kielellinen tietoisuus ei siis yksin riitä äänteen oppimiseen, jos keinoja motivoitumiseen ei 

ole. Seuraavissa katkelmissa 16–17 näkyy, miten myös Millalla ja Eetulla oli vaikeuksia 

löytää sopiva henkilö harjoittelun tueksi. 

 

(16) Milla: Meijä (.) äiti yks työkaveri joka on siis erityisopettaja (.) ammatiltaan, mutta se ei siis 

ollut se mun, se sama jonka luona mä kävin, ni, se opetti mua sitte kotona, autto, et sen tak- 

sen kanssa mä suostuin tekeen niitä harjotuks(h)ia mitä siellä vihkossa oli. Mä en suostunu 

niitä meijän porukoitten kans tekemää. 

(17) Eetu: Se ei opettajan pitämänä, siis (-) ekaluokalla enää ollu kovin mukavaa, et sen takii 

meinas vähä mielenkiinto siihen varmaanki loppuu ja, se ei ollu niin toimivaa mutta sitten 

taasen täällä (.) ennen sitä kun kävi jossain puheterapeutilla ni siinä se oli paljon parempaa.  

 

Monissa puheopetukseen liittyvissä tutkimuksissa korostetaan kodin merkitystä oppimiselle 

(mm. Eerola 2005: 60–61, Jokela 2009: 28). Millan ja Samin haastatteluista (ks. esimerkit 13 

ja 16) näkyy hyvin selvästi, että kotona vanhempien kanssa harjoittelu voi tuntua ahdistavalta. 

Milla kuitenkin löysi lähipiiristään ihmisen, jonka kanssa harjoitella. Sami taas olisi halunnut 
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harjoitella yksin, eli motivaatiota saattoi aluksi olla, mutta huomion karttaminen esti 

harjoittelun. 

Eetun esimerkistä 17 näkyy osittain sama asia kuin Samilla ja Millalla. Kun opettelu on 

yhden henkilön kanssa aloitettu, on vaikea tottua toisenlaiseen opetukseen ja harjoitteluun. 

Sekä Samin että Eetun puheopetus jäikin lopulta kesken, minkä mahdollisiin syihin palaan 

päätännössä. Kotona harjoittelun sijaan Antille vaikeinta oli erityisopetukseen meneminen: 

 

(18) Antti: Päällimmäiset muistikuvat ehkä se että, <että> tota no ensinnäkin se fiilis, (et kun) 

sinne joutu menemään yleensä aamulla ennen koulun alkua, niin se vähän ketutti, mutta 

tota siellä oli aina yllä- yllättävän hauskaa vaikka mä odotin aina jotain (.) tyyliin 

selkäleikkausta. 

 

Tutkimusten mukaan lapset menevät useimmiten mielellään äänneopetukseen (Jokelan 2010: 

27 mukaan Ahvenainen 1983). Saman voi huomata myös tämän tutkimuksen tuloksista. 

Esimerkiksi Milla (ks. esimerkki 4) kävi mielellään äänneopetuksessa, vaikka kotona harjoit-

teleminen tuntui vaikealta. Useimmat muistakin haastateltavista sanoivat samaa, vaikka esi-

merkistä 18 näkyykin, että tunteet puheopetusta kohtaan saattoivat olla hyvin ristiriitaiset. 

Samin haastattelusta (ks. esimerkki 14) näkyy jopa harmistus opetuksessa käymisestä. 

Haastatteluissa näkyi selvästi kokemusten yksilöllisyys. Merkkejä foneettisesta 

tiedostamisesta löytyi kuitenkin jokaisen haastateltavan vastauksista, vaikkakin se ilmeni 

hyvin eri tavoin. Motivaation osalta tutkimukseni tulokset voidaan jakaa kolmeen pää-

tyyppiin: Osalla motivaatio pysyi hyvin yllä koko äänneopetuksen ajan. Toisilla motivaatio 

horjui, mutta riitti harjoittelun loppuunviemiseksi. Kahdella into opetteluun taas katosi, 

eivätkä he oppineet alveolaarista täryä.   
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5 Päätäntö 

 

Selvitin puheopetustuokion analyysissani, millaisia korjausjaksoja aineistostani löytyi. Tar-

kastelin niitä myös multimodaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta ja selvitin, miten eleet 

tukevat korjausjäsennystä. Tutkin myös, miten korjausjaksot toimivat osana vuorovaikutuksen 

yhteisymmärrystä. 

Aineistostani näkyi, miten paljon videoimani äänneopetus muistutti tavallisen luokka-

huoneen vuorovaikutusta vuoronantoineen (Kääntä 2011: 122), ja Kallion (2010) kuvaamaa 

puheterapeutin äänneopetusta epäsymmetrisyyden vuoksi. Voidaan ajatella, että toispuoleinen 

vuorovaikutus piti opetustilanteen selkeänä ja yksinkertaisena, mikä auttoi yhteisymmär-

ryksen säilymistä. 

Sekä Liljan (2010) että Laakson (1997) tutkimuksissa korjausaloitteet vähensivät 

yhteisymmärryksen menettämisen uhkaa. Tässä tutkimuksessa opetustilanteen keskinäinen 

ymmärrys säilyi kuitenkin hyvin, eikä arkikeskustelulle luonteenomaisia yhteisymmärrys-

katkoksia syntynyt. Tykkyläisen (2005: 155) tutkimuksen mukaan vuorovaikutustilanteen 

pelin- tai leikinomaisuudella pyritään varmistamaan oppilaan tietynlainen reagointi. Video-

aineistossani leikinomaisuutta lisättiin mielikuvalla mäenlaskusta, mutta korjaussekvenssien 

toisteisuus oli todennäköisesti suuremmassa roolissa oppilaan reaktioissa. 

Erityisopettajan ja oppilaan vuorovaikutus pysyi epäsymmetrisenä koko opetuskeskus-

telun ajan. Epäsymmetrisyyteen vaikuttivat osallistujien ikä- ja koulutuserot sekä opetus-

tilanne. Epätasapaino näkyy aineistossani esimerkiksi oppilaan puheenvuorojen vähyytenä ja 

lyhyytenä. Erityisopettaja ja harjoittelija myös osoittavat hänelle lähes kaikki nämä vuorot, 

eikä spontaania puhetta tässä opetuskeskustelussa edellytettykään. Kunnari ja Savinainen-

Makkonen (2000: 179) kuitenkin esittävät, että lapsen kehitystä tukisi tämän omien ideoiden 

hyödyntäminen. Oma tutkimukseni tukee väitettä, minkä vuoksi olisikin kiinnostavaa tutkia, 

vaikuttaisiko lapsen osallistuvuuden lisääminen /r/-opetuksen tuloksiin, ja jos, niin miten. 

Analysoimani korjausjaksot erityisopettajan ja oppilaan välillä rakentuvat samalla 

tavalla koko puheopetuksen ajan. Opettaja tekee korjausaloitteita melko systemaattisesti 

samankaltaisissa kohdissa. Toisteisuuden takia lapsi ymmärtää, mitä häneltä odotetaan ja 

miksi opettaja pyysi häntä korjaamaan jotain ääntämisessään. Siksi osa korjausjaksoista oli 

hyvinkin lyhyitä. 

Korjausjaksot ovat aineistossani hyvin samanlaisia kuin Laakson ja Soinisen (2010) 

tutkimuksessa. Tulos viestii vuorovaikutustilanteiden samankaltaisuudesta näissä tutkimuk-
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sissa. Äiti ohjaa 3-vuotiastaan samoin kuin opettaja alakouluikäistä. Molemmissa tilanteissa 

keskustelun epäsymmetrisyys on myös merkittävässä roolissa. Vastaavat korjausjaksotyypit 

löytyivät myös Tykkyläisen (2005) puheterapian tutkimuksesta, joten erityisopettajan ja 

puheterapeutin opetustuokioissa on selvästi samankaltaisuuksia. 

Videolla eleitä käytettiin opetuksen tukena melko vähän, eivätkä ne olleet suuria. Peilin 

kautta opetettaessa voi seurata mallin lisäksi myös omaa suoritusta. Silloin mallin jäljit-

teleminen on luonnollisesti helpompaa, minkä vuoksi eleillä ohjeiden tukemista tarvitaan vain 

vähän. Harkittu elehtiminen myös antaa tilaa käytetyille multimodaalisille merkeille, jolloin 

niiden vaikutus esimerkiksi painottajana tehostuu. 

Multimodaalisuus vaikutti videoimassani opetuskeskustelussa myös yhteisymmärryksen 

säilymiseen. Jo pelkkä tilanne ja ympäristö antavat vihjeitä siitä, millainen vuorovai-

kutustilanne on kyseessä. Aineistossani tärkeässä roolissa on opettajaharjoittelijan katse. 

Katsominen osoittaa oppilaalle, että häntä kuunnellaan, mikä on hyvin epäsymmetrisessä 

vuorovaikutustilanteessa tärkeä rohkaisu. Kallio (2010) avaa tutkimuksessaan katseen 

merkityksellisyyttä, joten päätelmä on yleistettävissä myös korjausprosessin ulkopuolelle. 

Oppilas siirtyy puheopetustuokion aikana kerran ulos reagoijan roolista. Kumpulainen 

ym. (2009: 23) kertoo aktiivisen toimijuuden vaativan rutiinista irrottautumista ja aloit-

teellisuutta sekä jonkinlaisen ärsykkeen, kuten haasteen. Ei ole yksiselitteistä, miksi oppilas 

kokee juuri tuon kohdan oma-aloitteisuutta vaativana. Todennäköisesti hän kuitenkin haluaa 

osoittaa opettajalle ja harjoittelijalle, ettei häntä tarvitse yrittää rauhoitella, sillä hän ei ole 

tilanteessa ensimmäistä kertaa. Toiminnan selittämistä ei myöskään tarvitse jatkaa, vaan 

harjoitus  voidaan aloittaa nopeammin. 

Kielellinen tietoisuus on tutkimuksessani keskeisessä osassa, sillä tutkin sitä sekä video- 

että haastatteluaineistosta. Käsite oli minulle aiemmin tuntematon, vaikka oma kiinnostukseni 

kielitieteestä ja suomen kielen opiskelu vaativatkin kiellellistä tiedostamista. Foneettisen ja 

fonologisen tietoisuuden käsitteitä käytetään samanlaisissa tilanteissa (Piske 2008: 155), 

mutta koska minun tutkimukseni tapaus ei ole samankaltainen, käsitteen valinta ja määrittely 

oli haastavaa. 

Tulokseni kielellisestä tietoisuudesta tukivat aiemman tutkimuksen tuloksia: haastatte-

lututkimukseni kaikkien informanttien vastauksista ilmeni erilainen tapa tiedostaa oma /r/-

vika. Jokaisen kehitys myös vaikutti olevan eri vaiheessa. (Alanen 2006: 186.) Huomasin 

myös, että vaikka kaikki eivät olleetkaan äänneopetukseen mennessään tietoisia ääntämisensä 

poikkeavuudesta, se ei tarkoita, ettei haastateltavilla olisi ollut foneettista ymmärrystä. Monen 

haastattelusta ilmeni myös selvä foneettisen tietoisuuden kehitys.  
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Kiinnostavaa on myös luja pyrkimys täryn löytämiseen. Kaksi haastateltavista (Lassi ja 

Milla) kertoi siirtyneensä ensin uvulaariseen täryyn, vaikka esimerkiksi Millan äänne oli jo 

alveolaarinen /l/, eli oikeassa paikassa, mutta tärytön. Lassikin siirsi äänteen syvemmälle 

suuhun puheopetuksesta huolimatta. Myös videoaineiston esimerkeistä näkyvä täryn korvaa-

minen /z/:lla tukee vaikutelmaa siitä, että haastateltavat olivat tunnistaneet täryn. Uvulaarinen 

täry saattaa olla joillekin lapsille helpompi löytää, kun kielen kärjen lihaksia ei tarvitse yrittää 

hallita. 

Tutkimuksestani ilmenee, että äänneopetuksen tulosten kannalta kielellinen tietoisuus ei 

ole samanlaisessa avainasemassa kuin motivaatio, mikä on ristiriitaista Korpisen ja 

Nasretdinin (2009: 67) esittämään foneettisen tietoisuuden avulla oppimisen ajatusmalliin 

nähden. Äänneopetuksen kesken jättäneet olivat selvästi enemmän tietoisia ääntämisestään 

kuin esimerkiksi Lassi, joka kunnolla tunnisti /r/-virheensä vasta oppiessaan oikeanlaisen 

täryn. Olisikin tärkeää tutkia, onko foneettisella tietoisuudella vaikutusta esimerkiksi opetuk-

sen kestoon. 

Videoimani opetustuokion aikana erityisopettaja herättelee oppilaan foneettista 

tietoisuutta. Vaikkei opetuksen lopputuloksen kannalta olisikaan ratkaisevaa, kuinka kehit-

tynyt lapsen kielellinen tietoisuus on, sen vaikutus on varmasti suuri. Kielellisen tietoisuuden 

kehittäminen opetuksen aikana auttaa lasta ymmärtämään paremmin puheopetuksensa syyt ja 

hahmottamaan tilanteen, eikä lapsi hämmenny yrittäessään ymmärtää erityisopettajalla 

käymisen syitä. Tällöin oppilaan motivaatiota on helpompi pitää yllä ja oppiminen nopeutuu. 

Itse tuotetun täryaihion kuuleminen ja tunnistaminen todennäköisesti myös helpottaa 

samanlaiseen ääntämistapaan pyrkimistä toisenkin kerran. 

Tarkastelin haastatteluaineistostani kielellisen tietoisuuden lisäksi myös motivoitumista 

äänneopetukseen. Motivaatiota ja sen syitä analysoidessani huomasin, miten yksityiskoh-

taisesti haastateltavani muistavat kokemuksensa /r/-opetuksesta. Opetus on ollut heille selvästi 

hyvin merkityksellistä, kullekin omalla tavallaan. Kokemusten yksilöllisyys oli huomattavaa, 

vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyi. Koska motivaatio olennaisesti vaikuttaa äänneopetuksen 

onnistumiseen (Jokela 2000: 27), olisi hyvin tärkeää selvittää laajemmin, mikä saa lapsen 

motivaation katoamaan, tai miksei sitä ollenkaan löydy, vaan opetus jää kesken. 

Tässäkin tutkimuksessa syyt keskeytettyjen puheopetusten takaa näyttävät löytyvän 

juuri motivaatiosta. Sami ei halunnut harjoitella vanhempiensa kanssa, ja Eetunkin motivaatio 

katosi, kun puheterapia vaihtui koulun järjestämään puheopetukseen. Syitä molempiin löytyy 

varmasti useita, mutta yhdistävä tekijä heidän ja Millan kokemusten välillä saattaa olla hen-

kilö, jonka kokee auktoritatiivisesti käskyvaltaiseksi. Sami ja Milla aloittivat erityisopettajan 
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kanssa, mutta rutinoitumaton ohjaus vanhemmilta ja asiaan kohdistunut huomio alkoivat 

ahdistaa. Eetulla taas auktoriteetti oli puheterapeutti, johon hän todennäköisesti vertasi myö-

hempää äänneopetusta. Uusiin opettelumetodeihin totuttelu saattoi myös turhauttaa Eetua ja 

johtaa innostuksen katoamiseen. 

Jokelan (2000: 27) mukaan se, että käy mielellään puheopetuksessa, ei takaa motivoitu-

neisuutta tai puheopetuksen onnistumista. Haastateltavistani kuitenkin juuri motivoitumat-

tomimmat kertoivat puheopetukseen menon tuntuneen ahdistavalta. Juuri heillä opetus jäi 

myös lopulta kesken. Vaikka haastatteluuni osallistui vain seitsemän ihmistä, tulos tuntuu 

merkitykselliseltä. Jatkossa puheopetuksen onnistumisen, motivaation ja opetuskäynteihin 

suhtautumisen yhteyttä voisi tutkia kvalitatiivisesti ja suuremmalla otannalla. 

Tutkimukseeni valitsemani aineistonkeruumenetelmät toimivat hyvin. Molemmilla 

aineistonkeruutavoillani saamaani aineistoa oli riittävästi, sillä tutkimukseni tulokset olivat 

monipuolisia ja selkeitä. Opetusharjoittelun videoiminen oli mielestäni toimiva ratkaisu, sillä 

vaikka äänneopetuksessa opettajia on tavallisesti vain yksi, on harjoittelutilanteessa äänne-

opetus ”oppikirjamaisimmillaan”. Eerolan (2005: 40) tutkimuksen tuloksista ilmenee, että 

erityisopetuksen puheopetukseen käytettävät resurssit ovat pienentyneet. Informanttia 

tutkimukseeni etsiessäni sain monelta koululta samaa ilmentävän tiedon, että puheopetusta 

järjestetään enää vain ryhmäopetuksena. 

 Haastattelututkimus oli myös onnistunut ratkaisu. Haastateltavieni muistot äänne-

opetuksesta olivat hyvin subjektiivisia kokemuksia. Mieleen oli jäänyt useita erilaisia puhe-

opetuksessa tehtyjä harjoituksia, ja myös opettelun vaikeuksista ja onnistumisen hetkistä oli 

yksityiskohtaisia muistikuvia. Ystäviäni haastattelemalla vuorovaikutustilanne pysyi todella 

luontevana, joten haastatteluista ilmeni melko voimakkaitakin tunnereaktioita, jotka olivat 

analyysini kannalta ehdottomasti hedelmällisiä. Myös kauan sitten tapahtuneiden asioiden 

muistelu oli haastateltavilleni helpompaa, koska tilanne ei aiheuttanut jännitystä. 

Tutkimukseni tulokset tukivat aiempia tuloksia varsinkin korjausprosessien osalta. 

Samankaltaisuuksia äidin ja lapsen vuorovaikutukseen löytyi (Laakso & Soininen 2010), joten 

tuloksia voi todennäköisesti soveltaa myös muihin epäsymmetrisiin keskustelutilanteisiin. 

Keskustelunanalyysini on subjektiivinen tulkinta, mutta yhtäläisyydet muihin tutkimuksiin 

varmistavat tutkimukseni tulosten luotettavuutta. Motivaation vaikutuksista kertovat tulokset 

olivat myös samankaltaisia kuin aiemmassa puheopetuksen tutkimuksessa. Tulosten 

sovellettavuutta esimerkiksi lievien oppimisvaikeuksien opetukseen olisi kuitenkin hyvä vielä 

tutkia. 
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Varsinkin foneettiseen tietoisuuteen liittyvillä tuloksillani oli uutuusarvoa. Ilmiötä on 

tutkittu vähän, eikä vertailupohjaa juuri ole, joten käsitteen tutkimus kaipaa uusia näkökulmia 

ja yksiselitteisempiä tuloksia, jotta motivaation ylläpitämistä puheopetuksessa voidaan 

helpottaa. Olisi myös erittäin tärkeää tutkia, miten nykyinen ryhmäopetukseen siirtyminen 

vaikuttaa motivaatioon ja opetuksen tuloksiin. Tuloksia voisi myös verrata fonologisen 

tietoisuuden tutkimustuloksiin, sillä käsitteet ovat melko lähellä toisiaan.  
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LIITTEET 

 

Liite 1: Litterointimerkit videoaineiston analyysissa 

Sävelkulku 

Prosodisen kokonaisuuden lopussa: 

. laskeva intonaatio 

, tasainen intonaatio 

? nouseva intonaatio 

Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa: 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

↓ seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta 

Hyvä (alleviivaus) painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa 

 

Päällekkäisyydet ja tauot 

[ päällekkäispuhunnan alku 

] päällekkäispuhunnan loppu 

(.) mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 

(0.6) mikrotaukoa pidempi tauko; pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosina 

= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

 

Puhenopeus ja äänen voimakkuus 

>hyvä< (sisäänpäin osoittavat nuolet) nopeutettu jakso 

<hyvä> (ulospäin osoittavat nuolet) hidastettu jakso 

hy:vä (kaksoispisteet) äänteen venytys 

°hyvä° (astemerkit) ympäristöä vaimeampaa puhetta 

HYVÄ (kapiteelit) äänen voimistaminen 

 

Hengitys 

.hhh  sisäänhengitys; yksi h-kirjain on 0.1 sekuntia 

hhh uloshengitys 

.hyvä (piste sanan edessä) sana lausuttu sisäänhengittäen 

 

Muuta 

hy- (tavuviiva) sana jää kesken 

(hyvä) sulkujen sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja 

(-) sana, josta ei ole saatu selvää 

((kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta)) 

 

Lisäksi merkitsin IPA:n avulla laukeamahälypurskahdukset yläindeksiin: r ja z  



 

 

Liite 2: Litterointimerkit haastatteluaineiston analyysissa 

Sävelkulku 

Prosodisen kokonaisuuden lopussa: 

. laskeva intonaatio 

, tasainen intonaatio 

? nouseva intonaatio 

Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa: 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

↓ seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta 

Hyvä (alleviivaus) painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa 

 

Tauot 

 (.) lyhyt tauko 

(..) keskipitkä tauko 

(...) pitkä tauko 

 

Puhenopeus ja äänen voimakkuus 

>hyvä< (sisäänpäin osoittavat nuolet) nopeutettu jakso 

<hyvä> (ulospäin osoittavat nuolet) hidastettu jakso 

hy:vä (kaksoispisteet) äänteen venytys 

 

Hengitys 

.hhh  sisäänhengitys; yksi h-kirjain on 0.1 sekuntia 

hhh uloshengitys 

(h) sanan sisällä kuvaa uloshengitystä, useimmiten kyse on nauraen lausutusta sanasta 

.hyvä (piste sanan edessä) sana lausuttu sisäänhengittäen 

 

Muuta 

@hei@ äänen laadun muutos 

hy- (tavuviiva) sana jää kesken 

(hyvä) sulkujen sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja 

(-) sana, josta ei ole saatu selvää 

(--) pidempi jakso, josta ei ole saatu selvää 

 

((kaksoissulkeiden sisälllä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta)) 

 

  



 

 

Liite 3: Haastattelukysymykset 

 

1. Kerro päällimmäiset muistikuvasi /r/-opetuksesta. 

2. Millaisia harjoituksia äänneopetuksessa tehtiin? Mikä niissä oli helppoa/ vaikeaa 

ymmärtää? 

3. Oliko ylipäätään helppoa ymmärtää, mitä sinulta odotettiin? 

4. Millaisessa tilanteessa /r/:n oppiminen tapahtui? Mihin sanaan se liittyi? Millaisia 

tuntemuksia se herätti? 

5. Minkä uskot vaikuttaneen äänneopetuksen lopputulokseen? 

 

Pyysin haastateltavia konkretisoimaan vastauksiaan esimerkein mahdollisuuksien mukaan. 

Muistutin myös, ettei haittaa, vaikkei osaisi vastata johonkin kysymyksistä. 


