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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa  

 

Tavoitteena kielten opetuksessa voidaan yleisesti pitää sujuvan kirjallisen ja suullisen viestin-

tätaidon saavuttamista. Ihannetavoitteeseen kuuluu myös se, että kielellä pystytään ilmaise-

maan omia ajatuksia vapaasti ja luontevasti tilanteen edellyttämällä tavalla. (Kristiansen 2001: 

224.) Usein kielenopetuksen tehtävät eivät kuitenkaan harjoita niin paljon kielen viestintää 

kuin olisi tarpeen, vaan tehtävätyypit keskittyvät sellaisiin harjoituksiin, joita käytetään myös 

virallisissa arvioinneissa. Arviointi perustuu suurelta osin monivalinta- ja aukkotehtäviin sekä 

vastaamiseen valmiina annettuihin kysymyksiin. Viestintätaitojen harjoitteluun eivät kuiten-

kaan riitä valmiiden tekstien ja mallidialogien harjoittelu, vaan kieltä pitäisi päästä sovelta-

maan jo harjoitteluvaiheessa. Tehokkaan viestintätaidon hankkimista edistää hyvän harjoi-

tusmateriaalin saatavuus ja sen käyttäminen opetuksessa. (Kristiansen 2001: 225–226.) Tä-

män vuoksi onkin tärkeää, että kielen opetusmenetelmiä ja tehtävätyyppejä kehitetään ja tutki-

taan. Myös kielitaidon testauksen tehtävien tutkimukseen on havahduttu vakavammin vasta 

viime vuosina. Tehtävien syvällinen tunteminen voisi auttaa arvioimaan paremmin testitehtä-

vien autenttisuutta ja tulosten yleistettävyyttä. (Huhta & Takala 1999: 211.)  

Tehtävät kuuluvat kielen opetuksen, oppimisen ja arvioinnin kontekstiin. Tehtä-

vät voivat olla hyvin erilaisia ja sisältää vaihtelevan määrän kielellisiä toimintoja. Samanta-

paisia tehtävätyyppejä käytetään oppitunneilla, kirjoissa ja kielitesteissä, tietysti muunnettuina 

sen mukaan onko tehtävä opiskelu- vai testaustarkoitusta varten. (Eurooppalainen viitekehys 

2003: 216–217.)  

Tämä tutkimus on tehtävätyyppitutkimus, joka lähti liikkeelle valmiin aineiston 

pohjalta. Anne Kulta ja Annukka Honkimäki tutkivat parhaillaan Jyväskylän yliopistossa 

suomen kielen pro gradu -tutkielmassaan suomi toisena kielenä -opiskelijoiden negaation op-

pimisjärjestystä. Tutkimustaan varten he teettivät Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen eri 

tasoisilla suomi toisena kielenä -opiskelijoilla muun muassa suullisen tehtävän, jossa lähtö-

kohtana oli yhdeksän erilaista kuvaa. Informanttien tehtävänä oli luoda kuvien pohjalta dialo-

geja ryhmässä. Tehtävä esitellään tarkemmin luvussa 3.2. Kulta ja Honkimäki eivät käytä tätä 

aineistoa omassa tutkimuksessaan. 

Kiinnostuin aineistosta, sillä en ole aikaisemmin kohdannut samanlaista tehtävää 

kielen opetuksen tai kielitaidon testaamisen yhteydessä. Minua alkoivat kiinnostaa kyseisen 

tehtävätyypin mahdollisuudet ja se, millaista kieltä tehtävän avulla oli saatu irti. Erityisen 
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kiinnostavalta alkoivat tuntua erilaiset kuvan käyttömahdollisuudet kielen opetuksessa ja ar-

vioinnissa. Päätin lähteä tutkimaan, miten tutkimuksen kuvatehtävä toimii ja onko sillä käyt-

töarvoa kielenopetuksessa ja/tai -testauksessa.  

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimukseni päätavoitteena on selvittää, (1) millaisia dialogeja tutkimuksen kuvatehtävä 

tuottaa. Tarkastelen tätä pääkysymystä tutkimalla, (2) miten dialogit rakentuvat. Sen kan-

nalta on relevanttia tutkia, (2.1) miten sujuvasti dialogit etenevät, (2.2) miten vuoronvaihto 

tapahtuu ja (2.3) miten puhujat sitovat vuorosanansa edellisen puhujan vuorosanoihin 

eli mikä tekee dialogeista koherentteja.  

Tutkimallani tehtävällä on pyritty tietoisesti ohjaamaan testattavia tuottamaan 

negatiivisia ilmauksia, esimerkiksi käyttämällä kuvissa erilaisia kieltomerkkejä, sillä tutki-

muksen kuvatehtävän tekijöiden Kullan ja Honkimäen tutkimuksen kohteena on negaation 

oppiminen. Vaikka päähuomioni onkin siinä, miten kuva toimii dialogin rakentamisen virik-

keenä, on toki aiheellista tarkastella myös (3) onko tehtävä tuottanut negaatiota, jota sillä 

tavoiteltiin. Mielenkiintoista onkin selvittää (4) voiko kuvatehtävän suunnata testaamaan 

tai harjoittamaan esimerkiksi tiettyä kieliopillista asiaa. Mielenkiintoista on myös tarkas-

tella, (5) miten dialogin muodostuminen vaihtelee eritasoisissa testiryhmissä.  

Tavoitteenani on sijoittaa tutkimukseni suullisen kielitaidon opetuksen ja arvi-

oinnin kenttään ja selvittää siihen liittyviä tekijöitä tutkimukseni taustaksi. Perehdyn tarkem-

min myös erilaisiin suullisen kielitaidon opetus- ja arviointitehtäviin, joissa on käytetty lähtö-

kohtana kuvaa. Tutkimuksen kannalta on myös tärkeää selvittää, mitä tässä yhteydessä mer-

kitsevät käsitteet dialogi, spontaanius, sujuvuus, koheesio ja ryhmäilmiö. 

Käytän aineiston tarkastelun menetelmänä keskustelunanalyysia. On mielenkiin-

toista nähdä, miten keskustelunanalyysi sopii menetelmänä tällaisen aineiston analysointiin, 

koska sitä ei ole aikaisemmin juurikaan käytetty vastaavanlaiseen aineistoon. Keskustelunana-

lyysia on kuitenkin sovellettu aikaisemmin jonkin verran suomi toisena kielenä -oppijoiden 

keskustelun tutkimiseen. Salla Kurhila toteaa oman tutkimuksensa pohjalta, että vaikka kes-

kustelunanalyysi on äidinkielisen aineiston tutkimiseen kehitetty metodi, se on joustava ja sen 

avulla on hyvinkin mahdollista tutkia myös kakkoskielisiä keskusteluja. (Kurhila 2000: 378.)    

Tämän tutkimuksen tärkein tehtävä on tuottaa analyysi yhdestä kuvatehtävätyy-

pistä ja siinä syntyneistä dialogeista. Sen myötä selviää varmasti, onko kyseinen tehtävä toi-

miva kielen opetuksen ja testauksen kontekstissa. Tuloksista selviää, millaista kieltä kyseinen 
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tehtävätyyppi on tuottanut ja siten pystytään myös arvioimaan, millaisissa opetus- tai testaus-

tilanteissa tehtävä voisi olla hyödyllinen. Tutkimuksen tuloksena voi syntyä myös kehittämis- 

ja soveltamismahdollisuuksia tutkittavana olevan kuvatehtävän jatkokäyttöä ajatellen.  

  

2. SUULLISEN KIELITAIDON OPETUKSESTA JA ARVIOINNISTA 

 

2.1. Kielellinen kompetenssi 

 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä 

kielenkäyttäjät ja -oppijat nähdään ensi sijassa sosiaalisina toimijoina eli käytetty lähestymis-

tapa on toiminnallinen. Kielenkäyttäjillä ja -oppijoilla katsotaan olevan tietyissä tilanteissa ja 

olosuhteissa suoritettavia tehtäviä, joita suorittaessaan he käyttävät taitojaan tarkoituksenmu-

kaisesti saavuttaakseen tiettyjä tavoitteita. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 28.) Perustan 

tämän tutkimukseni pohjan eurooppalaisessa viitekehyksessä on käyteylle ajattelulle. 

  Kielen käyttäminen, mukaan luettuna kielen oppiminen, nähdään yhtenä inhi-

millisen toiminnan muotona. Ihmisten katsotaan kehittävän itselleen yksilöinä ja erilaisten 

ryhmien jäseninä erilaisia kompetensseja, joilla tarkoitetaan ihmisen toiminnan pohjana olevia 

tietoja ja taitoja sekä luonteenpiirteitä ja kognitiivisia kykyjä. Kompetensseihin kuuluu kaiken 

kielenkäytön taustalla olevia yleisiä valmiuksia ja erityisesti kielellisiä viestintätaitoja, jotka 

mahdollistavat kielen avulla tapahtuvan toiminnan. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 28–29.) 

 Kielellinen viestintätaito muodostuu kielellisestä, sosiolingvistisestä ja prag-

maattisesta komponentista. Jokainen komponentti sisältää deklaratiivista tietoa eli kokemus-

peräistä ja muodollisen opiskelun tuottamaa tietoa sekä taitoja ja taitotietoa, jotka ovat prose-

duraalista tietoa eli kykyä ja taitoa toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Kielellinen kom-

petenssi sisältää sanastolliset, fonologiset ja syntaktiset tiedot ja taidot sekä muut kielijärjes-

telmän kategoriat. Se ei rajoitu vain yksilön deklaratiivisen tiedon laatuun ja laajuuteen vaan 

sisältää myös tiedon jäsentymisen ja tavan, jolla se on painettu mieleen, esimerkiksi erilaiset 

assosiaatioverkot. Myös tiedon saatavuus eli sen aktivointi, mieleen palauttaminen ja käytet-

tävissä olo ovat osa kielellistä kompetenssia. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 33.) 

 Sosiolingvistisellä kompetenssilla tarkoitetaan sosiokulttuuristen ehtojen mu-

kaista kielenkäyttöä. Tämä vaikuttaa kaikkeen viestintään, koska se on kiinteästi yhteydessä 

sosiaalisiin käytänteisiin, esimerkiksi kohteliaisuussääntöihin tai sukupolvien ja sukupuolten 

välisiä suhteita säänteleviin normeihin. Sosiolingvistisen komponentin vaikutuksesta viestin-

tään kielenkäyttäjät eivät ole läheskään aina kuitenkaan tietoisia. Pragmaattinen kompetenssi 
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taas säätelee kielellisten voimavarojen käyttöä tiettyihin tarkoituksiin. Pragmaattisiin tietoihin 

ja taitoihin kuuluvat diskurssin, koheesion eli kielen sidosteisuuden ja merkityskoherenssin 

hallinta sekä tekstityyppien ja erilaisten tekstin sävyjen tunnistaminen. Pragmaattisiin tietoi-

hin ja taitoihin sisältyy myös funktionaalinen kompetenssi, jolla tarkoitetaan sitä, miten pu-

huttua diskurssia ja kirjoitettua tekstiä käytetään viestinnässä erilaisiin tarkoituksiin. Keskus-

telutaitoa ei osoita vielä se, että tietää, millä kielen muodoilla tietty funktio ilmaistaan. Taita-

va puhuja pystyy osallistumaan vuorovaikutukseen, jossa jokainen aloite johtaa reaktioon ja 

vie keskustelua eteenpäin. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 34, 176.) Nämä kaikki kolme 

kielellisen viestintätaidon muodostavaa komponenttia, kielellinen, sosiolingvistinen ja prag-

maattinen, ovat oleellisia myös tutkimukseni kannalta, sillä tutkimassani tehtävätyypissä 

opiskelijat joutuvat käyttämään tietoja ja taitoja näiltä kaikilta alueilta. 

 Kommunikatiivista ja kielellistä kompetenssia on esitelty ja pohdittu lukuisissa 

tutkimuksissa. En koekaan tarpeelliseksi lähteä esittelemään ja erittelemään sitä tässä tutki-

muksessani tämän tarkemmin. Kommunikatiivista kompetenssia käsittelevät tutkimuksissaan 

muun muassa Canale ja Swain (1980) ja Canale (1983). 

  

2.2. Suullinen kielitaito 

 

Suullisella kielitaidolla tarkoitetaan kykyä vastaanottaa ja tuottaa kieltä sekä käyttää sitä suul-

lisen viestinnän välineenä luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kommunikatiivisis-

sa tilanteissa (Salo-Lee 1991: 2). Puhuminen kuuluu kielen tuottamis- eli produktiivisiin toi-

mintoihin ja strategioihin. Puhumisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa kielenkäyttäjä tuottaa 

suullisen tekstin, jolla on yksi tai useampi kuulija vastaanottajana.  (Eurooppalainen viiteke-

hys 2003: 92.) Puhetapahtumaa voidaan siis kuvata prosessina, jonka toisessa päässä on pu-

heen tuottaminen ja toisessa päässä puheen vastaanottaminen ja havaitseminen ja lopulta ym-

märtäminen. Viestin siirtyminen tuottamisesta ymmärtämiseen välittyy ilmaisuna akustisesti 

tai visuaalisesti ja/tai nonverbaalisesti. Puhetapahtuman toiminnan kontrolloinnissa tärkeä 

tekijä on myös palaute. Ääntämisen ja puhumisen opettamisessa ja oppimisessa on siis kyse 

sekä puhumisesta ja ymmärtämisestä että palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Kie-

lenoppija olisikin käsitettävä yhtä aikaa sekä kuulijaksi että puhujaksi. (Richardson 1993: 34.) 

Puhujana oppijan täytyy pystyä suoriutumaan monista taitoa vaativista kielelli-

sistä toiminnoista. Pystyäkseen tuottamaan puhetta oppijan täytyy suunnitella ja luoda viesti, 

muotoilla kielellinen lausuma ja lopuksi artikuloida puhunnos. Vuorovaikutukseen eivät riitä 

puhumisen taidot vaan tarvitaan myös kuuntelutaitoa, joka koostuu puhunnoksen havaitsemi-
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sesta, kielellisen viestin tunnistamisesta, sanoman ymmärtämisestä ja viestin tulkitsemisesta. 

Nämä puhumisen ja kuuntelemisen prosessit ovat vuorovaikutuksessa päällekkäisiä. Vastauk-

sen suunnittelu alkaa jo kun keskustelukumppani vielä työstää omaa puhunnostaan. (Euroop-

palainen viitekehys 2003: 131–133.)  

 

2.3. Puheen ja keskustelun tunnusomaisia piirteitä 

 

Kielen eri yksiköiden yhteen liittämistä puhuessamme ohjaa käsityksemme vuorovaikutuksen 

laadusta ja oletuksemme siitä, mitä keskustelukumppanit odottavat toisiltaan ja mitä tavoittei-

ta keskustelulla on. Keskustelussa osallistujien on otettava huomioon muut keskustelijat ja 

heidän tarpeensa. Keskustelua ei siis yleensä ohjaa yksi henkilö, vaan se syntyy yhteistoimin-

nan tuloksena. (Muikku-Werner 1993: 89.) Suullisessa vuorovaikutuksessa kielenkäyttäjä on 

vuorotellen puhuja ja kuuntelija yhden tai useamman keskustelukumppanin kanssa ja he ra-

kentavat yhdessä keskusteludiskurssia neuvottelemalla merkityksistä yhteistyön periaatteen 

mukaisesti (Eurooppalainen viitekehys 2003: 111). Puhuttu kieli on siis tilannesidonnaista ja 

koska jokainen osanottaja vaikuttaa siihen, mitä ja miten sanotaan, on puhe luonteeltaan dia-

logista. (Tiittula 1993: 65.) Puhutaan myös keskustelukieliopista, vaikka vuorovaikutus ei 

olekaan itsestään selvästi säännönmukaista. Tällä voidaan kuitenkin tarkoittaa systeemiä, jon-

ka avulla pyritään analysoimaan puheenvuoroja ja kuvaamaan puheenjaksojen muodostamia 

kokonaisuuksia. (Muikku-Werner 1993: 89.)   

 Puheen ja keskustelun tunnusomaiset piirteet tulevat hyvin esille, kun niitä ver-

rataan kirjoitettuun kieleen. Puhuttaessa tilanne vaikuttaa siihen, mitä sanotaan, mutta se vai-

kuttaa myös sanomaa lyhentävästi, sillä kuulijalla ja puhujalla on yhteistä tietoa. Viestin lyhe-

neminen verrattuna kirjoitettuun kieleen näkyy puheessa muun muassa runsaassa pronominien 

käytössä ja ellipseissä. Sanoma täydentyy kontekstissa ja puhekumppani voi esittää myös täy-

dentäviä kysymyksiä. Myös nonverbaalinen viestintä tukee, täydentää, korvaa ja myös muut-

taa suullista viestintää. Se siis vaikuttaa merkityksen muodostumiseen ja ilmauksen tulkin-

taan. (Tiittula 1993: 65.) 

 Puhutussa kielessä esiintyy vaihtelua, jota aiheuttavat muun muassa paikka, ikä, 

ryhmän kokoonpano ja tilanne. Puhutun kielen säännöt ovat usein tiedostamattomia ja tulem-

me tietoisiksi niistä yleensä vasta sitten, kun joku on rikkonut niitä. Puhumisen sääntöihin 

voidaan lukea esimerkiksi vuorottelun periaate, johon kuuluu muun muassa käsitys siitä, mis-

sä kohtaa voi keskeyttää puhujan, ottaa puheenvuoron tai missä pitää antaa palautetta. Myös 

kohteliaisuuteen ja suoruuteen liittyy monia tiedostamattomia sääntöjä. (Tiittula 1993: 66.) 



 10

 Puhe on nopeaa, sillä tuottamisen ja suunnittelun välinen aika on melko lyhyt. 

Puhuja korjaa, ohjaa ja tarkkailee puhettaan koko ajan. Tämä tosiasia tulee esiin usein yllätyk-

senä litteroidussa tekstissä, jossa se näkyy parhaiten, sillä muuten emme kiinnitä näihin pu-

heen piirteisiin juurikaan huomiota. (Tiittula 1993: 67.) Puheelle tyypillisillä prosodisilla ja 

paralingvistisillä keinoilla voidaan ilmaista monenlaisia asioita. Painotuksella voidaan esi-

merkiksi osoittaa jonkin asian tärkeyttä ilmauksessa ja rytmin avulla osoitetaan, mitkä sanat 

kuuluvat yhteen. Tauotuksen tehtävät liittyvät muun muassa puheen suunnitteluun, korostuk-

seen ja puheenvuorojen vuorotteluun. Tavua venyttämällä voidaan varata puheenvuoroa tai 

osoittaa epäröintiä. Intonaatiolla taas on lukuisia funktioita. Monissa kielissä se osoittaa lau-

seen tehtävää eli sillä voidaan osoittaa esimerkiksi onko kyseessä kysymys- vai väitelause. Se 

voi osoittaa myös puhunnoksen jatkuvuutta, päättymistä, kohteliaisuutta tai puhujan suhdetta 

sanottavaansa. (Tiittula 1993: 68.) 

 Puhekielessä yleisiä ovat sanat, jotka ilmaisevat puhujakeskeisyyttä esimerkiksi 

pronominit ja deiktiset elementit (esim. nyt ja täällä). Pronominien käyttö johtuu puheen ja 

keskustelun kontekstisidonnaisuudesta. Pronominia voi tilanteessa täydentää esimerkiksi 

osoittamalla kädellä puheena olevaa kohdetta tai henkilöä. Myös partikkeleita on enemmän 

puheessa kuin kirjoitetussa kielessä. Pragmaattisilla partikkeleilla on puheessa merkittäviä 

tehtäviä. Ne ilmaisevat muun muassa puhujan suhdetta sanomaansa ja vastaanottajaan, toimi-

vat jäsennyssignaaleina eli osoittavat rajakohtia puheessa ja toimivat pehmennyksinä tai vara-

uksina. Tavallisia käytettyjä partikkeleita suomen kielessä ovat muun muassa nyt, niin, sitten, 

no ja siis. Edelleen konjunktioita esiintyy paljon puhutussa kielessä. Ne ovat yleinen keino 

muun muassa yhdistää lausettakin laajempia kokonaisuuksia toisiinsa. Ne osoittavat jatku-

vuutta ja jäsentävät diskurssia. Tavallisimpia puhekielen konjunktioita suomen kielessä ovat 

mutta ja ja. Erilaiset pikkusanat puheessa voivat olla esimerkiksi tauon täytteitä, suunnittelun 

keinoja tai ne voivat osoittaa puhujan epäsuoruutta tai pehmentää sanomaa. Täytesanat ja 

pragmaattiset partikkelit palvelevat interaktion tarkoitusta ja keskustelun kokonaisuutta. (Tiit-

tula 1993: 70–72.) 

Puheen sujuvuuden kannalta tärkeitä ovat myös erilaiset leksikaalistuneet fraa-

sit, esimerkiksi tietsä. Myös toistoa esiintyy niin äänteen, tavun, sanan, fraasin kuin lauseen 

tasolla. Toistoon liittyy usein uudelleen muotoilu, jolloin ilmausta lyhennetään tai pidenne-

tään tai ilmiasua muutetaan muuten, mutta alkuperäinen viesti säilytetään. Tällaisella toista-

misella on suuri merkitys puheen ymmärtämisen kannalta. (Tiittula 1993: 72.) Tämä tulisi 

ottaa huomioon myös muun muassa vieraan kielen kuuntelutehtävissä, joissa harvoin esiintyy 

toistoa, joka on luontaista puheellemme. (Tiittula 1993: 72.) 
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 Sanastollisten piirteiden lisäksi puhutulla kielellä on myös ominaispiirteitä lau-

serakenteen tasolla. Lauseen käsite on puhutussa kielessä paljon ongelmallisempi kuin kirjoi-

tetussa kielessä. Puhutun kielen lauseet ovat yleensä paljon lyhyempiä ja yksinkertaisempia 

kuin kirjoitetun kielen. Puhekielessä on vähemmän attribuuttirakenteita, nominaalistuksia ja 

lauseenvastikkeita. Puhutussa kielessä käytetään sen sijaan enemmän lohkorakenteita, joissa 

lauseessa oleva substantiivi siirretään lauseen ulkopuolelle ja lauseessa sitä edustaa pelkkä 

pronomini. Lohkorakenteen avulla voidaan esimerkiksi varata puheenvuoroa. Puhutun kielen 

lauseille on tyypillistä niiden elliptisyys. Lausuttujen ilmauksien rakenteet muodostavat poh-

jan tuleville rakenteille ja siksi puheessa verbalisoidaan vain ymmärtämisen ja kommunikaa-

tion kannalta relevantit osat. Yksinkertaiset lauserakenteet myös helpottavat ymmärtämistä. 

(Tiittula 1993: 72–74.) 

 

2.4. Suullisen kielitaidon opetus 

 

Kielen opetuksessa pidetään nykyään tärkeänä kommunikatiivisuutta, jolla pyritään saavutta-

maan kielellinen tai laajemmin kommunikatiivinen kompetenssi kohdekielessä. Opetuksen 

pyrkimyksenä on valmentaa kielen käyttöön viestinnässä. Oppijoiden tulisi oppia puhumaan 

ja kirjoittamaan ymmärrettävästi ja myös ymmärtämään muiden kirjoittamaa ja puhumaa. 

(Suni 1994: 122.) Viestinnällisen kielenoppimisen kannalta pidetään tärkeänä, että kielen har-

joittelu- ja testaustavat olisivat mahdollisimman lähellä autenttisia vietintätilanteita (Kristian-

sen 2001: 7). Toinen kieli omaksutaankin parhaiten osallistumalla merkitykselliseen vuoro-

vaikutukseen kohdekielellä toisten kanssa (Sajavaara 1999: 74). Opetuksessa käytettävän kie-

len tulisi olla relevanttia maailman asioiden kannalta, ja viestinnän yleisiä periaatteita pitäisi 

kunnioittaa. Sajavaaran mukaan van Lier sanoo, että oppijat voi saada paremmin sitoutumaan 

ja motivoitumaan oppimistehtäviin, kun autenttisuus toteutuu niin, että oppijoilta edellytetty 

toiminta perustuu heidän vapaaseen valintaansa ja he pystyvät antamaan ilmaisun todellisille 

tunteilleen ja uskomuksilleen. (Sajavaara 1999: 95.) 

Suomalaisten lukioiden vieraan kielen opetusta tutkineen Salo-Leen mukaan pe-

rinteisen kielikeskeisen kielenopetuksen näkökulman tulisi olla enemmän viestintälähtöisem-

pi, mikä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten puheviestinnän osa-alueiden kuten keskustelutaidon 

sisällyttämistä kielenopetukseen. Opetuksessa pitäisi ohjata oppilaita tarkkailemaan ja ana-

lysoimaan kielenkäyttöä ja tunnistamaan puheviestinnän sääntöjä ja niitä kielellisiä ilmauksia, 

joilla puhujat ja kuulijat toteuttavat aikomuksiaan. Erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota eri-
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laisten pragmaattisten taitojen opetteluun kohdekielellä ja sitä kautta oppia käyttämään koh-

dekielen keinoja oman diskurssin ja keskustelun järjestämiseksi. (Salo-Lee 1991: 18–19.) 

Pirkko Muikku-Werner on tutkinut pragmatiikkaa ja suomi vieraana kielenä -

opetusta. Hän tarkastelee kieltä muun muassa puhetekojen, aktien näkökulmasta. Puheaktilla 

tarkoitetaan pienintä itsenäistä interaktion ja kielenkäytön yksikköä, joka järjestyy hierarkki-

sesti puheenvuoron ja vuoroparin alapuolelle.  Puheaktissa tapahtuva toiminta voidaan jakaa 

karkeasti kolmeen ryhmään. Lokutiivisella aktilla tarkoitetaan sitä, että puhuja välittää kuuli-

jalle jotain sanomalla jonkin propositionaalisen sisällön esimerkiksi toteaa, että pihalla sataa. 

Illokutiivisessa aktissa puhuja tekee jotain sanomisellaan, esimerkiksi käskee ja perlokutiivi-

sessa aktissa vaikuttaa kuulijaan, herättää tunteita, ajatuksia tai toimintaa, esimerkiksi häm-

mästyttää. (Muikku-Werner 88–93.) Tällaisia keskustelun ja kohdekielen erilaisia piirteitä 

pitäisi Muikku-Wernerin mukaan observoida kielen opetuksessa ja sitä kautta oppia opittavan 

kieliyhteisön tavoista. Tällaisia abstrakteja malleja suositellaan sovellettavaksi käytännössä 

esimerkiksi roolileikkien avulla, jolloin keskustelujen interaktiivisuus toteutuu luontevasti 

eivätkä puheaktit jää irrallaan opeteltaviksi yksiköiksi. Syntyneissä keskusteluissa käytettyjen 

ratkaisujen ja niiden synnyttämän vastakaiun arvioiminen lisää kielellisen vaihtelun koko-

naisvaltaista ymmärtämystä. (Muikku-Werner 1993: 101.) 

Kommunikatiivinen kielenoppimisen käsitys asettaa vaatimuksia ja haasteita 

myös oppimateriaaleille. Millaisia ovat kommunikatiiviset tehtävät, ja miten oppimateriaa-

leissa otetaan huomioon kielen autenttisuuden vaatimus?  Pertti Pänkäläinen (2004) on tutki-

nut Jyväskylän yliopistossa suomen kielen pro gradu -tutkielmassaan suomi toisena kielenä -

oppimateriaalien dialogeja siitä näkökulmasta, että miten ne toimivat luontevan kohdekielisen 

keskustelun malleina. Hän on soveltanut oppikirjojen dialogien tutkimiseen keskustelunana-

lyysin työkaluja.  

 Pänkäläisen mukaan oppikirjadialogeissa ei näy tarpeeksi dialogin rakentumisen 

interaktiivisuus ja keskustelun yhteistyön periaate, jotka ovat läsnä autenttisessa keskustelus-

sa. Oppikirjamateriaalien dialogit syntyvät tietysti tekijöiden luoman käsityksen pohjalta kes-

kustelun rakentumisesta, ja se ei välttämättä vastaa elävän dialogin syntytapaa. Pänkäläinen 

tarkasteli kahdeksan eri suomi toisena kielenä -oppikirjan dialogeja. Yksi tarkastelun kohteis-

ta oli dialogipartikkelit siitä näkökulmasta, missä määrin, missä asemissa ja millaisia partik-

keleita dialogeissa käytetään. Pänkäläinen toteaa, että vain yhdessä oppikirjassa dialogipartik-

keleita oli käsitelty omana merkityksellisenä kielenaineksenaan keskustelun rakentumisen 

näkökulmasta, mikä on tärkeässä roolissa oikeassa keskustelussa. (Pänkäläinen 2004: 60, 

69─70.) 
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Pänkäläinen pitääkin oppikirjojen dialogien käyttöä sellaisenaan kielellisen kes-

kustelutaidon kehittämiseen ongelmallisena. Dialogit tarjoavat kielen oppimisen alkuvaihees-

sa hyödyllisiä fraaseja arkipäivän tilanteista selviämiseen, mutta dialogien ulkoa opettelua ja 

toistamisen vaikutusta keskustelutaidon kehittymiseen Pänkäläinen pitää kyseenalaisena. 

Keskustelun rakentumisen moninaisuus aiheuttaakin erityisiä haasteita oppimateriaalidialogi-

en laatijoille. Tällä hetkellä oppikirjadialogeilla näyttäisi olevan lähinnä kieltä kuvaavien ra-

kennesääntöjen ja sanaston välittäjän rooli. (Pänkäläinen 2004: 65, 69─70.) 

 Myös kulttuurien välisen viestinnän näkökulma on tärkeää ottaa huomioon kie-

len opetuksessa. Esimerkiksi puheen ja hiljaisuuden arvostaminen ei ole vakio, vaan jokaises-

sa kulttuurissa on olemassa kirjoittamattomia sääntöjä siitä, kuinka paljon arvostetaan puhe-

liaisuutta ja toisaalta taas hiljaisuutta. Myös pragmalingvistiset virheet ovat yleisiä vieraskie-

lisessä kommunikointitilanteessa. Tällaisia voivat olla vaikka vihjailu, jota suositaan jossain 

kulttuurissa ja toisen kulttuurin edustaja ei välttämättä ymmärrä vihjausta, vaan ottaa sen 

pelkkänä toteamuksena, kun ei ole tottunut vihjailevaan puhetapaan. Myös sosiopragmaattiset 

virheet ovat yleisiä. Oppija saattaa esimerkiksi käyttää väärää epämuodollista tervehtimista-

paa tilanteessa, johon sopisi paremmin muodollisempi muoto. (Muikku-Werner 1993: 99.) 

Kohteliaisuuteen ja suoruuteen liittyvistä säännöistä tiedetään vielä melko vähän ja siksi niitä 

ei aina kielen opetuksessakaan pystytä ottamaan niin paljon huomioon. Näiden sääntöjen rik-

kominen on usein kuitenkin vakavampaa kuin kielioppivirheiden tekeminen, koska niiden 

katsotaan johtuvan puhujan luonteesta tai yleisestä käyttäytymisestä eikä niinkään kielitaidon 

puutteesta. (Tiittula 1993: 66.) Myös intonaation opetukseen tulisi kiinnittää erityistä huomio-

ta kielen opetuksessa, sillä monet kulttuurien välisen viestinnän ongelmat liittyvät juuri sii-

hen, että intonaatiolla ilmaistaan erilaisia asioita eri kielissä. (Tiittula 1993: 68.) 

Perinteisesti kielen opetuksessa opettajan rooli on nähty virheiden korjaajana. 

Suullisen kielitaidon kehitystä tällainen kieli- ja virhekeskeisyys saattaa kuitenkin haitata. 

Kirjallista ilmaisua painottavassa kielen opetuksen kulttuurissa vieraiden kielten opettajat ovat 

saattaneet tottua arvioimaan puhuttua kieltä kirjallisen ilmaisun normien mukaan. Suullisen 

kielenkäytön normeja pitäisikin tuntea paremmin ja keskustella niistä ja sitä kautta nähdä pu-

hutun ja kirjoitetun kielen erot ja hyväksyä ja huomioida ne suullista kielitaitoa opetettaessa ja 

arvioitaessa. (Salo-Lee 1991: 14.) Kirjoitettua kieltä opitaan normien avulla ja todennäköisesti 

siksi on yleistynyt sellainen ajattelu, jonka mukaan kirjoitettu kieli edustaa kieliopillisesti 

oikeampaa kieltä ja monet puhutun kielen variantit ovat epäkorrekteja, alkeellisia tai vajaita 

(Tiittula 1993: 67).  
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Usein kielen muodollisessa opetuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kielen-

käytön tarkkuuteen ja kielenkäytön sujuvuus, jolla muun muassa Sajavaara tarkoittaa luonnol-

liselta kuulostavaa puheen juoksuntaa, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Usein puheviestin-

nän onnistuneen lopputuloksen kannalta puheen sujuvuus on kuitenkin tärkeämpää kuin kie-

len tarkkuus, joka voidaan kokea tärkeämpänä siinä vaiheessa, kun kuulija kokee puheen su-

juvaksi. (Sajavaara 1999: 95.) Eurooppalaisessa viitekehyksessä puheen sujuvuus määritel-

lään kyvyksi ilmaista itseään, pitää keskustelu käynnissä ja selvitä, kun viestintä päättyy kuol-

leeseen pisteeseen. Ilmaisun tarkkuudella taas tarkoitetaan kykyä muotoilla ajatuksia ja niiden 

sisältöjä niin, että merkitys tulee selväksi. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 180.) 

Sujuvuus on tärkeä ja yleinen käsite suullisesta kielitaidosta puhuttaessa, mutta 

se on koettu aina myös vaikeaksi käsitteeksi, koska sille ei ole olemassa sääntöjä ja yhtä aino-

aa tarkkaa määritelmää (Huhta 1993: 158). Puheen sujuvuudella voidaan tarkoittaa piirteitä, 

jotka tekevät puheesta luonnollisen ja normaalin. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi syntype-

räisen puhujan kaltainen tauotus, rytmi, intonaatio, painotus, puhenopeus sekä äännähdysten 

ja keskeytysten käyttö. Laajemmassa merkityksessä sujuvuudella voidaan tarkoittaa myös 

kykyä tuottaa helposti puhuttua ja kirjoitettua kieltä, kykyä käyttää puheessa melko hyvää 

intonaatiota, sanastoa ja kielioppia, kykyä kommunikoida ajatukset tehokkaasti sekä kykyä 

tuottaa jatkuvaa puhetta aiheuttamatta ymmärtämisvaikeuksia tai kommunikaation katkeamis-

ta. Tällaisella laajemmalla sujuvuuden määritelmällä tarkoitetaan oikeastaan koko suullisen 

kielitaidon kompetenssia. (Huhta 1993: 158.) 

Suullisen kielitaidon opetukseen vaikuttaa myös opettajan näkemys siitä, lähde-

täänkö opetuksessa liikkeelle enemmän funktionaalisesta vai formalistisesta näkökulmasta. 

Funktionaalisesta näkökulmasta katsoen kieli nähdään toiminnallisena kokonaisuutena ja sys-

teeminä ja korostetaan sitä, että kieltä käytetään merkityksellisen diskurssin tuottamiseen ja 

ymmärtämiseen eikä pysytellä abstraktin kieliopin tasolla. Funktionaalisessa opetuksessa kiel-

tä ei paljasteta oppijalle vähä vähältä eikä kieliopillisesti vaikeutuvassa järjestyksessä, vaan 

oppijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon aidoissa kielenkäyttötilanteissa ilmene-

vää kieltä omien analogioiden ja hypoteesien pohjaksi. Kielen muotoja opitaan käyttämään jo 

ennen kuin ne analysoidaan. Formaalinen tapa taas pyrkii rakentamaan opetuksen siten, että 

kieliopin helpoimmat rakenteet opitaan ensin ja sitten vaikeammat. Funktionaalisessa lähes-

tymistavassa kommunikaation tarpeet ohittavat kieliopillisen hierarkian. (Aalto 1994: 11.) 

Voisi ajatella, että suullisen kielitaidon opetuksen näkökulmasta funktionaalinen lähestymis-

tapa johtaisi siihen, että oppijat pääsisivät käyttämään kieltä aitoon viestintään aikaisemmassa 

vaiheessa. Joka tapauksessa jo tämän pienen suullisen kielitaidon opetusta luonnehtivan kat-
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sauksen perusteella voi todeta, että suullisen viestintätaidon opetus on erittäin haasteellista ja 

siinä on otettava lukuisia seikkoja huomioon. 

 

2.5. Suullisen kielitaidon arviointi  

 

Kielitaidon arvioinnin voidaan katsoa käsittävän kaikenlaisen toiminnan, jossa hankitaan 

näytteitä oppijan kielitaidosta jotakin tarkoitusta varten esimerkiksi testien, observoinnin tai 

itsearvioinnin avulla (Huhta & Takala 1999: 179). Puhumista arvioivia ja testaavia kokeita on 

pidetty kaikista haastavimpana valmistella, toteuttaa ja pisteyttää (Madsen 1983: 147). Puhu-

misen testin laatijan ei tarvitse aina välttämättä kuitenkaan kiinnittää niin paljon huomiota 

testin vaikeusasteeseen, sillä usein se sopii eri tasoisille oppijoille. Oppijat vain suorittavat sen 

eri tavalla ja luovat suuren osan testin sisällöstä omalla tuotoksellaan. Tuottamistestin arvioin-

ti ja pisteytys on toki haasteellista. (Huhta & Takala 1999: 207–208.)  

 Eurooppalainen viitekehys tarkoittaa strategioilla välineitä, joita kielenkäyttäjä 

hyödyntää saadakseen kielelliset voimavaransa käyttöön sekä aktivoidakseen taitojaan ja me-

nettelytapojaan. Suullisen kielitaidon arvioinnissa tärkeät vuorovaikutusstrategiat luokitellaan 

taitotasoasteikkoihin, jotka sisältävät 12 erilaista laadullista kategoriaa: puheenvuoron vaih-

tamisstrategiat, yhteistyöstrategiat, tarkennuksen pyytäminen, sujuvuus, joustavuus, johdon-

mukaisuus (koherenssi), aiheen kehittely, täsmällisyys, sosiolingvistinen kompetenssi, kieli-

taidon yleinen laajuus, sanaston laajuus, kieliopillinen virheettömyys, sanaston hallinta ja ään-

tämisen ja intonaation hallinta. Kaikki 12 kategoriaa ovat tietenkin aivan liian paljon käytän-

nössä käytettäväksi jonkin suorituksen arvioinnissa yhtä aikaa. Neljä tai viisi arviointikatego-

riaa ylittävä määrä alkaa kuormittaa liikaa arvioijan kognitiivista suorituskykyä. Piirteitä täy-

tyy aina tehtäväkohtaisesti tai tilanteen ja tarpeiden mukaan yhdistellä ja nimetä uudelleen. 

(Eurooppalainen viitekehys 2003: 91, 263–264.) 

Perinteisissä suullista kielitaitoa arvioivissa testeissä arvosteltavina kategorioina 

ovat olleet ääntäminen, sanasto, kielioppi ja sujuvuus. Kommunikatiivista lähestymistapaa 

suosivassa kielenopetuksessa ja -testauksessa arviointikriteerejä ovat olleet kielen sopivuus 

tilanteeseen, tarkkuus, liikkuma-ala, joustavuus ja määrä. Nykyään useissa kokeissa lomittu-

vat yhteen nämä molemmat lähestymistavat. (Huhta 1993: 156.)   

Puhumisen arvioinnissa on tavattu käyttää sekä kasvokkain toisen henkilön 

kanssa suoritettavia tehtäviä että kielistudiossa tapahtuvia puhumistehtäviä. Perinteisin  ja 

yleisimmin käytössä oleva testausmuoto on haastattelu. Se on nähty eduistaan huolimatta 

myös yksipuolisena, sillä se on usein testaajan johdattelemaa kyselyä, joka ei kerro välttämät-
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tä kaikkea oppijan kielitaidosta. Haastattelun rinnalle ovatkin yleistyneet erilaiset roolileikit ja 

ongelmanratkaisutehtävät. Monipuolisten tehtävien avulla pyritään testaamaan myös oppijan 

funktionaalisia ja sosiolingvistisiä taitoja. (Huhta & Takala 1999: 209–210.) 

 Suullista kielitaitoa voidaan arvioida monin tavoin. Holistinen, kokonaisvaltai-

nen arviointitapa on yleinen. Siinä suullinen kielitaito arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ja-

kamatta sitä osiin. Analyyttisessä arvioinnissa taas kielen osa-alueet arvioidaan erikseen käyt-

täen tukena erilaisia tasokuvauksia, joissa esitetään eri taitotasojen kriteerit. Suoritusta verra-

taan siis taitotasokuvauksissa esitettäviin tasokuvauksiin. Erilaisten virheiden tai kielen ilmi-

öiden esiintymien laskeminen on suullisen kielitaidon testauksessa harvinaista. Laadullinen 

arviointi onkin koettu parhaaksi tavaksi arvioida suullista viestintää. (Huhta 1993: 146–150.) 

 

3. KUVATEHTÄVÄT SUULLISEN KIELITAIDON OPETUKSESSA JA 

ARVIOINNISSA 

 

3.1. Kuvatehtävistä kielen opetuksessa ja arvioinnissa 

 

Kuvia pidetään ilmaisuvoimaisina keskustelun, vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä ylei-

sesti kaikessa opetuksessa. Ne voivat välittää muun muassa virikkeitä, mielikuvia ja tunnel-

mia. (Vuorinen 1993: 149−150.) Erilaisia kuvatehtäviä on käytetty paljon vieraan ja toisen 

kielen suullisen kielitaidon testeissä ja opetuksessa. 

Paljon käytetty tehtävä on sellainen, jossa testattava selostaa jonkin kuvasarjan 

tapahtumia. Tällaisien kuvatestien hyvänä puolena on pidetty sitä, että niiden avulla saadaan 

hyvin selville hallitseeko oppija kuvan esittämiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja kieliopin 

asiat. Tehtävän avulla saadaan myös pitkähköjä puhenäytteitä. Testituloksia on myös helppo 

vertailla, koska kaikilla testattavilla on samat kuvat. Huonoina puolina tällaisissa kuvatesteis-

sä pidetään niiden epäautenttisuutta. Selostava kuvatehtävä kertoo usein myös vain osan tes-

tattavan suullisesta kielitaidosta. (Huhta 1993, 238) 

Sonja Karjalainen tutkii soveltavan kielitieteen pro gradu -tutkielmassaan kuva-

sarjan selostusta erään suomen kielen tasokokeen suullisen kielitaitotestin osana. Tutkimuk-

sen kohteena hänellä on kuuden kuvan kuvasarja, jonka aiheena on säästäminen. Hän keskit-

tyy tutkimuksessaan erityisesti siihen, millaista puhetuotosta kuvasarjan avulla saadaan ai-

kaan, millaisia ongelmatilanteita selostuksissa ilmenee, ja mikä on kulttuurisidonnaisuuden 

merkitys kuvatestin onnistumisessa. Kuvasarjan selostamiseen ja sen jälkeiseen haastatteluun 

osallistui 35 eri kulttuureja edustavaa informanttia. (Karjalainen 1994: 4−6, 60, 70.)  
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Karjalaisen tutkimuksen mukaan kuvasarjan avulla saatiin esille enimmäkseen 

toimintakuvauksia ja jonkin verran tulkintoja ihmisten suhteista, imagoista ja tapahtumien 

syistä ja seurauksista. Ongelmia ilmeni enimmäkseen tarvittavan sanaston puutteessa. Kult-

tuurisidonnaiset ongelmat aiheutuivat lähinnä erilaisista tulkinnoista eri kulttuurien edustajil-

la. Karjalaisen mukaan kuva on hyvä lähtökohta suullisen testin virikkeenä, sillä se tarjoaa 

nopeasti keskustelunaiheen ja se on jotakin käsillä olevaa, johon testattava voi tukeutua. Ku-

van täytyy kuitenkin olla sillä tavoin järkevä, että testattava pitää sen selostamista mielekkää-

nä. (Karjalainen 1994: 148–150.) 

Yksi yksinkertainen tapa käyttää kuvaa kielitaidon testaamisessa on yksinkertai-

sesti kysellä testattavalta kysymyksiä kuvasta. Tämä sopii erityisesti lapsille ja niille, joilla on 

vielä melko rajoittunut kielitaito. (Madsen 1983: 151–152.) Tehtävän etuina voidaan nähdä 

se, että tilanne on selkeä ja kaikille testattaville samanlainen ja tulokset näin verrattavissa 

keskenään. Huonona puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että testattava asetetaan yksin-

omaan vastaajan rooliin eikä näin saada pidempiä puhejaksoja ja kertomuksia kuten kuvasar-

jan selostustehtävässä. Kysymykset muotoutuvat helposti kuulustelunomaisiksi kysymyksiksi 

aitojen kysymysten sijaan. (Huhta 1993: 239) Kielitaitoisempien kanssa tehtävää voi kehittää 

siten, että testaaja aloittaa kertomaan jotain tarinaa kuvasta ja testattava jatkaa omin sanoin 

tarinan loppuun (Madsen 1983: 152–153).  

Yksi hyväksi havaittu visuaalinen tehtävä on karttatehtävä, jossa testattavalla tai 

oppijalle näytetään karttaa, johon on piirretty jonkin kuvitteellisen henkilön kartalla kulkema 

reitti. Testattavan tehtävänä on kertoa, miten kuvitteellisen henkilön matka etenee alkupistees-

tä loppupisteeseen. (Madsen 1983: 153.) Karttatehtävää voidaan oppitunneilla käyttää myös  

esimerkiksi siten, että parille annetaan kartta ja he kysyvät toisiltaan vuorotellen neuvoa pääs-

täkseen jostain kartan pisteestä toiseen ja parin on kartan perusteella neuvottava tie. Edelleen 

kuvia voidaan käyttää erilaisten esitysten, roolileikkien ja tarinoiden kertomisen virikemateri-

aalina. Kuvatehtäviä olisikin syytä kehittää ja monipuolistaa, sillä kaikkien kuvasta tai ku-

vasarjasta kertomistehtävien heikkona puolena ja puutteena pidetään sitä, että ne ovat melko 

yksipuolisia. Niissä testattava kertoo tai vastaa kysymyksiin, mutta ei joudu itse haasteelli-

sempiin tehtäviin kuten kysymään tai muuten ottamaan viestintäaloitetta itselleen. (Huhta 

1993: 239.) 

 

3.2. Tutkimuksen kuvatehtävä 
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Tähän saakka on tutkittu lähinnä kuvien ja kuvasarjojen selostamista suullista kielitaitoa ar-

vioivissa testeissä. Tämän tutkimuksen aineistossa on kuitenkin kyse hieman erilaisesta tehtä-

vätyypistä. Erilaisen siitä tekee se, että siinä ei selosteta, mitä kuvassa nähdään tai mitä se tuo 

mieleen, vaan siinä testattavan on omaksuttava kuvasta rooli ja pyrittävä improvisoimaan dia-

logi yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmän on ikään kuin sukellettava kuvan esittämään maail-

maan.  

Tutkimani tehtävän lähtökohtana olivat Annukka Honkimäen piirtämät yhdek-

sän erilaista kuvaa, joissa kaikissa on roolihenkilöitä, jotka ovat erilaisissa toiminnallisissa 

tilanteissa (LIITE 1). Testitilanteessa jokaiselle informantille annettiin värikortti, jonka kerrot-

tiin vastaavan oman roolihenkilön vaatetuksen väriä kuvissa. Testaajat antoivat ryhmän eteen 

yhden kuvan kerrallaan. Jokainen katsoi kuvasta oman roolinsa ja ilman ennakkovalmistau-

tumista he muodostivat dialogin kuvan roolihenkilöiden välille. Kyse on siis spontaanista eli 

suunnittelemattomasta puheesta (Tiittula 1993: 70). Jokainen informantti ei osallistunut ryh-

mässään jokaiseen dialogiin. 

Ennen tehtävän aloittamista tutkijat näyttivät yhden esimerkkikuvan, joka ei 

kuulunut opiskelijoille annettuihin kuviin ja he tekivät esimerkkidialogin kuvasta. Ohjeeksi 

opiskelijoille annettiin muodostaa dialogi kuvan henkilöiden välille. Dialogin pituudesta sa-

nottiin, että se sai olla lyhytkin. Puhetta pyydettiin jatkamaan niin pitkään kuin tekstiä tuli. 

Tutkijat neuvoivat myös, että jos opiskelija ei muista jotain sanaa, heiltä saa kysyä apua.   

Tutkimassani tehtävätyypissä on tuttuja piirteitä roolileikistä, jota on myös käy-

tetty kielen opetuksen ja testauksen välineenä. Roolileikissä testattavan on omaksuttava vuo-

rovaikutustilanteessa rooli, joka vastaa jotain hänen mahdollisesti todellisessa elämässään 

tarvitsemaansa roolia. Roolileikkiä pidetään toimivana keinona arvioida testattavan kykyä 

osallistua suulliseen keskusteluun. (Weir 1990: 88.) Roolileikki voi parhaimmillaan tuottaa 

paljon puhetta mielikuvituksellisilta ja ulospäinsuuntautuneilta ihmisiltä tai toisaalta se voi 

olla hedelmätöntä, kun mukana on esimerkiksi ujoja ihmisiä (Madsen 1983: 160–161). Tällai-

sessa niin kuin kaikissa vuorovaikutustilanteissa on tietenkin vaarana, että testattava ei keksi 

mitään sanottavaa. Kaikki testattavat eivät välttämättä myöskään tiedä miten missäkin tilan-

teessa roolissa tulisi toimia ja he saattavat myös alkaa kertomaan, mitä he sanoisivat, mutta 

eivät varsinaisesti omaksu roolia. (Huhta 1993: 241.)     

Tutkimuksen kuvatehtävä on lähellä kirjallisesti tai suullisesti ohjeistettavaa 

roolileikkiä, esimerkiksi puhelinkeskustelua tai asioimistilannetta vaatekaupassa. Erilaista 

tehtävässä on se, että kuva ikään kuin määrittelee keskustelun kontekstin ja varmasti jotain 

myös roolihenkilöiden eli keskustelijoiden ominaisuuksista. Kuvan voisi ajatella antavan ai-
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nakin visuaalisille ihmisille tilanteeseen enemmän virikkeitä kuin pelkkä sanallinen tehtä-

vänanto. Tärkeää kuvasta tuotettujen dialogien tarkastelussa onkin ottaa huomioon se, että 

kuva on läsnä koko ajan tilanteessa. 

 Tehtävä voidaan luokitella kuuluvaksi pedagogisiin tehtäviin, joiden perustana 

on opetustilanteen sosiaalisuus, vuorovaikutteisuus ja välittömyys. Kielenoppijat toimivat 

kuvitteellisessa tilanteissa kohdekielellä. Pedagogisilla tehtävillä on epäsuora yhteys todelli-

sen elämän tehtäviin ja oppijan todellisiin tarpeisiin. Kielellistä viestintätaitoa kehitetään sen 

pohjalta, mitä oppimisprosesseista ja kielen omaksumisesta yleensä oletetaan ja tiedetään.   

Tässä kuvatehtävässä voidaan nähdä kuitenkin myös kommunikatiivisen tehtävän ominai-

suuksia. Kommunikaatio kuuluu olennaisena osana tehtäviin, joissa osanottajat osallistuvat 

esimerkiksi vuorovaikutukseen, tuottamiseen, vastaanottamiseen tai viestin merkityksen välit-

tämiseen. Kommunikatiivisessa tehtävässä voi olla kyse esimerkiksi keskustelusta jonkin vir-

kailijan kanssa, avunpyynnöstä tai tapahtuman kuvaamisesta tai kommentoinnista. Kyse on 

siis autenttisista kielenkäytön tilanteista. Kyseinen kuvatehtävä tietysti voi vain varioida niitä. 

Tehtävää voidaan kuitenkin pitää kommunikatiivisena, sillä se vaatii oppijoita ymmärtämään 

ja ilmaisemaan merkityssisältöjä sekä neuvottelemaan niistä, jotta he saavuttaisivat viestintä-

tavoitteensa. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 216–217.) 

 Oman tärkeän lisäaspektin tehtävään tuo se, että se on ryhmätehtävä. Rooli-

leikissä voi usein olla ongelmana se, että pari tai ryhmä on taidoiltaan epäsuhtainen. Joku voi 

olla puheliaampi kuin toinen ja toinen taas osaa kieltä paremmin (Huhta 1993: 241). Tutki-

muksen kuvatehtävään saivat osallistua kustakin tasoryhmästä halukkaat eli ryhmää ei seulot-

tu ja rakennettu mitenkään tarkemmin, mutta jokaisessa ryhmässä oli vain yhdeltä kurssitasol-

ta opiskelijoita mukana. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että opiskelijat olisivat kielitaidol-

taan samalla tasolla. Kyseessä on siis satunnainen ryhmä, joka oli tilapäisesti yhdessä. Ryh-

män jäsenten ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti ryhmädynamiikkaan ja siten tehtävän suo-

ritukseen, sekä rajoittavat että mahdollistavat yhteistoimintaa. On selvää, että ryhmän ko-

koonpano, opiskelijoiden erilaiset sosiaaliset taidot, suomen kielen taito ja monet muut ryh-

mädynaamiset seikat vaikuttavat tilanteeseen ja siinä syntyneeseen kieleen ja dialogeihin. 

(Eskola & Jauhiainen 1994: 54, 107–108.) Mutta tällaiset seikathan vaikuttavat tuottamaam-

me kieleen ja käymäämme vuorovaikutukseen myös oikeissa vuorovaikutustilanteissa. Tehtä-

vätyyppi oli myös kaikille oppijoille uusi, joten sekin saattaa osaltaan vaikuttaa tilanteen ke-

hittymiseen.  

 

4. AINEISTO, INFORMANTIT JA TUTKIMUSMENETELMÄ  
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4.1. Aineiston keruu ja informantit 

 

Anne Kulta ja Annukka Honkimäki keräsivät tämän tutkimuksen aineiston syksyn 2003 aika-

na. Dialogit nauhoitettiin nauhurilla C-kasetille. Dialogeja nauhoitettiin neljässä eritasoisessa 

kielenoppijaryhmässä. Kaikki informantit opiskelivat suomen kieltä Jyväskylän yliopiston 

kielikeskuksessa eritasoisilla suomen kielen kursseilla. Jokainen tasoryhmä testattiin omalla 

kerrallaan. Suomi 1 -ryhmiä oli kaksi ja suomi 2-, suomi 3- ja suomi 4 -ryhmiä oli jokaista 

yksi. Informanttien määrä ja jakautuminen eri tasoryhmiin sekä ryhmien tuottamien dialogien 

määrä näkyvät taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Informanttien tasoryhmät, määrä ja tuotetut dialogit. 

 

KIELIKESKUKSEN 

KURSSIN TASORYHMÄ  

INFORMANTIT TUOTETUT DIALOGIT 

Suomi 1 (a) 4 9 

Suomi 1 (b) 2 6 

Suomi 2 6 9 

Suomi 3 4 9 

Suomi 5 4 9 

yhteensä 20 42 

 

Suomi 1a-ryhmässä oli neljä informanttia ja he tekivät yhdeksän dialogia. Suomi 

1b-ryhmässä oli kaksi informanttia ja he tekivät kuusi dialogia. Suomi 2-ryhmän kuudelta 

informantilta nauhoitettiin yhdeksän dialogia, Suomi 3-ryhmän neljä informanttia tekivät yh-

deksän dialogia ja Suomi 5-ryhmän neljä informanttia sai tehtäväkseen yhdeksän dialogia.  

Jokainen opiskelija ei osallistunut kaikkiin dialogeihin. Informantteja on siis yhteensä 20 ja 

dialogeja 42. Dialogeissa on yhteensä 785 vuoroa eli puheenvuoroa, jotka erottaa toisistaan 

puhujanvaihdos. Litteroituna aineistoa on yhteensä 24 sivua (LIITE 2). Litteroinneissa on 

käytetty Courier New –kirjasintyylillä, kirjasinkokoa 10  ja rivinväliä 1. 

Tiedot informanteista näkyvät taulukossa 2. Siinä on esitettynä informanttien ta-

soryhmä ja aineistossa heistä käytettävä koodi, joka on muodostettu siten, että ensimmäinen 

merkki koodissa on informantin etunimen alkukirjain, toinen merkki ilmaisee sukupuolen 

(N=nainen ja M=mies) ja kolmas merkki ilmoittaa numeroina informantin tasoryhmän suo-

men kielen kurssilla. Taulukosta näkyvät lisäksi myös informantin sukupuoli, ikä, suoritettu-

jen suomen kielen opintojen määrä sekä informantin oma arvio omasta kielitaidostaan. Taulu-

kon ovat koonneet Anne Kulta ja Annukka Honkimäki. Heistä aineiston litteroinnissa käyte-

tään koodeja T1 ja T2, joissa t-kirjain tarkoittaa testaajaa. 
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Taulukko 2. Informanttien tasoryhmä, koodi, ikä, äidinkieli, suoritetut suomen kielen 

opinnot ja oma arvio kielitaidosta. 

 
RYHMÄ KOO-

DI 
IKÄ ÄIDIN

KIELI 
SUOMEN KIELEN 
OPINNOT 

OMA ARVIO 

Suomi 1 TM1 24 saksa  3 kk Jyväskylän yliopistossa.  Kielitaito asteikolla 1–10 kaksi. 
 BM1 24 saksa 3 kk Jyväskylän yliopistossa.  Kielitaito asteikolla 1–10 kaksi. 
 MM1 28 ruotsi Jonkun verran Ruotsissa yrittänyt 

opiskella. Suomessa suomi 1 (2,5 kk).  
Osaa puhua itsestään ja kysellä 
kysymyksiä. Tietää joitakin sanoja. 

 HN1 21 ranska 2,5 kk Suomessa, suomi 1 ja each one 
teach one.  

Huono 

 KN1 23 unkari 2, 5 kk suomi 1 –kurssilla Jyväskyläs-
sä.  

Perus selviytymistaso. 

 LM1 33 englanti Puolisen vuotta, 2 kk Kanadassa ja  
3 kk Suomessa.  

Aloittelija, mutta on edistynyt saa-
vuttuaan Suomeen. 

Suomi 2 TN2 22 viro Viikon Suomessa. Käynyt lyhyen 
kurssin Tallinnan yliopistossa.  

Ymmärtää puolet teksteistä ja puhuu 
sen, mitä on oppinut. Kielioppi 
vaikeaa. Helppoa yhtäläisyydet 
viron kanssa. 

 TM2 22 venäjä 4kk Jyväskylän yliopiston kielikeskuk-
sessa.  

Aloittelija, osaa yksinkertaisia fraa-
seja ja tunnistaa joitakin sanoja. 

 YM2 22 venäjä 4 kk Jyväskylän yliopiston kielikes-
kuksessa.  

Huono, juuri ja juuri läpäisi suomi 1 
–kurssin. 

 DM2 30 ukraina, 
venäjä 

4 kk Jyväskylän yliopiston kielikes-
kuksessa.  

Ymmärtää yksinkertaisimpia tekste-
jä ja tilanteita. Vaikea ymmärtää 
puhetta. 

 SM2 21 venäjä 4 kk Jyväskylän yliopiston kielikes-
kuksessa. Käynyt suomi 1 ja nyt suomi 
2 -kurssin.  

Asteikolla 1–8, puhuminen 2, kir-
joittaminen 3, ymmärtäminen 3. 

 BM2 26 hollanti Suomalainen tyttöystävä. Opiskellut 2 
vuotta suomea, nyt yliopistossa.  

Ymmärtää puhetta kelvollisesti. 
Pärjää puhetaidoillaan päivittäisissä 
tilanteissa, kirjoittaa huonosti. 

Suomi 3 SM3 30 saksa Jyväskylän yliopistossa käynyt suomi 
1, 2 ja 3 –kurssit.  

”matala perus” 

 AN3 22 venäjä, 
ukraina 

Reilu vuosi. Käynyt suomi 1 ja 2  
–kurssit. Nyt suomi 3.  

Ymmärtää äidinkielisiä puhujia ja 
tekstejä. Puhuu suomea, mutta 
tuntemattomat aiheet ovat vaikeita. 

 RM3 25 japani 15 kk (suomi 1, 2 ja 3 -kurssit).  Osaa luultavasti kirjoittaa, mitä 
kuulee, mutta ymmärtää vain 20–30 
%. Köyhä sanasto. 

 LN3 24 saksa Äiti suomalainen, puhunut jonkin 
verran suomea äidin kanssa kotona ja 
lomilla Suomessa. Saksa kuitenkin 
kotikieli. Käynyt Suomi-Seuran kesä-
kurssin sekä Jyväskylän yliopistossa 
suomi 1, 2 ja 3 –kurssit.  

Osaa arkipäivän kieltä. Ymmärtää 
normaalitempoista puhetta ja osan 
uutisista. Kirjoittaa helppoja tekste-
jä. 

Suomi 5 
(tekstikurssi) 

MM5 23 ukraina, 
venäjä 

Melkein 2,5 vuotta. Käynyt Suomi 1–
4, Puhutaan! ja tekstikurssit . 

Osaa lukea tekstiä, jossa ei ole 
erikoissanastoa. Puhuu keskitasoi-
sesti ja ymmärtää lähes kaiken 
puhutun. 

 IN5 22 unkari 6 vuotta. Ensin lukiossa ja nyt yliopis-
tossa. Käynyt praktimkum- teksti- ja 
suomi 3–4  ja each one teach one –
kurssit.  

Noin keskimääräinen 

 AN5 20 venäjä 13 vuotta koulussa ja nyt yliopistossa 
(suomi 3 ja 4 –kurssit ja text 
workshop). B1 optimassa.  

Ymmärtäminen, kirjoittaminen ja 
lukeminen hyvä. 

 AM5 33 venäjä Aloittanut 7-vuotiaana (peruskoulussa, 
lukiossa, työvoimatoimiston kurssilla 
Suomessa, yliopistossa, opiskelemalla 
suomen kielellä. B2 optimassa.  

Puhumisessa enemmän vaikeuksia 
kuin kirjoittamisessa ja lukemisessa. 
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4.2. Aineiston käsittely 

 

Keskustelunanalyysissa aineiston käsittelyyn kiinnitetään paljon huomiota, koska tutkittavana 

on empiirinen aineisto. Ääninauhojen litterointi on tehtävä huolellisesti, sillä siinä tehdyt rat-

kaisut vaikuttavat aineistosta saataviin tuloksiin. Litteraatiosta pyritään saamaan mahdolli-

simman paljon sen näköinen, mitä se nauhalla on, sillä litteroinnista pois jääneet asiat eivät 

helposti nouse tutkijan huomion kohteeksi, vaikka saattavat olla oleellisia tuloksien kannalta. 

Litteraatio on syytä pystyä tekemään myös mahdollisimman vapaaksi tulkinnoista, ettei se 

ohjailisi piiloisesti aineiston analysointia ja tuloksia. Litteraatio on tutkijan työväline, jota 

käytetään yhdessä nauhoitusten kanssa, ensisijainen merkitys on nauhoituksella. Jokainen 

litterointi on tietysti valikoiva ja tukee tutkimuksen tavoitteita. Keskustelunanalyysin litteroin-

ti on kehitetty puheen sekventionaalisten piirteiden tavoittamiseen. Päähuomio kiinnitetään 

sellaisiin piirteisiin, jotka ovat oleellisia keskustelun etenemisen ja puhujien vuorovaikutuk-

sen kannalta. Metodisena lähtökohtana pidetään sitä, että mikään ei ole sattumanvaraista. En-

nen analysointia ei siis voi tietää, mikä on tärkeää vuorovaikutuksen muodostumisen ja kes-

kustelun etenemisen kannalta. Tämän vuoksi litterointiin otetaan mukaan myös kaikki non-

verbaalit ilmaukset kuten yskimiset, huokaukset ja naurahdukset.  (Seppänen 1997: 18–20.) 

Merkit, joita on käytetty tämän tutkimuksen aineiston litterointiin, on esitelty 

taulukossa 3. Litterointiin on sovellettu Eeva-Leena Seppäsen esittelemää taulukkoa litteroin-

timerkeistä teoksessa Keskustelunanalyysin perusteita (Seppänen 1997: 22–23). 
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Taulukko 3. Aineiston litteroinnissa käytetyt merkit (Seppänen 1997: 22–23). 

 

1. SÄVELKULKU 
Prosodisen kokonaisuuden lopussa: 
.        =    laskeva intonaatio 
,        =    tasainen intonaatio 
?       =    nouseva intonaatio 
Prosodisen kokonaisuuden alussa: 
↑       =    seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 
↓       =    seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta 
2. PÄÄLLEKKÄISYYDET JA TAUOT 
[        =    päällekkäispuhunnan alku 
]        =    päällekkäispuhunnan loppu 
(.)      =    mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 
(0.2)  =    mikrotaukoa pidempi tauko; pituus on ilmoitettu sekunnin   
                kymmenesosina 
=       =    kaksi puhunnosta liittyy toisiin tauotta 
3. PUHENOPEUS JA ÄÄNEN VOIMAKKUUS 
> <   =    nopeutettu jakso 
< >   =    hidastettu jakso 
e:::i   =   (kaksoispisteet) äänteen venytys 
°   °   =   ympäristöä vaimeampaa puhetta 
AHA =  (kapiteelit) äänen voimistaminen 
4. HENGITYS 
.hhh   =   sisäänhengitys; yksi kirjain vastaa 0.1 sekuntia 
hhh    =   uloshengitys 
.joo    =   (piste sanan edessä) sana lausuttu sisäänhengittäen 
5. NAURU 
he he  =   naurua 
s(h)ana  =  suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa uloshengitystä, 
                  useimmiten kyse nauraen lausutusta sanasta 
£    £   =   hymyillen lausuttu sana tai jakso 
6. MUUTA 
si-       =   (tavuviiva) sana jää kesken 
kiva    =   (lihavointi) voimakkaasti äännetty klusiili 
time   =   kursiivilla on merkitty muut kuin suomenkieliset 
                sanat  
(tai)    =    sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja 
(-)       =   sana, josta ei ole saatu selvää 
(--)      =   pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 
((   ))    =   kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja  
                 ja selityksiä tilanteesta  
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4.3. Keskustelunanalyysi tutkimusmenetelmänä 

 

Aineiston analysoinnissa käytän hyväksi keskustelunanalyysin menetelmiä. Keskustelunana-

lyysi perustuu metodeiltaan ja näkemyksiltään luentoihin, joita etnometodologian perustajan 

Harold Garfinkelin oppilas Harvey Sacks piti Kaliforniassa vuosina 1964–1972. Keskustelun-

analyysissa vuorovaikutus nähdään yksityiskohtiaan myöten järjestäytyneenä ja jäsentyneenä 

toimintana. Keskustelumme ei ole sen mukaan kaaosta eikä se, että ymmärrämme toisiamme 

ole sattumaa. Kaikki kielen ilmaukset nähdään indeksaalisina eli ne sisältävät symbolisen 

merkityksensä ohella vaatimuksen kontekstuaalisesta tulkinnasta. Kielen muodon ja merki-

tyksen suhde ei siis ole yhden suhde yhteen, vaan kielestä tekee joustavan se, että merkitys 

syntyy loppujen lopuksi vastaanottajan päättelyn, ilmauksen ja kontekstin yhteisvaikutukses-

ta. (Hakulinen 1997: 13–14.) Tässä tutkimuksessa kontekstin huomioiminen on erityisen 

haasteellista, sillä pääasiallisena kontekstina pidän kuvatehtävän kuvaa ja sen luomaa kuvaa 

keskustelutilanteesta, mutta tietenkin tämän fiktiivisen kontekstin lisäksi on otettava huomi-

oon myös todellinen konteksti, jossa informantit ovat testaustilanteessa yhdessä testiryhmän 

ja tutkijoiden kanssa. 

 Keskustelunanalyysissa toiminnan merkitys korostuu, sillä sen pyrkimyksenä on 

selvittää, mitä kaikkea me saamme puheenvuoroillamme aikaiseksi. Siinä pyritään selvittä-

mään esimerkiksi miten haetaan ymmärtämistä, miten osoitetaan keskustelussa, että kump-

panilta vastaanotettu asia on uutta tai entuudestaan tuttua tai puheenaihe on arkaluontoinen. 

Sanamerkitysten ja lausemerkitysten, jotka ovat vanhastaan tuttuja tutkimuksen kohteita, li-

säksi tutkitaan myös merkityksellisiä toimintoja, kategoriointeja ja kategorioita, joita kielellä 

saadaan aikaan. Keskustelunanalyysin kiinnostuksen kohteena ovat osittain samat ilmiöt kuin 

puheaktiteoriassa, eli lausumat tekoina. Teon käsite nähdään keskustelunanalyysissa kuitenkin 

moniulotteisempana. Sen lisäksi, että analysoidaan, miten keskustelijat kysyvät, käskevät, 

ehdottavat tai ottavat kantaa ja vastaanottavat, torjuvat tai yhtyvät toistensa mielipiteisiin, 

otetaan huomioon myös se, miten ihmiset luovat puheellaan identiteettinsä eli miten tuovat 

ilmi esimerkiksi omaa ammatti-identiteettiään. (Hakulinen 1997: 14–15.) 

Tutkimuskohteena keskustelunanalyysissa on naturalistinen aineisto eli havain-

not ja analyysit tehdään keräämällä puhetta aidoista keskustelutilanteista. Tavoitteena on sel-

vittää, miten ihmiset tulevat kielen keinoin toimeen keskenään oikeasti, miten puheella luo-

daan identiteettejä ja ollaan yhteistyössä. Tällaisesta aineistosta ei ole kuitenkaan kysymys 

tämän tutkimuksen kohdalla. Tutkimani tehtävän tuottama kieli ja dialogit eivät ole autenttista 

keskustelua, joka olisi käyty ilman koeasetelmaa. Tällaiseen asetelmaan on ylipäätään vaikea 
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päästä ja opetuksessa ja kielen testauksessahan on pyrittävä luomaan tehtäviä, joiden avulla 

oppijat oppisivat käyttämään kieltä sitten niissä oikeissa keskusteluissa. Katsonkin keskuste-

lunanalyysin soveltamisen sopivan tutkimukseni menetelmäksi, sillä jos dialogeissa esiintyy 

elementtejä, joita keskustelunanalyysilla tutkitaan ja joita sen avulla on havaittu, voisi ajatella, 

että tehtävä on hyödyllinen ja sen tuottaneen sellaista dialogia ja keskustelua, joiden tuottami-

sesta voisi oppijoille olla hyötyä oikeissa keskusteluissa. (Hakulinen 1997: 15.) 

 Sen sijaan että keskustelunanalyysissa tutkittaisiin keskustelun sisältöjä noste-

taan esiin sen yhteistoiminnallisuus ja toiminnan mekanismit. Keskustelua ei nähdä yksioikoi-

sesti kahtia jakautuneena ja kuulijan ja puhujan välille, vaan katsotaan, että merkitykset syn-

tyvät yhteistyön eli neuvottelun tuloksena. Puhujasta käytetäänkin mieluummin sanaa äänes-

säolija ja kuulijasta sanaa vastaanottaja. Keskustelun voidaan katsoa hahmottuvan vuorotte-

lunormien nojalla jaksoiksi eli sekvensseiksi, joihin puhujat ovat suuntautuneet. Tähän vuo-

rotteluun on sisäänrakennettuna myös korjauksen mahdollisuus. Nämä kolme samanaikaisesti 

vaikuttavaa jäsennyksen muotoa, (1) vuorottelujäsennys, (2) sekvenssijäsennys ja (3) korjaus-

jäsennys, ovat kaiken vuorovaikutuksen olemassaolon edellytyksiä ja niistä muodostuvaa 

taustaa vasten keskustelijat tulkitsevat toisiaan. Näiden lisäksi keskustelijat käsittelevät sana- 

ja lausetasoa eli puheensisällystä ja yksittäisten lausumien rakennetta. (Hakulinen 1997: 15–

17.) Mielestäni keskustelunanalyysi antaa tutkimukselleni hyvän näkökulman ja keinoja tutkia 

tutkimusaineistoni dialogeja ja niiden rakennetta, vuoronvaihtoa, sujuvuutta ja koheesiota. 

 

5. KUVATEHTÄVÄN TUOTTAMAT DIALOGIT 

 

5.1. Dialogien rakenne 

 

Tässä luvussa teen aineistostani analyysia ja havaintoja asettamieni tutkimuskysymysten poh-

jalta. Tavoitteena on löytää vastauksia siihen, millaisia aineistoni kuvatehtävän dialogit ovat 

rakenteeltaan. Aineiston analyysissa käytän hyväkseni soveltaen keskustelunanalyysin tarjo-

amia käsitteitä ja välineitä. Lähden liikkeelle yksittäisten vuorojen rakenteesta ja etenen tar-

kastelemaan, miten vuoronvaihto tapahtuu aineiston dialogeissa. Nämä ovat perusaineksia, 

jotka vaikuttavat dialogien rakentumiseen. Niiden jälkeen keskityn tarkemmin dialogien suju-

vuuteen ja otan esiin erilaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen tutkimassani aineistossa. Tutkin 

myös, millä keinoilla äänessäolijat osoittavat puheessaan sidoksisuutta, ja ovatko aineiston 

dialogit koherentteja, ja syntyykö niistä loogisia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia. 
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5.1.1. Vuorojen rakentuminen 

 

Vuorottelua keskustelussa sääntelee vuorottelujäsennys, jolla tarkoitetaan sisäistettyä normis-

toa siitä, miten vuorot keskustelussa vaihtuvat, miten vuoron saa haltuunsa, kuinka kauan pu-

heenvuoro voi kestää ja kuka voi puhua milloinkin. Vuorottelujäsennys on toisaalta konteks-

tista riippumaton ja toisaalta se reagoi siihen. Oletetaan, että vuorottelu on universaalia siinä 

missä luonnollisen kielen kieliopinkin perusteet. Normaalissa keskustelussa vuorottelun olete-

taan olevan sujuvaa. Tästä kertoo se, että yhtä aikaa puhuminen on mainitsemisen arvoista ja 

vuorotellen puhuminen taas ei. Meillä on olemassa myös yhteinen käsitys keskeyttämisestä, 

joka edellyttää loppuun saattamisen idean olemassaoloa. Jos keskustelun vuorottelu ei suju 

sujuvasti, vaan tulee rytmihäiriöitä, puhujat alkavat tehdä päätelmiä toisten puhujien asenteis-

ta tai luonteesta. Epätavallinen sujumattomuus voidaan tulkita myös alkukankeudesta tai kire-

ästä tunnelmasta johtuvaksi. (Hakulinen 1997: 32–34.) 

 Näkökulma lauseen käsitteeseen on keskustelunanalyysissa erilainen kuin perin-

teisissä kielioppimalleissa. Lausetta pyritään tarkastelemaan reaaliajassa vuorotteluprosessin 

osana. Puheessa havaittavat jaksot ovat nimeltään lausumia, jotka ovat vuorojen rakenneyk-

sikköjä. Lausuma yksin tai yhdessä toisen lausuman kanssa siis muodostaa yhden puheenvuo-

ron. Lausuma on samantapainen kuin kirjoitetun tekstin virke. Se voi olla yhden lauseen mit-

tainen tai toisaalta yksisanainen huudahdus tai monesta peräkkäisestä lauseesta koostuva ket-

ju. Finiittiverbiäkään siis ei aina tarvita lausumaan. Se voi olla sana, lauseke, lause tai yhdys-

lause. Lausumat ovat usein prosodisia kokonaisuuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

syntaksi ja prosodia olisivat verrattavissa toisiinsa. Prosodiseen kokonaisuuteen voi kuulua 

siis useampi lause. Vuorojen rajan merkkinä voidaan pitää puhujanvaihdosta ennemmin kuin 

taukoja. Tauot nimittäin harvoin puhutussa kielessä osuvat syntaktisille rajoille tai puheen-

vuorojen väliin. (Hakulinen 1997: 36–41.) 

 Tutkimukseni aineistossa on yhteensä 42 dialogia. Näissä dialogeissa on edellä 

esiteltyjen vuoron tunnusmerkkien ja kriteerien pohjalta laskettuna yhteensä 785 vuoroa. Yksi 

dialogi siis sisältää keskimäärin 18,7 vuoroa. Vuoroja on aineistossa monenlaisia. Esimerkki 

(1) on nauhoitettu tasoryhmässä 3 ja siinä voidaan nähdä (r. 1 ja 8) esimerkkejä pidemmistä 

vuoroista, jotka muodostuvat useammasta lauseesta.  
(1) SIIVOUS (3) 

 
→ 01  AN3  :  no no hei tiina miksi sä lähdet ulos? sullon  
  02          pakko tänään vähän siivota täällä kotona=miksi  
  03          sä sä sä sä (1.0) juokset no s sä juokset pois? 
  04  RM3  :  aa (1.0) koska (2.0) isä voi auttaa sua. [(1.0) 
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  05          ja en mä mä en (1.0) halua auttaa tänään. 
  07  AN3  :                                           [ah ha 
→ 08  AN3  :  noo kyllä se ei ole hyvä vastaus=kyllä  
  09          nyt sä tuut £tänneh ja siivoat tätä meidän 
  10          koti£ ja mitä sä teet siellä nurkassa?=miksi 
  11          sä olet piilossa siellä? ha ha ha 
  14          £p(h)elkäätkö sinä£ 
  15  SM3  :  hil:jaa hil:jaa [(1.0) mä haluan nukkua:  

 

Lausetta ja omaa edellistä tai aikaisempaa vuoroa voidaan jatkaa myös yli puhu-

javaihdoksen rajan esimerkiksi, jos on tarvetta jälkikäteen täydentää aiemmassa vuorossa ol-

lutta lausetta. Tällaista lausetta voidaan kutsua elliptiseksi, mikä on tyypillistä puhutulle kie-

lelle. (Hakulinen 1997: 40–41.) Tässä aineistossa tyypillisin syy tällaiselle tapaukselle on ti-

lanne, jossa informantti on hukannut mielestään jonkin sanan tai ei tiedä sen suomenkielistä 

vastinetta ja kysyy sitä testaajilta. Tämän vuoksi vuoro ikään kuin jatkuu siitä, mihin se jää 

kysymyksen jälkeen. Esimerkissä (2) informantti LM1 kysyy englanniksi testaajalta sanaa 

wall (r. 1) ja saadessaan suomenkielisen vastineen (r. 2) jatkaa luontevasti omaa vuoroaan (r. 

3), mistä näkyy, että hän käyttää saamaansa sanaa.    

 
(2) TUPAKONTI KIELLETTY (1) 
 
→ 01  LM1  :  katso ääm (2.0) ääm wall? 
→ 02  T1   :  seinä 
→ 03  LM1  :  aa (1.0) tässä on (2.0) paperia seinälä 

 

Yksimorfeemiset ilmaukset ovat hyvin tyypillisiä puhekielessä. Näitä partikke-

leita on kutsuttu minimipalautteiksi, mutta dialogipartikkeli kuvaa hyvin niitä. Ne voivat 

muodostaa puheenvuoron yksin tai yhdessä toisen partikkelin kanssa. Dialogipartikkeli voi 

myös toimia omana rakenneyksikkönä vuoron alussa tai osana jäljessä tulevaa kokonaisuutta. 

Myös nauru tulkitaan omaksi vuorokseen. (Hakulinen 1997: 41–42.) Tämän tutkimuksen ai-

neistolle ovat lyhyistä vuoroista hyvin tyypillisiä muun muassa vuorot, jotka koostuvat pel-

kästä naurusta. Tällainen esimerkki (3) on alla olevassa dialogissa (r. 3). Aineistossa on myös 

vuoroja, jotka koostuvat pelkästä yhdestä sanasta. Kyseessä voi olla vaikka oman aikaisem-

man vuoron täydentäminen (r. 4). Esimerkissä (4) yhden sanan vastausta on käytetty myön-

tymisenä edellisen vuoron kysymykseen dialogipartikkelia joo käyttämällä (r. 3). 
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(3) IKKUNA (3) 
 

  01  RM3  :  mhm mutta mutta ei ei haittaa suomessa öm sataa  
  02          vettä aina 
→ 03  SM3  :  ha ha ha 
→ 04  RM3  :  marraskuussa 
  05  SM3  :  ha ha (1.0) niin aa (1.0) joo mutta aa onks  
  06          sulla aa vaatteita aa (1.0) joten me voidaan 
  07          pelata jotain (1.0) aa ylkona? 

 

(4) MUSIIKKI (2) 
 

01 SM2  :  saada aa (2.0) voitko ostaa cd-soittaa  
02         minulle voitko ostaa 

→ 03  YM2  :  joo: 
04          ((naurua)) 

  05  SM2  :  joo okei 
     06  YM2  :  mä olen rahaa tänaan äämm 
 

 Edellä esitetyt esimerkit ovat vain yksittäisiä esimerkkejä ja havainnollistavat 

vain vähän vuorojen monipuolisuutta. Aineisto koostuu todellakin useista eri vuoroista, jotka 

ovat kaikki omanlaisiaan ja erilaisten vuorojen luokitteleminen sellaisenaan ei ole tarkoituk-

senmukaista. Erilaisia vuoroja käsitellään ja eritellään tarkemmin tuonnempana. 

 

5.1.2. Vuoronvaihto 

 

Vuorot koostuvat siis rakenneyksiköistä ja syntaksi palvelee vuorottelujen annostelemista. 

Puhujalla on oikeus yhteen vuoron rakenneyksikköön kerrallaan. Aina rakenneyksikön rajalla 

on mahdollinen tilaisuus vuoronvaihtoon. Jokaisella syntaktisella rajalla käydään siis impli-

siittistä neuvottelua siitä vaihtuuko puhuja vai jatkaako äänessäolija. (Hakulinen 1997: 42) 

  Tärkeä osa keskustelussa on vuoron alku ja loppu. Vuoron alussa on usein inter-

aktion kannalta sellaisia aineksia, joista saadaan vihjeitä siitä, onko alkamassa eri vuoro vai 

jatkuuko edellinen vielä tai onko vuorosta esimerkiksi tulossa lyhyt. Partikkeleita, puhuttelu-

sanoja tai muita huomionkohdistimia sekä asenteenilmauksia on yleensä eniten puheenvuoro-

jen alussa. Toki vuoron lopussakin saattaa olla konjunktiolauseita, jotka voivat ennakoida 

vuorolle mahdollista jatkoa. (Hakulinen 1997: 43–44.) Vuoro saattaa alkaa esimerkiksi puhut-

telulla hei poika tai äiti kuule. Näin halutaan osoittaa puheenvuoro jollekin tietylle roolihenki-

lölle. Tyypillisiä vuoron aluille dialogin alussa ovat tietysti myös erilaiset tervehdykset kuten 

moi ja hei. Keskellä dialogia käytetään usein vuoron alussa erilaisia hmm-, oo- ja aa-

palautteita, joilla osoitetaan esimerkiksi hämmästystä tai myöntymistä, siis ylipäätään huomi-

oidaan edellinen vuoro ja osoitetaan, että oma vuoro jatkuu siitä, mihin edellinen on jäänyt. 
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Huomattavaa on myös se, että dialogien keskellä vuoroa saatetaan usein aloittaa toistamalla 

jokin edellisessä vuorossa esitetyistä sanoista. Yleensä tällainen sana on sellainen, joka on 

dialogin ydinsisällön kannalta tärkeä. Tällaisesta toistosta on kyse esimerkissä (5), jossa KN1 

toistaa edellisessä vuorossa esitetyn sanan huomenna (r. 3), sillä se tuntuu olevan olennainen 

kimmoke hänen vuoroonsa ja sen sisältöön. 

 
(5) IKKUNA (1a) 

 
  01  LM1  :  hmm ei ää (1.0) se sataa (1.0) am aurinko 
  02          ei paista (2.0) ehkä huomennah hmhehe 
→ 03  KN1  :  huomenna hmmm (3.0) hmm (3.0) minä äm minä  
  04          haluan ähm (1.0) menen nyt [he he 

 

Osassa vuoroista on lauseen lisäksi jokin lyhyempi ilmaus, joka sitoo vuoroa 

edelliseen ja erottuu lauseessa omaksi prosodiseksi kokonaisuudeksi. Usein tällainen ilmaus 

on partikkeli, joka osoittaa, miten vuoro liittyy edelliseen tai aikaisempaan omaan tai toisen 

puhekumppanin esittämään vuoroon. Partikkeli voi olla merkkinä siitä, että puhuja lisää jotain 

edelliseen puheenvuoroonsa, tai että se vuoro aloittaa kokonaan uuden kokonaisuuden. Myös 

se onko puhuja samaa mieltä edellisen kommentin kanssa, näkyy yleensä vuoron alusta. (Ha-

kulinen 1997: 40, 44–45.) Esimerkissä (6) informantti AN3 sitoo vuoronsa edelliseen vuoroon 

käyttämällä sanontaa no mutta (r. 2) osoituksena siitä, että hänen vuoronsa kommentoi edel-

listä vuoroa. Tällaiset ovat tyypillisiä aineistossa varsinkin tasoilla 3 ja 5. Vielä enemmän 

käytössä on partikkeli  joo, jota käytetään eräänlaisena osoituksena vuoron liittymisestä edel-

liseen vuoroon ja myös myöntymisen merkkinä eli osoituksena siitä, että ollaan samaa mieltä 

kuin edellisen vuoron esittäjä. Tällaista tapaa käytetään toisessa esimerkissä (7) (r. 2 ja 3). 
  

(6) PIIRTÄÄ SEINILLLE (3) 
 

  01  LN3  :  mm laita se pois  
→ 02  AN3  :  no mutta ei kukaan saa siivota se pois kun  
  03          se on mun mun oma taulu. (1.0) nyt se jää sinne 
  04  SM3  :  okei miten vaan 

 
(7) KATOLLA (5) 

  
  01  IN5  :  heii soita poliisille 
→ 02  MM5  :  joo ehkä mm mennään nyt ää kotiin ja siellä on  
  03          kotipuhelin 
→ 04  IN5  :  joo soita vain 

 

Vuoro voidaan tulkita melkein loppuneeksi, kun äänessäolija sanoo en tiiä sitte -

tapaisen kommentin ja näin voidaan arvioida, että mitään uutisarvoista ei ole enää tulossa 
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(Hakulinen 1997: 53). Vuoron lopun merkkinä selkeä on myös kysymys, joka esitetään ja 

luonnollisesti sitä seuraa vastaus. Tällainen tilanne on esimerkissä (8) (r. 1) ja esimerkki en 

tiiä -tyyppisestä vuoron loppumisen merkkinä olevasta kommentista on no joo katsotaan (r. 

9). 

 
(8) IKKUNA (5) 

  
→ 01  IN5  :      [pelkäätkö? hi 
  02  MM5  :  £ää oletko hullu hullu poika£ ääm (1.0) ää ulkona 
  03          ulkonahan on öö niin paljon vettä hmm ää ei voi 
  04          pelaamaan ää mm mitaa (0.7) mitään, 
05 IN5  :  no joo jos huomenna (1.1) [aurinko paistaa  
06         me voimme mennä huomenna 

  07  MM5  :                            [hmm     hmm    hmm           
  08          mm katsotaampas vaan televisiota esimerkiksi. 
→ 09  IN5  :  no joo katsotaan, 

 

Äänessäolija menettää vuoronsa helposti myös silloin, kun puhujan vuoro alkaa 

olla katkonainen tai hän tapailee liikaa sanojaan. Tämä on ikään kuin luvallinen paikka seu-

raavalle ottaa vuoro. (Hakulinen 1997: 53.) Tällaista vuoronvaihtotilannetta esiintyy jonkin 

verran aineiston dialogeissa. Esimerkissä (9) informantti LN3 ottaa edellisen äänessäolijan 

vuoron (r. 3) luultavasti siksi, että SM3 aloittaa oman vuoronsa hieman tapaillen. Suurimmak-

si osaksi keskustelijat ovat kuitenkin maltillisia ja kärsivällisiä vuoron otossa, vaikka tapailua 

tällaisessa kakkoskielisessä puheessa varsinkin tasoilla 1 ja 2 ilmenee. 

  
(9) RUOKAKAAPILLA (3) 

 
  01  RM3  :  mitä mitä te teette mun luona? 
  02  SM3  :  aa me [s 
→ 03  LN3  :        [syödään 
  04  SM3  :  joo paljon mmm. herkullista. 

 

Modaaliset lauseet ovat myös sellaisia, joiden alussa vastaanottaja jo voi arvioi-

da, millainen puheenvuoron sisällöstä ja laajuudesta on muodostumassa. Oli vuoro sitten väi-

te, kysymys, huudahdus tai käsky, voi vastaanottaja alkaa valmistautumaan jo tietyntyyppi-

seen vuoroon. (Hakulinen 1997: 53.) Tutkimuksen aineistossa mielenkiintoista on huomioida 

myös se, että kuvan antama tilanne antaa joitain ennakko-odotuksia keskustelijoille siitä, mitä 

on tulossa. Eri asia sitten onkin, että ovatko kaikkien odotukset samat. Melko pitkälle dialogin 

ja vuorojen muodostumiseen vaikuttaa se, että kuka koko dialogin aloittaa ja millaisen tulkin-

nan hän on tehnyt kuvasta ja siinä vallitsevasta tilanteesta. Saattaa olla, että muut informantit 

eivät ole ollenkaan valmistautuneet siihen, miten ja millaisella vuorolla tilanne alkaa. Mutta 
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toki he pystyvät siitä huolimatta valmistautumaan jo omaan vuoroonsa sen mukaan, minkä 

tyyppinen vuoro edellisellä äänessäolijalla on meneillään. Esimerkki (10) on erään dialogin 

alusta. Kuvassa joku kävelee luvatta katolla ja muut henkilöt katselevat häntä. LN3 keksii, 

että henkilö katolla on hänen äitinsä ja hän kauhistelee sitä ja kyselee, mitä äiti tekee katolla. 

Tässä äidin rooliin laitettu AN3 ottaa tilanteen hyvin haltuunsa ja vastaa äidin roolissa kysy-

mykseen. Hänellä on vähän aikaa improvisoida tilannetta, edellisen äänessäolijan vuoron ai-

kana ja omaksua roolinsa, mutta tämä onnistuu kuitenkin vaivatta. Tämä on tyypillistä myös 

aineiston muille dialogeille.   
  

(10) KATOLLA (3) 
 

01  LN3  :  OO (2.0) herrajumala he he (2.0) äiti mitä sä teet? 
02          ((naurua)) 
03  LN3  :  äiti(h) älä t(h)ehdä £sitä£ (1.0) se on paha juttu  
04          mm no (1.0) äiti(h) 
05  AN3  :  mä olen just kävelemässä täs täällä kadolla  
06          ja mä en löytä enää raput. ha ha 

 

Seuraavan puhujan valintatekniikka on sisäänrakennettuna lauseeseen. Lauseista 

ja lausumista arvaa tai aavistaa ennalta, milloin vuoro on vaihtumassa. Vuorottelu ei tapahdu-

kaan aivan mielivaltaisesti, vaan joidenkin sääntöjen mukaisesti. Vuorottelusääntöjen mukaan 

vuoron ensimmäisessä mahdollisessa puhujanvaihtokohdassa etuoikeus ja velvollisuus ottaa 

seuraava vuoro on sillä, jonka edellinen äänessäolija on valinnut tai osoittanut jollain tavoin. 

Jos seuraavaa puhujaa ei ole valittu, vallitsee itsevalinta, jossa ensimmäinen joka ehtii ottaa 

vuoron, saa sen. Jos seuraavaa puhujaa ei ole osoitettu ja kukaan ei ota puheenvuoroa voi 

myös sen hetkinen äänessäolija jatkaa puhetta niin kauan kunnes joku tarjoutuu puhumaan. 

Nämä säännöt eivät toteudu päällekkäin tai sekaisin, vaan esitetyssä järjestyksessä. (Hakuli-

nen 1997: 45–46.)   

 Vuoronvaihdossa on erittäin tärkeällä sijalla nonverbaliikka, sillä vuoro on 

helppo ottaa tai antaa esimerkiksi osoittamalla katseella, pään nyökytyksellä tai viittaamalla 

kädellä seuraavaa vuorossa olijaa. Tämän aineiston kohdalla ei ole mahdollisuus tarkastella 

nonverbaliikkaa muuta kuin siltä osin, mitä nauhalta on kuultavissa. Siksi täytyykin keskittyä 

tutkimaan vuoronvaihtotapoja, jotka ovat lähinnä sanallisella tasolla nähtävissä. Selvästi ylei-

sin vuoronvaihtotapa on juuri ensisijainen tapa, jossa äänessäolija valitsee seuraavan vuoron 

saajan. Tämä johtuu tietysti myös dialogien kontekstista, sillä jokaisella on oma rooli ja useat 

vuorot on suoraan osoitettu tietylle roolihenkilölle. Näin ei tavallaan synny niin usein kuin 

ehkä vapaassa keskustelussa neuvoteltavaa siitä, kuka ottaa seuraavan vuoron. Kontekstin 
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vaikutus näkyy seuraavassa esimerkissä (11), jossa SM2 esittää kysymyksen mitä sä kuuntelet 

(r. 1). Ei ole juurikaan vaihtoehtoja sille, että kenelle vuoro on osoitettu ja ikään kuin näin 

annettu seuraava vuoro, sillä vain yhdellä roolihenkilöllä on päässään musiikin kuunteluun 

tarkoitetut luurit. Tällaisia tilanteita on aineistossa paljon muitakin. Tässä tuleekin hyvin esiin 

se, kuinka konteksti eli tässä tapauksessa annettu kuva ja roolit vaikuttavat vuoronvaihtoon ja 

sen myötä dialogin muodostumiseen ja rakenteeseen. Niin kuin esimerkistä (12) näkyy (r. 1), 

on myös yleistä, että vuoro osoitetaan jollekin roolihenkilölle nimeämällä henkilö esimerkiksi 

äidiksi, pojaksi tai Piiaksi. 
 

(11) MUSIIKKI(2) 
   

→ 01  SM2  :  mitä sa kuuntelet 
  02          (--) 
  03  TM2  :  hyvaa musiikkia [ha ha uusi uusi musiikkia uussi 
  04                          [((naurua)) 
  05  SM2  :  mutta mä en kuntele sun musiikkia ha  

 
(12) TUPAKOINTI KIELLETTY (3) 

  
→ 01  LN3  :  no ÄIti (1.0) no mullon ongelma siis siis (4.0)  
  02          mi- mi- äiti mitä sä teet? 
  03  AN3  :  ai joo mä olen äiti no mä hee £mä poltan  
  04          tupakkaa tässä nurkassah£ 

 

 Vaikka yleisin tapa tutkimuksen dialogeissa vaihtaa vuoroa on se, että edellinen 

äänessäolija valitsee seuraavan vuoron käyttäjän, ilmenee myös itsevalintaa jonkin verran. 

Seuraavassa esimerkissä (13) opettajan roolissa oleva informantti TN2 esittää kysymyksensä 

(r. 1) yleisluontoisesti lapsille, joita on kolme. Ensimmäisenä vuoron ehtii ottamaan TM2, 

joka näin valitsee itse itsensä vuoron saajaksi (r. 3).   

 
(13) LASKU (2) 

 
→ 01  TN2  :  hei hei lapset kaksi plus kaksi en ole  
02         viisi (1.0) ää mitä te sanotte nyt 

→ 03  TM2  :  ou mä mä en tiedä mä: öö .hh (2.0) mä ei 
  04  SM2  :  minulla se on oikein 

 

 Aineistosta löytyy myös jonkin verran tilanteita, joissa äänessäolija jatkaa pu-

humista, jos kukaan muu ei vuoroa ota. Tällainen tilanne on esimerkissä (14). Siinä LM1 esit-

tää kysymyksen miksi (r. 3) ja sitä seuraa vain naurua (r. 4) ja kymmenen sekunnin hiljaisuus 

(r. 5) eikä kukaan ota vuoroa itselleen vastatakseen kysymykseen. Niinpä LM1 katsoo tehtä-

väkseen jatkaa omalla vuorollaan (r. 6) ja viedä näin dialogia eteenpäin.  
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(14) PYÖRÄILY (1a) 

  
  01  MM1  :  öö (4.0) öö (1.0) tässä on tämä on minun  
  02          polkapyörä 
→ 03  LM1  :  miksi? 
→ 04          ((naurua)) 
→ 05          (10.0) 
→ 06  LM1  :  katso: oikella ha ha 

 

Tällainen tilanne on kuitenkin melko harvinainen aineiston dialogeissa. Tuntuu siltä, että in-

formantit kunnioittavat vuorottelun periaatteita ja yleensä äänessäolija saa valita seuraavan 

äänessäolijan. Kuitenkin tilanteissa, joissa annetaan tilaisuus valita itse itsensä tai äänessäoli-

jalla on tilaisuus jatkaa omaa vuoroaan, käytetään nämä myös hyväksi ja dialogi saadaan jat-

kumaan ilman suurempia taukoja.     

 

5.1.3. Sujuvuus 

 

Luvussa 2 otin esiin joitain yleisiä sujuvuuden määritelmiä. On määriteltävä kuitenkin jonkin-

lainen tarkempi kehys sujuvuudelle tämän tutkimuksen tarkoitukseen, jotta aineistosta voitai-

siin tutkia dialogien sujuvuutta. Tämän tutkimuksen kontekstiin sopii mielestäni Ari Huhdan 

artikkelissaan Suullisen kielitaidon arviointi esittelemä sujuvuuden kriteeri, jota on käytetty 

muun muassa työelämän kielidiplomikokeessa. Määritelmän mukaan sujuvuutta arvioidaan 

epäröintien ja epäluonnollisten taukojen, ulosannin helppouden ja toisaalta ponnistelun ja ti-

lanteeseen sopivan puhenopeuden perusteella. Tarkoituksena on kiinnittää arvioinnissa huo-

miota vain sellaisiin epäröinteihin, taukoihin ja ponnisteluihin, joiden voidaan katsoa johtuvan 

vaikeudesta hakea muistista sopivia ilmauksia. Tämä vaikuttaa tietysti puhenopeuteen, mutta 

on myös huomioitava, että puhenopeus on riippuvainen myös tilanteesta. (Huhta 1993 161.) 

Huhdan esittelemä määritelmä on melko väljä ja siihen voidaan sisällyttää monenlaisia asioi-

ta. Keskustelunanalyysissa ei ole tapana tehdä ennakoituja luokituksia ja kategoriointeja, vaan 

ne tehdään sen mukaan, mitä aineistosta nousee esiin.  Aineistosta tekemieni havaintojen poh-

jalta olen määritellyt sujuvuuden kannalta dialogien etenemiseen ja rakentumiseen vaikuttavat 

seikat sekä kuuntelijan korvaan kuuluvat piirteet, jotka vaikuttavat puheen ja dialogien ym-

märrettävyyteen. Tällaisia piirteitä, joita seuraavaksi tarkastelen ovat tauot ja puhenopeus, 

päällekkäisyys ja keskeyttäminen, dialogipartikkelit, muu sanasto ja rakenteet, koodinvaihto, 

roolityö ja kontekstin huomioiminen sekä nauru ja huumori.   
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5.1.3.1. Tauot ja puhenopeus 

 

Vuorottelusääntöjen avulla seuraavan puhujan pitäisi valikoitua ja vuorojen vaihtua keskimää-

rin sujuvasti ilman taukoja ja päällekkäisyyksiä. (Hakulinen 1997: 45.) Lähes jokaisen vuo-

ronvaihdon saumakohdassa seuraavan äänessäolijan valinta sujuu ristiriidattomasti. Tämä 

näkyy siitä, että yleensä vuorojen välissä ei ole taukoja. (Hakulinen 1997: 48.) Aineistossa on 

yhteensä 42 dialogia. Litteroinnissa tauot on merkitty sulkujen sisään ja tauot on laskettu se-

kunnin tarkkuudella (esim.(1.0)). Mikrotaukoja eli alle 0.5 sekunnin taukoja ei ole huomioitu. 

Dialogeissa esiintyy yhteensä 363 taukoa, joista lyhyeksi luokiteltuja taukoja, jotka kestävät 

0–2 sekuntia, on 264. Hieman pidempiä 2–4 sekunnin taukoja on yhteensä 62 ja  4–8 sekun-

nin taukoja on  34 ja yli 8  sekuntia kestäviä taukoja 3. Lyhyitä taukoja on siis huomattavasti 

eniten. Tasoryhmässä 1a on yhteensä 90, tasoryhmässä 1b on yhteensä 80, tasoryhmässä 2 on 

yhteensä 65 ja tasoryhmässä 3 on yhteensä 75 ja tasoryhmässä 5 on yhteensä 53 taukoa.  

 Huomattavaa on, että taukoja on eniten tasolla 1. Tämä on myös odotuksenmu-

kaista, koska ryhmien kielitaito on muita heikompi. On siis selvää, että heillä taukoja syntyy 

puheessa juuri haettaessa oikeaa sanaa tai rakennetta. Tauoista huolimatta kaikki dialogit ovat 

melko sujuvia eivätkä tauot muodostu etenemisen esteeksi. Informantit ovat myös kärsivälli-

siä ja malttavat antaa toisen etsiä rauhassa oikeita sanoja ja muotoja. Taukoja on sekä vuoron 

keskellä että vuorojen välissä. On vaikea ja oikeastaan melko mahdoton arvioida johtuvatko 

jotkut pidemmät tauot siitä, että informantit eivät keksi mitään sanottavaa vai etteivät he löydä 

jotain tiettyä sanaa tai rakennetta, joilla he haluaisivat ilmaista sanottavansa. Esimerkissä (15) 

on ilmeisesti kyse juuri siitä, että  informantilla on hankaluuksia löytää oikeita sanoja tai ra-

kenteita asiansa ilmaisuun (r. 6). Pitkistä tauoista huolimatta hän saa esittää vuoronsa ja asian-

sa loppuun rauhassa.  

  
(15) TUPAKOINTI KIELLETTY (1a) 
 
  01  LM1  :  .hhhh ahh  
  02          (2.0) 
  03  KN1  :  hei 
  04  LM1  :  (2.0) hei mitä sä teet? 
  05  KN1  :  mm mä: minulla on aa tupakkia 
→ 06  LM1  :  ää (4.0) ä ei: (7.0) ei voi t ööä (1.0) 
  07          tupakkaa: (2.0) täällä  

 

Yleistä on myös, että dialogin alkuun tulee useammankin sekunnin tauko, kun 

kukaan ei ota heti vuoroaan. Tämäkin tuntuu odotuksenmukaiselta, sillä ovathan dialogit ja 
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puhe täysin spontaania ja improvisoitua. Suurin osa pitkistä yli 4 ja 8 sekunnin tauoista onkin 

dialogien alussa kuten esimerkissä (16). 

 
(16)LASKU (1a) 
  
→ 01          (8.0) 
  02  KN1  :  äm äm help help to help help 
  03  T1   :  help? auttaa 
  04  T2   :  auttaa 
  05  KN1  :  auttaa so minä autan äm (1.0) äm (1.0) 
  06          you hmm  

 

Myös ymmärtämisongelmien vuoksi dialogiin saattaa tulla taukoja, kuten esi-

merkissä (17). Kolmen sekunnin tauon (r. 2) jälkeen informantti kysyy edellisen vuoron esit-

täjältä, että mitä hän todellisuudessa sanoikaan (r. 3). Mutta pääosin tällaiset ymmärtämis- tai 

kuulemisongelmat ovat melko harvinaisia. 

  
(17)RUOKAKAAPILLA (5) 

  
  01  IN5  :  mutta meillä on nälkä tee ruokaa 
→ 02          (3.0) 
→ 03  MM5  :  mitä sanoit? 
  04  IN5  :  meillä on nälkä tee ruokaa. nälkä. meillä 
  05          on nälkä njam njam njam njam 
06  MM5  :  ää ruoka teille on pihalla mene sinne 

             07          ja syö siellä 
  08          ((naurua)) 
 

Myös puhenopeus kuulostaa dialogeissa äidinkieliseen korvaan sujuvalta. Toki 

ilmaisun nopeus kiihtyy mitä ylemmälle tasoryhmälle siirrytään. Alempien tasojen dialogeissa 

tahti on verkkaisempaa ja sanojen hakeminen ja lausumien muotoilu kestää kauemmin. Jonkin 

verran esiintyy myös puhenopeuden kiihtymistä ja vuoroja, joissa kaksi lausumaa kiinnittyvät 

saumattomasti toisiinsa. Tällaisissa tapauksissa informantti tuntuu eläytyvän rooliinsa kunnol-

la ja roolihenkilön käyttäytymisessä tai dialogin tilanteessa esiintyy jotain sellaista, mikä 

normaalissakin puheessa kiihdyttää puhetahtia. Esimerkissä (18) informantti kiihdyttää puhe-

tahtiaan (r. 4), kun hän huomaa, että hänen pitäisi olla mukana meneillään olevassa dialogissa. 

 
(18)LASKU (3) 
  
  01  RM3  :  tää on vähän vaikea mulle. 
  02  LN3  :  noo ehkä hm tässä kuvassa kielletu puhua:  

   03          ja mitä muuta? 
→ 04  AN3  :  >aijaa se on sinä ja minä ja me puhutaan 
  05          aina vaan.< 
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Puhe on nopeaa, sillä tuottamisen ja suunnittelun välinen aika on melko lyhyt. 

Puhuja korjaa, ohjaa ja tarkkailee puhettaan koko ajan. Tämä tosiasia tulee esiin usein yllätyk-

senä litteroidussa tekstissä, jossa se näkyy parhaiten, sillä muuten emme kiinnitä näihin pu-

heen piirteisiin juurikaan huomiota. (Tiittula 1993: 67.) Puheelle tyypillisillä prosodisilla ja 

paralingvistisillä keinoilla voidaan ilmaista monenlaisia asioita. Painotuksella voidaan esi-

merkiksi osoittaa jonkin asian tärkeyttä ilmauksessa ja rytmin avulla osoitetaan, mitkä sanat 

kuuluvat yhteen. Tauotuksen tehtävät liittyvät muun muassa puheen suunnitteluun, korostuk-

seen ja puheenvuorojen vuorotteluun. Tavua venyttämällä voidaan varata puheenvuoroa tai 

osoittaa epäröintiä. Intonaatiolla taas on lukuisia funktioita. Monissa kielissä se osoittaa lau-

seen tehtävää eli sillä voidaan osoittaa esimerkiksi onko kyseessä kysymys- vai väitelause. Se 

voi osoittaa myös puhunnoksen jatkuvuutta, päättymistä, kohteliaisuutta tai puhujan suhdetta 

sanottavaansa. (Tiittula 1993: 68.) 

 

5.1.3.2. Päällekkäisyys ja keskeyttäminen 

 

Sujuvaa keskustelua on vielä myös sellainen, jossa puhuja ennakoi hieman edellisen puheen-

vuoron loppua ja aloittaa oman vuoronsa edellisen vuoron viimeisen tavun päälle. (Hakulinen 

1997: 48.) Päällekkäisyydet ovatkin keskustelussa yleisiä, mutta ne kestävät vain lyhyen ajan 

(Hakulinen 1997: 35). Tässä aineistossa päällekkäisyys ja keskeyttäminen on melko harvi-

naista. Yleisin tilanne, jossa päällekkäisyyttä esiintyy, on sellainen, jossa informantit nauravat 

yhtä aikaa vuorojen rajoilla. Päällekkäisyyttä tai keskeyttämistä esiintyy myös, kun informan-

tit kysyvät englanniksi jotain sanaa testaajalta ja testaaja aloittaa oman vuoronsa kysyjän vuo-

ron päälle kuten esimerkeissä (19) riveillä 6 ja 7. Esimerkissä (19) näkyy myös tilanne, jossa 

testaaja keskeyttää informantin antamalla vastauksen tämän esittämään kysymykseen (r. 2 ja 

3).  

 
(19) KATOLLA (2)  
 
  01  BM2  :  katolla mä meen mä meen tansin katolla 
→ 02  SM2  :  mutta se on tosi dange- 
→ 03  T1   :  vaarallista 
  04  SM2  :  vaarallista 
  05  BM2  :  ei miksi 
→ 06  SM2  :  öö koska sinä voit öö ah ha [fall down 
→ 07  T1   :                              [pudota 
  08  SM2  :  mitä putota 
  09  T1   :  pudota 
  10  SM2  :  pudota hmm sinä voit pudota pudota 
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 Edellä mainitut tilanteet ovat yleisimpiä tasoryhmissä 1 ja 2 ja niissä taas ei 

esiinny samanlaisia päällekkäisyyksiä ja keskeytyksiä, joita on tasojen 3 ja 5 dialogeissa. 

Päällekkäisyyttä esiintyy esimerkiksi dialogien alussa, kun kaksi informanttia ottavat yhtä 

aikaa vuoron. Päällekkäisyyttä ja keskeyttämistä on myös tilanteissa, joissa informantti aloit-

taa oman vuoronsa hieman edellisen vuoron päälle. Niin kuin esimerkissä (20) näkyy jatkaa 

edellinen äänessäolija kuitenkin sujuvasti oman vuoronsa loppuun (r. 3, 4 ja 5) eikä se häiritse 

dialogin etenemistä tai ymmärrettävyyttä.  

 
(20) MUSIIKKI (3) 

  
  01  AN3  :  no pieni poika kyllä kyllä sun äiti ei kuule kun  
  02          kun se tanssii just nyt ja musiikki on niin kova.  
→ 03          no kyllä sä voit tulla mun kanssa 
→ 04  LN3  :  joo [haluan 
→ 05  AN3  :      [vessanpöntölle 
 

 Päällekkäisyyttä vuorojen alkupuolella esiintyy myös silloin, kun informantit 

neuvottelevat omista rooleistaan ja selvittävät, mistä kuvan tilanteessa on kyse. Nämäkin ti-

lanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Päällekkäisyys ja keskeyttäminen eivät siis vaikuta dialogi-

en sujuvuuteen negatiivisesti, vaan ne ovat melko vähäisiä ja siinä määrin missä niitä esiintyy, 

ovat ne varmasti normaaliin keskusteluun verrattavissa. 

 

5.1.3.3. Dialogipartikkelit ja toisto 

 

Dialogipartikkelit kuuluvat puhuttuun kieleen ja niillä on monia vuorovaikutuksen kannalta 

tärkeitä tehtäviä. Ne toimivat ainakin merkkinä siitä, että niiden esittäjä ei aio siirtyä seuraa-

vaksi puhujaksi, vaan on valmis vastaanottamaan ja seuraamaan äänessäolijan puhetta. Dialo-

gipartikkelit sijoittuvat puheessa yleensä lähelle syntaktista saumaa eli mahdollista puhujan-

vaihdoskohtaa, usein vähän saumakohdan jälkeen. On myös mahdollista, että ne sijoittuvat 

päällekkäin ensisijaisen puhujan lausuman kanssa. Tätä ei koetakaan päällekkäispuhuntana. 

Tällaisia palautteita on huomattavissa paljon esimerkiksi monenhenkisissä keskusteluissa. 

(Hakulinen 1997: 50–51.)  

 Erilaisia dialogipartikkeleita, täytesanoja ja äänteitä esiintyy aineiston dialogeis-

sa hyvin paljon tauon täytteinä ja suunnittelun sekä vuoron itsellä pitämisen tehtävissä. Ylei-

siä sanoja ja äänteitä tällaisissa tehtävissä ovat muun muassa öö, mhm, aa, aha, ou, am, hei, 

moi, terve, ai niin, noo, ai jaa, joo, no voi ja okei. Esimerkissä (21) informantti RM3 aloittaa 

puheenvuoron käyttämällä tyypillistä no niin -ilmaisua (r. 1). esimerkin vuoroissa näkyy 
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myös tyypillisiä öö-, mhm- ja öm -äänteitä (r. 4 ja 7), joita informantit käyttävät puheenvuoro-

jensa välissä pitääkseen puheenvuoron itsellään, kun miettivät jatkoa puheelleen tai hakevat 

mielestään jotain sanaa. Vuorojen alussa on tyypillistä, että vuoro aloitetaan dialogipartikke-

leilla joo tai no, jolla osoitetaan ikään kuin myöntymistä ja yhtymistä edelliseen vuoroon tai 

sitten annetaan ikään kuin merkki siitä, että vuoro on siirtynyt. Esimerkissä (21) näkyy myös 

tällainen tilanne, jossa esitetään hyväksyntä partikkelia joo käyttämällä (r. 16).    

 
(21) IKKUNA (3) 
 
→ 01  RM3  :  no nii:n hmm (2.0) .h haluatko: pelata: palloa:  
  02          minun kansa ulkona? öö joo jo joo 
  03          ((naurua)) 
→ 04  SM3  :  öö joo mä haluaisin mutta vettä tulee tänään  
05 ja (1.0) me (1.0) emme (1.0) voi haa mennä u- 
06 mennä: (2.0) ylos 

→ 07  RM3  :  mhm mutta mutta ei ei haittaa suomessa öm sataa  
  08          vettä aina 
  09  SM3  :  ha ha ha 
  10  RM3  :  marraskuussa 
11 SM3  :  ha ha (1.0) niin aa (1.0) joo mutta aa onks sulla 
12         aa vaatteita aa (1.0) joten me voidaan pelata 
13         jotain (1.0) aa ylkona? 
14 RM3  :  totta kai mulla on (1.0) vaateita (1.0) am 
15         (2.0)mennää ulkona ulkonaan ulkonaan 

→ 16  SM3  :  joo mennään ha ha ha 
  17  RM3  :  hyvä 
  18          ((naurua)) 
  19  SM3  :  kiitos 

 

 Dialogipartikkelien ja muiden täytesanojen ja -äänteiden käyttö on tärkeä osa 

äidinkielistä keskustelua, mutta myös näissä kakkoskielisissä dialogeissa niiden käyttö lisää 

sujuvuutta. Vaikka dialogit litteroituna näyttävät hyvin sekavilta juuri siksi, että niissä on pal-

jon pieniä täyteäänteitä ja -sanoja, voi kuunneltua niitä todeta, että ne kuulostavat juuri näiden 

piirteiden vuoksi sujuvammalta puheelta ja dialogit ja vuoronvaihto etenevätkin sujuvasti. 

Toki voidaan todeta, että erilaisia äänteitä, joilla täytetään aukkoja ja taukoja, jotka syntyisivät 

siitä, kun informantit  hakevat oikeaa rakennetta tai sanaa, on paljon enemmän kuin äidinkie-

lisessä puheessa. Aineiston dialogeista on myös huomattavissa, että luonnollisemmat puhutun 

kielen piirteet ovat paljon yleisempiä tasoryhmien 3 ja 5 dialogeissa ja harvinaisempia tasoilla 

1 ja 2, vaikka niissäkin esiintymiä on runsaasti.    

Äidinkielisessä puheessa esiintyy myös toistoa niin äänteen, tavun, sanan, fraa-

sin kuin lauseen tasolla. Toistoon kuuluu myös uudelleen muotoilu, jolloin ilmausta lyhenne-

tään tai pidennetään tai ilmiasua muutetaan muuten, vaikka alkuperäinen viesti säilytetään. 
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Tällaisella toistamisella onkin suuri merkitys puheen ymmärtämisen kannalta. (Tiittula 1993: 

72.)  

Myös aineiston informantit käyttävät dialogeissa toistoa puheessaan. Sitä esiin-

tyy kahdessa merkityksessä. Toisinaan toistoa käytetään silloin, kun puhuja miettii ja hakee 

seuraavaa ajatusta tai sanaa mielestään ja pyrkii pitämään kuitenkin tämän ajan vuoron itsel-

lään. Toisaalta toisto voi olla aivan luonnollisena osana jotain vuoroa aivan kuin äidinkielisen 

puheessakin. Tällaisia toistoja löytyy esimerkistä (22). On vaikea erotella tarkemmin, että 

milloin on kyse vuoron pitämisestä itsellään kielitaidon rajallisuuden vuoksi ja milloin se on 

vain eräänlainen normaalin puheen tapa toistaa sanoja. Vieraan kielen kuuntelutehtävissä oli-

sikin hyvä ottaa toisto huomioon, sillä niissä esiintyy harvoin toistoa, joka on kuitenkin luon-

taista puheellemme. (Tiittula 1993: 72.) 

 
(22) TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 

 
→ 01  TM2  :  öö öö anteksi öö mä en typän mä en 
→ 02          typän tää tässä (1.0) yy tässä: öhö >mä mä  
  03          mä< typan ööhhöh £kau- kaup- kau passah  

 04          [kaupassa£   
  05  BM2  :  [hi hih hi 
  06  TN2  :  [he he he 
  07  YM2  :  mm mäs mä söin poliissiasemauto: .hhh 
→ 08  TM2  :  okei. mä menen ä mä menen kaupassah 

 

5.1.3.4. Muu sanasto ja rakenteet 

 

Tyypillisin sujuvuutta vaarantava tilanne, on sellainen, jossa informantti ei löydä jotain tarvit-

semaansa sanaa. Niin kuin aikaisemmin on tullut jo ilmi tällaisista tilanteista selvitään kuiten-

kin vaivattomasti, kun informantit kysyvät oikean vastineen koodinvaihtoa käyttämällä eng-

lanniksi testaajalta. Yleistä on myös se, että informantit käyttävät vääriä taivutusmuotoja sa-

noista. Tavallisesti tämä ei kuitenkaan haittaa ymmärtämistä ja dialogin sujuvaa etenemistä, 

vaan useimmiten informantit jatkavat omaa puheenvuoroaan ja hyväksyvät väärin annetun 

muodon. Esimerkissä (23) on käytetty väärin taivutettuja sanamuotoja typän (r. 2 ja 3) ja söin 

(r. 8), mutta se ei tunnu vaikuttavan informanttien keskinäiseen ymmärtämiseen ja vuorovai-

kutukseen, vaan dialogi viedään loppuun ja puhujilla tuntuu olevan yhteisymmärrys ja käsitys 

tilanteen kulusta.  

 
(23) TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 

  
  01  YM2  :      [he he (1.0) ööm (1.0) öö (1.0) tup-tupatko: 
→ 02  TM2  :  öö öö anteksi öö mä en typän mä en 
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  03          typän tää tässä (1.0) yy tässä: öhö >mä mä  
  04          mä< typan ööhhöh £kau- kaup- kau passah  
  05          [kaupassa£  
  06  BM2  :  [hi hih hi 
  07  TN2  :  [he he he 
→ 08  YM2  :  mm mäs mä söin poliissiasemauto: .hhh 
  09  TM2  :  okei. mä menen ä mä menen kaupassah 
  10  YM2  :  he hee 
  11  T1   :  ºokei hmm hyväº 
  12  YM2  :  öö totakai 
  13  TM2  :  he he moi moi 
  14  YM2  :  he he moi moi 

 
 Suurin osa informanttien käyttämästä sanastosta on tilanteeseen sopivaa ja 

idiomaattista, mutta toki kakkoskieliselle puheelle tyypillisiä piirteitä esiintyy muuallakin 

kuin vain taivutuksen tasolla. Uusi sana on syntynyt esimerkin (24) dialogissa, jossa infor-

mantti käyttää haukkumasanaa tyhmäpää (r. 4), joka on sinällään ymmärrettävä, mutta ei ta-

vallinen äidinkielisten puheessa.   

 
(24) LASKU (5) 
 
01 IN5  :  [heii pojat puHUVAT te tulette taulun ja heidän 
02         täytyy kirjoitta (1.0) ja heillä on kotitehtävä 
03         minä annan heille jos naurat- nauratte 

→ 04  AN5  :  kato kato hän on tuh tyhmäpää hän on tyhmäpää 
  05  AM5  :  hän edes ei tiedä mitä on kaksi kertaa kaksi 

 

 Esimerkiksi kohteliaisuudesta syntyvään vaikutelmaan liittyy se, että informan-

teilla ei välttämättä aina ole hallinnassa kaikkea sanastoa, jota käyttämällä voisi lisätä kohte-

liaisuutta. Toisaalta äidinkielisen puheen piirteitä lähentyviä tunnusmerkkejä on näkyvissä 

dialogeissa esimerkiksi joidenkin sanontojen muodossa. Esimerkissä (25) informantti MM5 

käyttää hyvin äidinkielistä sanamuotoa katsotaanpas (r. 4). 

 
(25) IKKUNA (5) 
  
01 IN5  :  no joo jos huomenna (1.1) [aurinko paista 
02         me voimme mennä huomenna 

  03  MM5  :                            [hmm  hmm  hmm           
→ 04          mm katsotaampas vaan televisiota esimerkiksi. 
  05  IN5  :  no joo katsotaan, 

 

 Aivan kuten väärien sanamuotojen käyttö niin ei virheellisten lauserakenteiden-

kaan käyttö haittaa ymmärtämistä ja dialogien sujuvuutta. Tyypillistä dialogien lauseraken-

teille on katkonaisuus. Asiat esitetään mahdollisimman lyhyesti ja epätäydellisiä lauseraken-

teita käyttäen. Usein asian ilmaisemiseen riittää pelkkä yksi sana, kun samaa tehtävää toimit-

tamaan kirjoitetussa kielessä tai äidinkielisen puhujan puheessa käytettäisiin paljon pidempiä 
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rakenteita. Mitä ylemmälle tasolle mennään sitä yleisempää on tietysti myös lauserakenteiden 

monimutkaistuminen. Esimerkissä (26) tason 1 informantti LM1 saa hyvinkin yksinkertaisia 

rakenteita käyttäen viestinsä perille (r. 5) ja KN1 jatkaa omaa vuoroaan samaan tyyliin (r. 7) 

osoittaen ymmärtäneensä edellisen vuoron sisällön.   

  
(26) IKKUNA (1a) 
 
  01  KN1  :  ihihi amm (1.0) äiti minä haluan hmm (2.0) 
  02          amm ää play?  
  03  T1   :  leikkiä 
  04  KN1  :  leikkiä ööm ööm (1.0) palloa? 
→ 05  LM1  :  hmm ei ää (1.0) se sataa (1.0) am aurinko 
  06          ei paista (2.0) ehkä huomennah hmhehe 
→ 07  KN1  :  huomenna hmmm (3.0) hmm (3.0) minä äm minä  
  08          haluan ähm (1.0) menen nyt [he he 

  

5.1.3.5. Koodinvaihto 

 

Koodinvaihdolla tarkoitan tässä tutkimuksessa sellaista tilannetta, jossa informantti käyttää 

kahta kieltä samassa puhetilanteessa (Baker 1997: 86). Aineiston dialogeissa käytetään jonkin 

verran englantia ja saksaa erilaisissa funktioissa. Tasoilla 3 ja 5 koodinvaihtoa ei esiinny ker-

taakaan. Yleisin syy koodinvaihtoon aineiston dialogeissa on tilanne, jossa informantilta puut-

tuu tai hän ei muista jotain tiettyä sanaa suomeksi (Baker 1997: 87–89). Esimerkkidialogin 

(27 ) alussa on melko pitkä tauko ja testaaja huomauttaakin englanniksi, että heiltä voi kysyä 

tarvittaessa apua (r. 4). Informantin koodinvaihto tapahtuu, kun KN1 tarvitsee englanninkieli-

sen play-sanan suomenkielistä vastinetta (r. 6). Sitten hän käyttääkin sitä jo sujuvasti seuraa-

vassa vuorossaan (r. 8). 

 
(27)IKKUNA (1a) 

 
  01          (7.0) 
  02          ((hengittelyä)) 
  03          (6.0) 
→ 04  T1   :  if you need words we can help he he he 
  05  KN1  :  ihihi amm (1.0) äiti minä haluan hmm (2.0) 
→ 06          amm ää play?  
  07  T1   :  leikkiä 
→ 08  KN1  :  leikkiä ööm ööm (1.0) palloa? 

 

 Aineistossa on myös yksi tapaus, jossa koodinvaihtoa käytetään ymmärtämisen 

vahvistamiseen (Baker 87––89). Esimerkissä (28) informantti, jota ei ole nauhalta tunnistettu, 

käyttää englantia ikään kuin selittääkseen, mitä edellinen informantti SM2 pyrki sanomaan (r. 

10).  
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(28) MUSIIKKI (2) 

  
01  SM2  :  isä isä mä voi mä mm haluaisin  

  02          ööm the same 
  03  T1   :  kuulla kuunnella 
  04  SM2  :  the same player i i would like to  
  05          have the same player 
  06  T1   :  cd (1.0) soitin 
  07  SM2  :  ahaa mä haluaisin cd or to have to 
  08          do yuo don´t 
  09  T1   :  joo cd-soitin cd-soittimen 
→ 10  JOKU :  he means that he’d like to have the same 
  11  SM2  :  mä haluaisin cd-soittimen 

 

 Koodinvaihtoa käytetään dialogeissa myös huumorin keinona ja ehkä myös jän-

nityksen vähentämiseen (Baker 1997: 87–89). Esimerkissä (29) BM1 käyttää koodinvaihtoa 

ja kysyy englanniksi what is smoking (r. 3). TM1 vastaa tähän humoristisesti for me is 

friendship (r. 4) ja tämän jälkeen testaaja antaa oikean suomenkielisen vastineen (r. 7). Tä-

mäntapaisia tunnelmaa keventäviä koodinvaihtoja on muitakin. Ei voida tietysti tietää halua-

vatko informantit keventää tunnelmaa tai poistaa jännitystä vai ovatko he luonteeltaan muu-

tenkin humoristisia, mutta voisi kuvitella, että yksi funktio koodinvaihtoon olisi tunnelman 

keventäminen tällaisessa uudentyyppisessä ehkä jännittävässä ja vaikeassakin tehtävätyypissä. 

 
(29) TUPAKOINTI KIELLETTY (1b) 

 
  01  TM1  :  aah 
  02          (2.0) 
→ 03  BM1  :  what is smoking 
→ 04  TM1  :  for me is friendship  

             05  BM1  :  [hehe £oh great£  
  06  TM1  :  [he he 
  07  T2   :  tupakoida 
  08  TM1  :  tupakoida 

 

Koodinvaihdosta huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi dialogit etenevät sujuvasti. 

Jokainen informantti pystyy liittämään koodinvaihdon avulla testaajilta saamansa suomenkie-

liseen vastineen tarvitsemalleen sanalle tai ilmaisulle sujuvasti osaksi omaa puhettaan eikä se 

aiheuta suurempaa hidastusta dialogien etenemiselle. Tällainen koodinvaihto onkin toki il-

meistä ja hyväksyttävää tällaisessa kakkoskielisessä keskustelussa, kun tehtävätyyppikin on 

uusi. 

 

5.1.3.6. Roolityö ja kontekstin huomioiminen 
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Tämän aineiston yhteydessä sujuvuuden määrittelemisessä täytyy myös pohtia tutkittavan 

tehtävätyypin erityispiirteiden asettamia vaatimuksia. Tällaisia ovat mielestäni roolityö ja jo 

aikaisemmin tutkimuksen aikana mainittu kontekstin huomioiminen. Pääpiirteissään roolityö 

ja kontekstin hahmottaminen sujuvat mutkattomasti. Ainoastaan joidenkin dialogien alussa 

käydään hieman neuvottelua tilanteesta ja roolijaosta. Neuvottelun luoteeseen kuuluu se, että 

vielä siinä vaiheessa ei ole otettu annettua roolia päälle. Esimerkissä (30) informantti RM3 

valittelee omana itsenään, että hän kokee tilanteen vaikeaksi (r. 1) ja LN3 yrittää selvittää 

tilannetta hänelle (r. 2). Myös AN3 osallistuu alun neuvotteluun ja vasta hänen puheenvuo-

ronsa jälkeen (r. 4) löydetään roolit ja aloitetaan varsinainen dialogi. 

  
(30) LASKU (3) 

 
→ 01  RM3  :  tää on vähän vaikea mulle. 
→ 02  LN3  :  noo ehkä hm tässä kuvassa kielletu puhua: ja  

   03          mitä muuta? 
→ 04  AN3  :  >aijaa se on sinä ja minä ja me puhutaan aina 
  05          vaan.< 
  06  LN3  :  joo ja [halu halu siis ↓mikä se on 
  07  AN3  :         [no hei hyvää 
  08  SM3  :  <poika kuule (1.0) tämä on (1.0) väärä. kaks 
  09          plus kaks on?>  
  10  RM3  :  (1.0) viis 

 

 Kaikissa dialogeissa ei tietenkään edellisen kaltaista neuvottelua edes tarvita 

vaan dialogien alkuun ja roolin ottamiseen päästään heti alusta alkaen. Toki silloinkin saattaa 

olla, että joudutaan kesken dialogin varmistamaan tai kommentoimaan jotain roolin ulkopuo-

lelta omana itsenään. Informantit myös määrittelevät sujuvasti omia roolejaan tai sitten anta-

vat ikään kuin toisilleen roolejaan määrittelemällä ne omassa vuorossaan kuten esimerkissä 

(31) informantti LN3 nimeää informantin AN3 äidikseen (r. 1). Usein tällaiset nimeämiset 

saattavat olla hieman epäodotuksenmukaisiakin. Esimerkin (31) kuvassa tupakoiva ihminen ei 

ainakaan yhtäkkiä katsottuna näyttäisi tyypilliseltä äidiltä, mutta tässä vaikuttavat tietysti in-

formantin henkilökohtaiset käsitykset ja kulttuuritaustakin. Joka tapauksessa tällainen ni-

meäminen ei vaikuta haitallisesti dialogien sujuvuuteen vaan varmasti päinvastoin nopeuttaa 

dialogien syntymistä, kun rooleista ei tarvitse käydä sen pidempää neuvottelua.   

 
(31) TUPAKOINTI KIELLETTY (3) 

  
→ 01  LN3  :  no ÄIti (1.0) no mullon ongelma siis siis (4.0)  
  02          mi- mi- äiti mitä sä teet? 
  03  AN3  :  ai joo mä olen äiti no mä hee £mä poltan  
  04          tupakkaa tässä nurkassah£ 
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 Informantit eläytyvät rooleihinsa hyvin. Eläytyminen on havaittavissa esimer-

kiksi dialogin tilanteeseen sopivasta kielenkäytöstä ja äänenpainoista. Jos roolihenkilö on vi-

hainen, niin myös infromantti käyttää silloin  vihaista äänensävyä. Tällainen fiktiiviseen roo-

liin eläytyminen vaikuttaa tietysti tehtävän ja dialogien sujuvuuteen. Dialogit lähtevät nopeas-

ti liikkeelle, kun informantit eivät arastele ottaa fiktiivistä roolia itselleen. Informantit ottavat 

myös todella hyvin huomioon kuvan kautta annetun kontekstin ja pystyvät eläytymään siihen. 

Kuvat luovat myös virikkeitä käyttämään mielikuvitusta fiktiivisen ympäristön kehittämiselle 

kuvan ympärille. Esimerkissä (32) puhutaan mitä ilmeisemmin kaupasta (r. 8 ja 13), jota ei 

varsinaisesti tehtävän kuvassa näy. 

 
(32) TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 

  
  01  TM2  :  myyh (1.0) öö terve: hjyvaa [he he £ kit- kiitos  

             02          enta itselle:si£  
  03  BM2  :                              [hi hi hi 
  04          hhh [ih hih hihi hih hih  
  05  YM2  :      [he he (1.0) ööm (1.0) öö (1.0) tup-tupatko: 
  06  TM2  :  öö öö anteksi öö mä en typän mä en 
  07          typän tää tässä (1.0) yy tässä: öhö >mä mä  
→ 08          mä< typan ööhhöh £kau- kaup- kau passah  
  09          [kaupassa£  
  10  BM2  :  [hi hih hi 
  11  TN2  :  [he he he 
  12  YM2  :  mm mäs mä söin poliissiasemauto: .hhh 
→ 13  TM2  :  okei. mä menen ä mä menen kaupassah 
  14  YM2  :  he hee 

 

 Myös erilaiset puhujakeskeiset ja deiktiset pronominit kertovat siitä, että puhujat 

ovat ottanet kontekstin ja roolit haltuunsa. Esimerkissä (33) voidaan nähdä kuinka informantti 

LM1 sijoittaa vuoronsa hyvin kuvan tarjoamaan kontekstiin. Hän käyttää muun muassa kon-

tekstiin viittaavia sanoja täällä (r. 5 ) ja tässä (r.11). 
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(33) TUPAKOINTI KIELLETTY (1a) 

    
   01  KN1  :  hei 
     02  LM1  :  (2.0) hei mitä sä teet? 
     03  KN1  :  mm mä: minulla on aa tupakkia 
     04  LM1  :  ää (4.0) ä ei: (7.0) ei voi t ööä (1.0) tupakkaa: 
           → 05          (2.0) täällä  
     06  KN1  :  miksi? 
     07  LM1  :  ihihihi[hi hi 
     08  KN1  :         [he he 
     09  LM1  :  katso ääm (2.0) ääm wall? 
     10  T1:     seinä 
           → 11  LM1  :  aa (1.0) tässä on (2.0) paperia seinälä 
 

 Kuvan antamat tilanteet siis toimivat sellaisenaan kontekstin luomiseen ja hah-

mottamiseen ja informantit pysyvyät hyvin siinä. Mielenkiintoista on esimerkiksi huomata, 

että todella monet dialogit alkavat ilman minkäänlaista tervehdystä. En usko, että tämä johtuu 

kuitenkaan kielellisestä kyvyttömyydestä ilmaista kohteliaisuutta, vaan yksinkertaisesti siitä, 

että kuva antaa niin vahvan kontekstin ja tilanteen, jossa toiminta on jo käynnissä ja infor-

mantit voivat aloittaa tilanteen ikään kuin siitä, missä se heidän tulkintansa mukaan sillä het-

kellä on menossa. 

 

5.1.3.7. Nauru ja huumori 

 

Nauru ja huumori osoittautuivat tärkeäksi osaksi dialogeja. Tuntuu siltä, että roolityöskentely 

koetaan hauskaksi ja välillä myös irrotellaan sen mukaan. Tämä näkyy informanttien esittä-

mien roolihenkilöiden äänenpainoissa ja heittäytymisessä tilanteeseen. Toki jotkut tehtävän 

kuvista ovat myös sellaisia, että ne herättävät yleistä huvittuneisuutta kuten Ruokakaapilla-

kuva, jossa informantit ottavat itselleen eläinten roolit. Toki runsaan naurun syynä voi olla 

myös uudenlainen tehtävätyyppi ja pyrkimys naurun avulla laukaista jännitystä, joka testausti-

lanteeseen mahdollisesti liittyy. Huumoria saatetaan käyttää myös roolin ulkopuolella esitet-

tyihin kommentteihin. Huumori ja nauru eivät haittaa tehtävän sujuvuutta, vaan pikemminkin 

antavat sellaisen kuvan, että tehtävän äärellä mahdollisesti viihdytään. Naurun jälkeen jatke-

taan taas sujuvasti dialogia. Nauru on myös mukava tapa lopettaa dialogi kuten esimerkissä 

(34). 

 
(34) IKKUNA (1a) 

   
  01          haluan ähm (1.0) menen nyt [he he 
  02  LM1  :                             [he he  
→ 03          ahh sinä olet .hh huono [he he he ei                         
→ 04  KN1  :                          [ihihihihi ei hihihi 
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5.1.4. Koherenssi ja sidosteisuus 
 

Tässä luvussa tarkastelen dialogien koherenssia ja sidosteisuutta eli sitä millaisia kokonai-

suuksia dialogeista ja niiden vuoroista syntyy ja miten informantit sitovat vuorosanojaan tois-

tensa vuorosanoihin. Näiden tutkiminen on tarpeellista, että voidaan saada lisää tietoa kuva-

tehtävän tuottamien dialogien rakenteesta. Ja yleensäkin pragmaattisiin tietoihin ja taitoihin 

kuuluvat diskurssin, koheesion eli kielen sidosteisuuden ja merkityskoherenssin hallinta sekä 

tekstityyppien ja erilaisten tekstin sävyjen tunnistaminen. Eurooppalaisessa viitekehyksessä 

diskurssikompetenssiin esitetään kuuluvaksi kielenkäyttäjän ja -oppijan kyky järjestää peräk-

käiset lauseet johdonmukaisesti eteneväksi jaksoksi. Siihen sisältyy tieto siitä, kuinka lauseet 

järjestetään kokonaisuudeksi ja kyky tehdä tämä ottaen huomioon muun muassa puheenaihe 

ja aikajärjestys. Puhujalta odotetaan myös kykyä ohjailla ja rakentaa diskurssia ottaen huomi-

oon temaattinen rakenne ja johdonmukaisuus eli koherenssi ja sidosteisuus eli koheesio, loo-

ginen järjestys, tyyli ja rekisteri sekä retorinen tehokkuus. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 

173.)  Seuraavassa tarkastelen koherenssia ja sidosteisuutta dialogien aloituksen ja lopetuksen 

sekä vierusparien näkökulmasta.   

 

5.1.4.1. Aloitus ja lopetus 

 

Keskustelussa pyritään tavallaan saumattomuuteen ja siksi siirtymäkohdissa on usein tyhjiä 

lopetuspartikkeleita, kuuluvaa hengitystä tai naurua. Äänessäolija ikään kuin saattelee seuraa-

vaa puhujaa omaan vuoroonsa. (Hakulinen 1997: 51.) Aineiston dialogeille on tyypillistä, että 

niissä saattaa olla ikään kuin kaksi aloitusta. Ensin dialogin saattaa aloittaa joku pienellä to-

teamuksella tilanteesta, joka on annettu eteen kuvassa ja pientä reaktiota saattaa herättää myös 

oma rooli. Usein kuitenkin tällainen ihmettely jää pieneen hymähdykseen tai aha -

toteamukseen. Tällaisesta tilanteesta on esimerkki esimerkin (35) rivillä 1 ja 3.   

 
(35) PIIRTÄÄ SEINILLE (1a) 

 
→ 01  LM1  :  aah 
  02          (4.0)  
→ 03  LM1  :  mitä sä teet 
  04  HN1  :  mä (1.0) mä kirjoita 

 

Yleistä on myös se, että dialogin tekeminen aloitetaan naurulla, joka ikään kuin 

toimii tilanteeseen pääsyn valmisteluna edellisen esimerkin tapaan ja vasta sen jälkeen otetaan 

varsinaiset kuvan antamat roolit ja lähdetään tekemään dialogia. Joskus nauru saattaa kestää 
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myös melko pitkään, jos tilanne huvittaa informantteja jostain syystä erityisen paljon. Esi-

merkin (36) kaltainen tilanne, jossa testaaja joutuu jo ojentamaan informantteja (r. 4), on kui-

tenkin harvinainen. 

 
(36) RUOKAKAAPILLA (1b) 

 
    01          ((nauruun pyrskähdys)) 
    02  BM1  :  ha ha ha ha ha ha  
    03  TM1  :  hi hi hi hi hi 
  → 04  T1   :  no 
    05  BM1  :  [ha ha ha ha 
    06  TM1  :  [hi hi hi hi ih hih 
    07  T1   :  [no 
 

Tilanne saatetaan aloittaa myös dialogipartikkelilla tai muulla pikkusanalla. Täl-

laisista sanoista tyypillisimpiä ovat no joo, joo, mhh ja no niin, josta onkin esimerkki no niin 

(37). Niin kuin aikaisemmin on jo käynyt ilmi tällainen dialogipartikkelien tai muiden vuoron 

aloituksille äidinkielisessä keskustelussa tyypillisten sanojen käyttö on harvinaisempaa 1- ja 

2-tasoilla, mutta 3- ja 5-tasoilla niitä on paljon. 

 
(37) IKKUNA (3) 

 
→ 01  RM3  :  no nii:n hmm (2.0) .h haluatko: pelata: palloa:  
  02          minun kansa ulkona? öö joo jo joo 
  03          ((naurua)) 
  04  SM3  :  öö joo mä haluaisin mutta vettä tulee tänään  
  05          ja (1.0) me (1.0) emme (1.0) voi haa mennä  
  06          u- mennä: (2.0) ylos 
 

Joissain tapauksissa informantit saattavat omaksua roolin ilman, että tarvitsevat 

minkäänlaista ennakkovalmistautumista ja silloin heidän ensimmäinen vuoronsa jo saattaa 

alkaa hyvinkin tunnepitoisesti. Erilaisissa tunnetiloissa käytetään tietysti erilaisia äänenpaino-

ja ja esimerkiksi sanoja oo, oi, no no esimerkiksi ihastelevaan tai toruvaan äänensävyyn. Esi-

merkissä (38) näkyy kuinka informantti MM5 on omaksunut roolin heti hyvin ja toruu poi-

kaansa erittäin ankaralla äänenpainolla. Ylipäätään aloituspuheenvuoron äänensävyllä on tär-

keä merkitys sen kannalta, millainen sävy keskusteluun syntyy ja millaiseksi tilanne alkaa 

kehittyä. 

 
(38) PIIRTÄÄ SEINILLE (5) 

 
→ 01  MM5  :  hei poika? mitä sä mhm oot piirtänyt seinälle?  
  02          et et saa piirtää seinälle mitään 
  03  AN5  :  hei mutta minä minä yritinki (1.0) mmm kuvata 
  04          (1.0) mmm sinun (3.0) kasvo kasvo sinun kasvosi 
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Tyypillistä aineiston dialogien aloituksille 1- ja 2-tasoilla on myös se, että in-

formantti saattaa heti aluksi tarvita jotain sanaa, jonka vastinetta ei muista tai tiedä suomeksi. 

Silloin hän aloittaa vuoronsa kysymällä sanaa testaajalta tai toiselta informantilta ja vasta sen 

jälkeen, kun sanasta on päästy selvyyteen, voidaan aloittaa varsinaisen dialogi niin kuin esi-

merkistä (39) näkyy (r. 3, 12 ja 15). 
   

(39) TUPAKOINTI KIELLETTY (1b) 
 

  01  TM1  :  aah 
  02          (2.0) 
→ 03  BM1  :  what is smoking 
  04  TM1  :  for me is friendship  
  04  BM1  :  [hehe £oh great£ 
  05  TM1  :  [he he 
  06  T2   :  tupakoida 
  07  TM1  :  tupakoida 
  08  BM1  :  -koida  
  09  TM1  :  aam  
  10          ((kuiskailua)) 
  11          (5.0) 
→ 12  TM1  :  oletko? no no that’s a question oletko aam  
  13          (2.0) sinä en what the word again  
  14  T1   :  tupakoida to [smoke 
→ 15  TM1  :               [si- sinä (1.0) en tupakoida  
 

 Toki dialogeja aloitetaan myös perinteisellä tavalla eli tervehtimällä toista rooli-

henkilöä esimerkiksi sanoilla terve, moi tai hei kuten esimerkistä (40) näkyy (r. 1). Tavalli-

sempaa kuitenkin tämän aineiston dialogeille on esimerkin (41) kaltainen tilanne, jossa puhu-

jat menevät suoraan asiaan (r. 3) ja aloituspuheenvuoro ei niinkään johdattele aiheeseen kuin 

korkeintaan juuri tervehdyksen verran. Tilanteeseen käydään suoraan esittämällä jokin kysy-

mys tai väitelause, joka liittyy tilanteeseen. 

 
(40) LASKU (2) 

 
→ 01  TN2  :  hei hei lapset kaksi plus kaksi en  
  02          ole viisi (1.0) ää mitä te sanotte nyt 
  03  TM2  :  ou mä mä en tiedä mä: öö .hh (2.0) mä ei 
  04  SM2  :  minulla se on oikein 
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(41) PIIRTÄÄ SEINILLE (1a) 
 

  01  LM1  :  aah 
  02          (4.0)  
→ 03  LM1  :  mitä sä teet 
  04  HN1  :  mä (1.0) mä kirjoita 
  05  T1   :  joo 
  06  HN1  :  joo 
  07  LM1  :  se on huono he he  
  08  HN1  :  ei se on kivaa 
 

Niin kuin dialogin alussa niin lopussakin toimii nauru eräänlaisena lopetuksena 

tai loppukevennyksenä kuten esimerkistä (42) näkyy (r. 3). 

 
(42) PIIRTÄÄ PAPERILLE (1a) 

 
  01  HN1  :  oo (1.0) oo anteeksi mä: (1.0) kirjota kirjoita 
  02          paperille 
→ 03  LM1  :  hyvä:h he he he 

 

 Kaikista tyypillisintä aineiston dialogien lopetukselle on tilanne, jossa päästään 

jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen tai sopimukseen roolihenkilöiden välillä ja käyty keskuste-

lu ja tilanne viedään ikään kuin loppuun, jonkinlaiseen loppuratkaisuun. Esimerkkinä tällai-

sesta tilanteesta on esimerkki (43). Siinä roolihenkilöt ovat kiistelleet siitä, että toisen pitäisi 

lopettaa tupakointi, sillä se on kyseisellä paikalla kiellettyä. Loppujen lopuksi toinen myöntyy 

toisen henkilön esittämään uhkaukseen (r. 2 ja 59).  

 
(43) TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 

 
  01  YM2  :  mm mäs mä söin poliissiasemauto: .hhh 
→ 02  TM2  :  okei. mä menen ä mä menen kaupassah 
  03  YM2  :  he hee 
  04  T1   :  ºokei hmm hyväº 
→ 05  YM2  :  öö totakai 
  06  TM2  :  he he moi moi 
  07  YM2  :  he he moi moi 
  08  BM2  :  hihi hihi hi         
  09          ((hälinää)) 

 

Jonkin verran on myös tilanteita, jotka päättyvät selvittämättömään tilanteeseen. Jostain syys-

tä informantit eivät enää jatka dialogia niin pitkään, että syntyisi jonkinlainen ratkaisu tai pää-

tös käynnissä olevaan tilanteeseen. Ehkä tällä tavoin halutaan hankkiutua pois vaikeasta tilan-

teesta tai sitten keskustelu ei vain muuten tunnu etenevän tai ei keksitä enää mitään sanotta-

vaa. Toki on mahdollista, että roolihenkilöiden välinen tilanne on myös ajautunut siihen pis-
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teeseen, että tilanteelle ei pystytä löytämään ratkaisua. Tällaisesta tilanteesta saattaa olla ky-

symys esimerkissä (44), joka ikään kuin loppuu hieman kesken. 

 
(44) LASKU (5) 

 
01  IN5  :  [heii pojat puHUVAT te tulette taulun ja heidän  
02          täytyy kirjoitta (1.0) ja heillä on kotitehtävä 
03          minä annan heille jos naurat- nauratte 
04  AN5  :  kato kato hän on tuh tyhmäpää hän on tyhmäpää 
05  AM5  :  hän edes ei tiedä mitä on kaksi kertaa kaksi 
06  AN5  :  ei ei ei [ei ei 
07  IN5  :           [pojat hiljaa 
08  AM5  :  kaksi plus kaksi 

 

Huomionarvoista sinänsä on, että suurin osa dialogeista on viety jonkinlaiseen lopetukseen ja 

loppupäätökseen, sillä testaajat eivät tätä pyytäneet ohjeistuksessaan, vaan he neuvoivat jat-

kamaan dialogia niin kauan kuin sanottavaa riittää. Dialogeista syntyy kuitenkin merkityksel-

lisiä kokonaisuuksia ja siinä mielessä koherentteja kokonaisuuksia. 

 

5.1.4.2. Vierusparit 

 

Keskustelu jäsentyy sekä sellaisiin vuoroihin ja toimintajaksoihin, jotka vaativat vain löyhästi 

tietynlaista jatkoa keskustelussa ja sellaisiin, jotka vaativat tietyntyyppisen vuoron jatkokseen. 

Sellaisia kahden vuoron kokonaisuuksia, jotka vaativat tietyn vuoron jatkokseen, ja ovat siis 

hyvin konventionaalistuneita, nimitetään vieruspareiksi. Vierusparit ovat kahden vuoron 

muodostamia toimintajaksoja, joissa nämä puheenvuorot ovat vierekkäisiä eri puhujien esit-

tämiä ja ovat järjestyneet etujäseneksi ja jälkijäseneksi siten, että kunkintyyppinen etujäsen 

vaatii tietyntyyppisen jälkijäsenen. Tyypillisiä vierusparirakenteita ovat tervehdys ja vastater-

vehdys, ehdotus tai pyyntö ja sen hyväksyminen tai torjuminen, kannanotto ja samanmieli-

syyden tai erimielisyyden ilmaiseminen. (Raevaara 1997: 75–76.) 

 Selkeästi käytetyin vieruspari tämän tutkimuksen aineistossa on kysymys-

vastaus -pari, jollainen on esimerkissä (45). Vierusparin etujäsen on rivillä 2 oleva kysymys, 

jonka jälkijäsen eli vastaus kysymykseen seuraa rivillä 8. 
 

 (45)KATOLLA (2) 
 
  01          ((hälyä)) 
→ 02  SM2  :  hei mitä sä teet täälla 
  03  BM2  :  aa o ou  
  04          (3.0) 
  05 BM2   :  on the roof again 
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  06  SM2  :  what is your colour again 
  07  T1   :  katolla 
→ 08  BM2  :  katolla mä meen mä meen tansin katolla 

 

Kysymys- ja vastaus -vieruspari on eniten käytettynä koettu ilmeisen hyväksi tavaksi saada 

keskustelu liikkeelle ja määritellä kuvan antama tilanne. Kuvan tilanteeseen liittyvä kysymys 

tekee ikään kuin selväksi kaikille dialogiin osallistujille, että mistä tilanteessa on kysymys.  

Dialogeissa on toki käytetty muitakin vieruspareja kuin kysymyksiä. Dialogien 

aluissa on usein tervehdys- ja vastatervehdys -pareja, mikä on tietysti luonnollinen tapa aloit-

taa keskustelu tavallisessakin vuorovaikutuksessa. Muita aineistossa ilmeneviä vieruspareja 

ovat kehotus tai käsky ja niiden torjuminen tai hyväksyminen. Esimerkissä (46) on kaksi etu-

jäsentä, jotka voidaan nimetä käskyiksi (r. 1, 5 ja 6). Nämä molemmat käskyt saavat jälkijäse-

nekseen torjunnan (r. 2 ja 10). 
 

(46) RUOKAKAAPILLA (5) 
 

→ 01  MM5  :  niin (1.4) mm mene pois 
→ 02  AM5  :  <een mää halua mennä pois> hi hi m(h)inä haluan  
  03          porkkanaa: 
  04          (3.0) 
→ 05  MM5  :  se on myös minun porkkana kaikki on minun. menkää  
→ 06          nyt pois koska nyt mä otan ää ää (0.5) jotakin  
  07          painavaa: ja sitten mä ää mhm(0.5 
  08   otan sinulle(0.5)  
  09          mmm sauna-  selkäsaunan .hhh 
→ 10  IN5  :  mutta meillä on nälkä tee ruokaa 

 

Esimerkissä (47) on vieruspari, joka muodostuu etujäsenestä, joka on kielto (r. 

2-3) sekä jälkijäsenestä, joka on kiellon torjuminen (r. 4). Kieltojen löytäminen on sinänsä 

huomionarvoinen seikka, sillä niissä tulevat esiin negaatiot, joita alunperinkin tehtävätyypillä 

lähdettiin keräämään. Palaan negaation ilmenemiseen aineistossa tarkemmin luvussa 5.2. 
 

(47) SIIVOUS (5) 
 

  01  AN5  :  hei jos sinä ää sinä et voit jät et osaa et osaa 
→ 02          hmm siivota kotona no sinun (2.0) mhm (2.0) sinä  
→ 03          et voi ää mennä bileihin tänään 
→ 04  MM5  :  ää ää (1.0) mä siivoan ihan mm ihan huomenna 
  05          ää nyt on aikaa mennä ystäville ää mun mun  
  06          ystävillä on nyt ää niin (1.0) ää niin hyvät 
  07          bileet ja mä haluan päästä sinne 

 

Useimmiten selkeille etujäsenille, kuten kysymys, tervehdys ja kehotus tai käs-

ky, löytyy myös selkeä jälkijäsen eli infromantit pystyvät seuraamaan keskustelua ja teke-

mään siitä näin järkevän ja loogisen kokonaisuuden. Myös kuvan tilanne otetaan lähes poik-
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keuksetta hyvin haltuun valitsemalla siihen sopivia vuoroja, jotka johdattavat kuvan tilantee-

seen ja pitävät sen myös siinä. Dialogit ja tilanteet pysyvät hyvin koossa eivätkä ne poukkoile 

liikaa asiasta toiseen. Dialogeista muodostuu myös vierusparien näkökulmasta koherentteja. 

Toki tällaisessa toisen kielen puhujien dialogissa on paljon niin sanottua ylimää-

räistä täytettä, muun muassa merkityksistä neuvottelua ja koodinvaihtoa, mutta kaiken sen 

lomasta voi lähes poikkeuksetta löyttää dialogeista loogisen kokonaisuuden, jolla on alku ja 

loppu. Tavallisesti vieruspareja on sijoittunut erityisesti erilaisiin keskustelun avainkohtiin 

kuten alkuun ja loppuun sekä paikkoihin, joissa aloitetaan uutta puheenaihetta (Raevaara 

1997: 86–87). Näin on myös tämän aineiston dialogien kohdalla. Kaikki selkeät etujäsenenä 

esitetyt kysymykset eivät tokikaan välttämättä aina johda jälkijäseneen, joka olisi vastaus, 

mutta näinhän ei ole äidinkielisessäkään tavallisessa keskustelussa. Seuraavassa esimerkissä 

(48) informantti LN3 esittää selkeän pyynnön (r.1), johon informantti SM3 ei anna jatkoksi 

selkeää torjumista tai hyväksymistä, mutta se osoittaa vain, että hän on omaksunut kuvasta 

roolin itselleen ja ei voi korvalaput korvillaan kuulla pyyntöä. (r. 3).   

 
(48)MUSIIKKI (3) 

 
→ 01  LN3  :  okei no (1.0) ehkä (1.0) aa äiti mä halua 
  02          vessatah ha ha 
→ 03  SM3  :  MITÄ MITÄ? 
  04  LN3  :  no vessata. (2.0) vessahätä anteeks vessahätä 
  05  SM3  :  tämä on hyyvä laulu. KUULE 
  06  LN3  :  äiti mulla on ongelma. mä haluan vessahätä 
  07  AN3  :  no pieni poika kyllä kyllä sun äiti ei kuule kun  
  08          kun se tanssii just nyt ja musiikki on niin kova.  
  09          no kyllä sä voit tulla mun kanssa 
  10  LN3  :  joo [haluan 
  11  AN3  :      [vessanpöntölle 

 

5.2. Negaatio dialogeissa 

 

Tässä luvussa tarkastelen negaation ilmenemistä kuvatehtävän dialogeissa. Tutkimuksen ku-

vatehtävä oli suunniteltu erityisesti keräämään aineistoa negaation tutkimista varten. Niin kuin 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa jo totesin, löytyy aineistosta myös negaatiota eli verbien 

kieltomuotoja. Lähes jokaisesta dialogista on löydettävissä vähintään yksi negatiivinen ilma-

us, parhaimmillaan yhdessä dialogissa on kuusikin erilaista kieltoa osoittavaa ilmaisua. 

 

 

5.2.1. Negaation tehtävät 
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Esittelen seuraavassa jokaisen aineiston kuvan kohdalta tyypillisimmät negaation tehtävät 

dialogeissa. Tarkastelen informanttien muodostamia kieltomuotoja siitä näkökulmasta, millai-

sia vihjeitä dialogien virikkeinä toimivat kuvat ovat antaneet negaation käyttöön. Tuon esiin 

myös informanttien tyypillisimpiä tapoja ilmaista kielteisyyttä. 

  

5.2.1.1. Ikkuna-kuva 

 

Ikkuna-kuvan kohdalla informantit tarttuvat herkästi kuvassa selkeästi esitettyihin kohtiin, 

joissa kahden pallon kanssa pelaavan henkilön ja auringonpaisteen päälle on piirretty ruksi. 

Kuvasta muodostettujen dialogien pääaiheeksi muodostuikin kaikissa dialogeissa se, että pi-

halla on huono sää ja siksi pihalle ei voi mennä. Esimerkissä (49) informantti LM1 käyttää 

negaatiota vastatessaan informantin KN1 esittämään kysymykseen. 
 

(49) IKKUNA (1a) 
 

  01  KN1  :  leikkiä ööm ööm (1.0) palloa? 
→ 02  LM1  :  hmm ei ää (1.0) se sataa (1.0) am aurinko 
→ 03          ei paista (2.0) ehkä huomennah hmhehe 

 

Tason 5 dialogissa käytetään negaatiota samoissa yhteyksissä, mutta käytetyt rakenteet ovat jo 

selkeästi vaikeampia. Esimerkissä (50) informantti MM5 kommentoi auringonpaistetta (r.1) ja 

toteaa, että ulos ei voi mennä huonon sään vuoksi (r.4) . 

 
(50) IKKUNA (5) 

 
→ 01  MM5  :  aha (1.5) .hh oi kun ikavaa (0.4) tänään ei ole  
  02          aurinkoa, 
     ---- 
  03  MM5  :  £ää oletko hullu hullu poika£ ääm (1.0) ää ulkona 
→ 04          ulkonahan on öö niin paljon vettä hmm ää ei voi 
  05          pelaamaan ää mm mitaa (0.7) mitään, 

 

5.2.1.2. Tupakointi kielletty-kuva 

 

Tupakointi kielletty-kuvassa on myös selkeä kieltoon viittaava merkki, jossa seinällä olevassa 

julisteessa on vedetty ruksi tupakan päälle. Tämä on varmasti kansainvälisesti tunnettu merk-

ki, joka on kaikille informanteille tuttu. Jokaisessa kuvasta muodostetussa dialogissa näkyi 

selvästi, että tähän merkkiin tartuttiin. Ryhmän 1b dialogi oli ainut, jossa ei esiinny suoraa 

negaatiota. Esimerkissä (51) informantti TM2 vastaa hänelle esitettyyn kysymykseen muo-
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dostamalla itseensä kohdistuvan kielteisen ilmaisun (r.2) , jossa hän jollain tapaa pyrkii ilmei-

sesti kieltämään ja välttelemään seurauksia tupakoinnista kielletyllä paikalla.     
 

(51) TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 
 
   01  YM2  :      [he he (1.0) ööm (1.0) öö (1.0) tup-tupatko: 

→ 02  TM2  :  öö öö anteksi öö mä en typän mä en 
  02          typän tää tässä (1.0) yy tässä: öhö >mä mä  
  03          mä< typan ööhhöh £kau- kaup- kau passah  
  04          [kaupassa£   

 

Yksi tapa ilmaista, että jokin asia on kielletty on todeta yleisesti, että tupakointi 

on kielletty. Tällaisella ilmaisulla pystyään kiertämään varsinaisen negaation muodostamista. 

Kyseistä ilmaisua käyttää esimerkissä (52) informantti LN3 (r.3). Tällaista ilmaisutapaa esiin-

tyy myös muissa dialogeissa. 

 
(52) TUPAKOINTI KIELLETTY (3) 

  
  01  AN3  :  onks sulla astma en mä tiennyt ennen 
  02  LN3  :  JOO ja myöskin katso vaan öö siellä on ös täällä  
→ 03          on ki-kielletty: tupakointi 
  04  AN3  :  ai NIIN no anteeks mutta nyt mä olen aloittanut  
  05          polttaa tätä sigarettia kyllä sitten mä lopetan 

 

Informantti AM5 taas ilmaisee esimerkissä (53) saman asian selkeää negaatiota 

käyttäen (r.3).    

 
(53) TUPAKOINTI KIELLETTY (5) 

 
  01  AN5  :  [mhm kiva tupakoida 
  02  AM5  :  [no mitä jaa (2.0) no he he mitä sä  
→ 03          tie teet tässä näetkö että tässä ei saa tupa koida 
  04  AN5  :  hei mä haluaisin relata: ja: minä en halua luulla  
  05          mitä- mitään ss (1.0) mä haluan tupakoida 

 

5.2.1.3. Ruokakaapilla-kuva 

 

Ruokakaapilla-kuvassa kieltomuotojen virikkeeksi on ruksittu erilaisia ruokatarvikkeita, joita 

kuvassa esiintyvät eläimet syövät. Kuvasta tuotetuissa dialogeissa ei yhdessäkään esiinny sel-

laista negaatiota, jonka esittäisi kuvassa oleva nainen joka on kaikissa informanttiryhmissä 

tulkittu kyseisen ruokakaapin omistajaksi. Kieltomuotoja esittävät sen sijaan eläinten roolissa 

olevat informantit. Esimerkissä (54) informantti AM5 on tuottanut negaation esittämässään 
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jälkijäsenessä (r.2), joka on selkeä kieltäytyminen informantin MM5 etujäseneen, jossa hän 

esittää käskyn (r.1).  

 
(54) RUOKAKAAPILLA (5) 

 
→ 01  MM5  :  niin (1.4) mm mene pois 
→ 02  AM5  :  <een mää halua mennä pois> hi hi m(h)inä haluan  
  03          porkkanaa: 

 

5.2.1.4. Pyöräily-kuva 

 

Pyöräily-kuvassa negaation virikkeenä on liikennemerkki, joka viittaa siihen, että pyöräily on 

kielletty kyseisellä paikalla. Tasoryhmissä 2, 3 ja 5 informantit ovat tarttuneet selkeästi lii-

kennemerkkiin ja muodostaneet myös erilaisia kielteisiä muotoja siihen liittyen. Esimerkissä 

(55) informantti SM2 ilmaisee kielteisyyttä käyttämällä rakennetta olla kielletty (r.1). Tähän 

vastauksena YM2 esittää selityksen, jossa hän käyttää itseensä kohdistuvaa negaatiota (r.3 ja 

5). 
 

(55) PYÖRÄILY (2) 
 

→ 01  SM2  :  mutta öö ö pyörällä kielletty tässa on k on  
  02          kielletty joo? tai kielletty on kielletty 
→ 03  YM2  :  mä en katsoo ää tämä how to say sign 
  04  T1   :  ongelma 
→ 05  YM2  :  mä en katsoo: tämä merkki 

 

Tasoryhmässä 5 informantti AM5 on muodostanut esimerkissä (56) näkyvän monimutkai-

semman passiivisen rakenteen, jolla hän osoittaa kieltoa (r.1). 
 

(56) PYÖRÄILY (5) 
 

→ 01  AM5  :  oo täs on paljon lapsia=on tiellä=ei saa 
  02          pyöräillä ah ha (--) 
  03  AN5  :  hei se on minun lapsi (1.0) hei pekka (1.0) 
  04          tulikan (2.0)mi minun luoni 

 

5.2.1.5. Siivous-kuva 

 

Siivous-kuvassa virikkeeksi negaatiolle on annettu kuva, jossa on vedetty ruksi siivoavan ty-

tön päälle. Informantit ovat tarttuneet tähän kuvaan ja johtavana ajatuksena dialogeissa on 

tytön ja äidin kiistely siivoamisesta. Johtava ajatus on se, että äiti pyytää tai käskee tyttöä sii-

voamanan ja tyttö kieltäytyy tehtävästä. Tällaisesta tilanteesta on esimerkki (57).  
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(57) SIIVOUS (3) 
 

01  AN3  :  no no hei tiina miksi sä lähdet ulos? sullon  
02          pakko tänään vähän siivota täällä kotona=miksi  
03          sä sä sä sä (1.0) juokset no s sä juokset pois? 
04  RM3  :  aa (1.0) koska (2.0) isä voi auttaa sua. [(1.0) ja 
05          en mä mä en (1.0) halua auttaa tänään. 

 

 Suurimmassa osassa kaikista kuvista tehdyissä dialogeissa negaation yleisin 

muoto on yksikön ensimmäisessä persoonassa. Esimerkissä (58) näkyy hyvin kuinka tason 5 

informantit pystyvät muodostamaan negaation yksikön kaikissa persoonissa (r. 6, 9, 11 ja 12). 
 

(58) SIIVOUS (5) 
 

  01  IN5  :  ÄITII minun siskoni (1.0) kävelee tiellä 
  02  AN5  :  hei (2.0) hei helena missä sä mihin sä  
  03          menet si- sinun täytyy siivota kotona missä  
  04 
  05  MM5  :  ny- nyt on niin hyvä päivä ja mä haluisin ääm 
→ 06          kävellä vähän en en halua siivota koko 
  07          ajan. (1.0) [se on niin tyhmä 
  08  IN5  :              [hei äiti sisko hei äiti siskoni on on 
→ 09          huono tyttö (1.0) hän ei mene sisään siivomaan  
  10          (1.0)sano hänelle mene mene 
→ 11  AN5  :  hei jos sinä ää sinä et voit jät et osaa et osaa 
  12          hmm siivota kotona no sinun (2.0) mhm (2.0) sinä  
→ 13          et voi ää mennä bileihin tänään 

 

5.2.1.6. Lasku-kuva 

 

Lasku-kuvan selkeä johdatus kieltomuotoon on puhekupla, jossa esitetään koulutilanteessa 

yksinkertainen laskutoimitus, johon on annettu väärä vastaus. Tätä laskutoimitusta esittävän 

kuvan päälle on vedetty myös ruksit. Esimerkissä (59) nähdään kuinka TN2 muodostaa ne-

gaation (r. 1). Keskustelun etenemisen kannalta kielivirheellä ei ole merkitystä. Rivillä 6 in-

formantti 2 hakee yksikön kolmannen persoonan kielteistä muotoa pitkään. Vaikka hän ei 

löydäkään oikeaa taivutusta keskustelu etenee ja hän tulee mitä ilmeisemmin ymmärretyksi.  

 
(59) LASKU (2) 

 
→ 01  TN2  :  hei hei lapset kaksi plus kaksi en ole viisi (1.0)  
  02          ää mitä te sanotte nyt 
  03  TM2  :  ou mä mä en tiedä mä: öö .hh (2.0) mä ei 
  04  SM2  :  minulla se on oikein 
  05  TM2  :  hyvä  
→ 06  SM2  :  varmasti hän ei tied tie hän tiedan tieda tiiän  
  07          tied- (2.0)  
  08  SM2  :  mä tiedän hän sinä tiedät hän 
  09          tiedää hän tiedää hhmm erilainen matematiikka 
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  10  TM2  :  mä en ummarrat tää ää (1.0) kaksi plus kaksi  
  11          ähä koska koska mä oon huono äämm huono  
  12          opiskella opiskella ha ha ha ha 

 

 Tasoryhmässä 5 on taas tämän kuvan kohdalla pystytty muodostamaan vaati-

vampia rakenteita. Esimerkissä (60) informantti IN5 opettajan roolissa käyttää negatiivista 

imperatiivia (r.1 ja 2).  

 
(60) LASKU (5) 
 
→ 01  IN5  :                          [hei pojat älä naura]älkää  
→ 02          na- naurako 
  03  AM5  :  hän ei osaa laskea [he he he 

  

5.2.1.7. Piirtää seinille-kuva 

 

Samoin kuin edellisissä on piirtää seinille-kuvassakin erilaisia elementtejä, jotka on ruksittu 

kiellon merkiksi. Myös tämän kuvan kohdalla informantit ovat tarttuneet johdatteluun, ja dia-

logeissa käydään väittelyä siitä, saako seinille piirtää vai ei. Esimerkissä (61) informanttiryh-

mä 1a  osoittaa taas, että yksinkertaisimmat  negaation muodostustavat ovat tuttuja, ja niiden 

avulla keskustelua pystytäänkin viemään eteenpäin (r. 8 ja 10).  
 

(61) PIIRTÄÄ SEINILLE (1a) 
 

  03  LM1  :  mitä sä teet 
  04  HN1  :  mä (1.0) mä kirjoita 
  05  T1   :  joo 
  06  HN1  :  joo 
  07  LM1  :  se on huono he he  
→ 08  HN1  :  ei se on kivaa 
  09  LM1  :  he he ehe he missä: on sinun kirja? 
→ 10  HN1  :  öm (1.0) en tiedä ööm (2.0) öö (2.0) öö 
  11          se on öö  house koti 

 

 Esimerkissä (62) informantti MM5 osoittaa, että hän pystyy muodostamaan kak-

si erilaista kielteistä ilmausta, joilla voi kieltää yksikön toista persoonaa (r.2 ja 11).  

 
(62) PIIRTÄÄ SEINILLE (5) 

 
  01  MM5  :  hei poika? mitä sä mhm oot piirtänyt seinälle?  
→ 02          et et saa piirtää seinälle mitään 
  03  AN5  :  hei mutta minä minä yritinki (1.0) mmm kuvata  
  04          (1.0) mmm sinun (3.0) kasvo kasvo sinun kasvosi 
  05  MM5  :  ää [mu- 
  06  AN5  :     [kato kato tämä on sinun silmät [tä- 
  07  MM5  :                                     [mu mut parempi  
  08          tapa on ääm piirtää mu- mun kasvokuva (1.0) ääm 
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  09          paperille nyt mä annan sinulle paperia ja ot- ota 
  10          sinun (1.0) ää väärit ja saat piirtää ihan  
→ 11          paperilla mutta älä piirtä seinälle. älä piirrä  
  12          seinälle 
  13  AN5  :  no kiitos ((nyyhkyttäen)) 

 

5.2.1.8. Musiikki-kuva 
 

Musiikki-kuvassa negaatioon viitataan korvan kuvalla, jonka päälle on vedetty ruksi. Vain 

kahdessa informanttiryhmässä 2 ja 3 kuvaa on tulkittu siten, että kuvan musiikkia kuulokkeil-

la kuunteleva henkilö ei kuule sitä, mitä kuvan muut henkilöt sanovat. Esimerkissä (63) asia 

tuodaan ensin ilmi siten, että informantti SM3 huutaa mitä mitä merkiksi siitä, että hän ei kuu-

le, mitä hänelle puhutaan (r.3). Asian tilan tuo edempänä esiin myös informantti AN3 kielteis-

tä muotoa käyttämällä (r.7).  
 

(63)MUSIIKKI (3) 
 

  01  LN3  :  okei no (1.0) ehkä (1.0) aa äiti mä halua 
  02          vessatah ha ha 
→ 03  SM3  :  MITÄ MITÄ? 
  04  LN3  :  no vessata. (2.0) vessahätä anteeks vessahätä 
  05  SM3  :  tämä on hyyvä laulu. KUULE 
  06  LN3  :  äiti mulla on ongelma. mä haluan vessahätä 
→ 07  AN3  :  no pieni poika kyllä kyllä sun äiti ei kuule kun  
  08          kun se tanssii just nyt ja musiikki on niin kova.  
  09          no kyllä sä voit tulla mun kanssa 

 

 Muissa kuvaan liittyvissä dialogeissa käydään keskustelua lähinnä siitä, millais-

ta musiikkia kuunnellaan ja kenen sitä sopii kuunnella. Kielteisiä ilmauksia esiintyy myös 

näissä kaikissa dialogeissa. Esimerkissä (64) informantti TM2 kertoo mielipiteensä kuulemas-

taan musiikista käyttämällä negaatiota.  
 

(64) MUSIIKKI (2) 
 
    01  TM2  :  hyvaa musiikkia [ha ha uusi uusi musiikkia uussi 

  02                          [((naurua)) 
  03  SM2  :  mutta mä en kuntele sun musiikkia ha  
  04          (1.0) 
  05  SM2  :  i can’t hear 
  06  T1   :  [kuulla 
  07          [mä en kuule mä en kuule 
→ 08  TM2  :  mä en ymmarra tämä musiikkia 
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5.2.1.9. Katolla-kuva 

 

Viimeisessä katolla-kuvassa on taas selkeä tilanne, johon liittyy erilaisia kieltoja. Niitä virit-

tämään on piirretty kuva, jossa on talon katolla kävelevä tyttö ruksattu yli ja myös kuva, jossa 

tikapuita kiipeävän tytön päälle on vedetty ruksi. Perustilanne on kaikissa dialogeissa tulkittu 

samoin, mutta pientä vaihteluakin löytyy. Siinä missä muut ryhmät ovat tulkinneet katolla 

kävelevän henkilön tytöksi on se informanttiryhmässä 3 nimetty äidiksi. Esimerkissä (65) 

nähdään kuinka yksinkertaisesti kielteinen ilmaus voidaan tuoda esiin ja jatkaa sulavasti kes-

kustelua sen pohjalta. Informantti BM2 mitä ilmeisemmin kieltää siinä kieltosanalla ei katolla 

kävelyn olevan vaarallista (r.5). 
 

           (65) KATOLLA (2) 
 
  01  BM2  :  katolla mä meen mä meen tansin katolla 
  02  SM2  :  mutta se on tosi dange- 
  03  T1   :  vaarallista 
  04  SM2  :  vaarallista 
→ 05  BM2  :  ei miksi 
  06  SM2  :  öö koska sinä voit öö ah ha [fall down 
  07  T1   :                              [pudota 
  08  SM2  :  mitä putota 
  09  T1   :  pudota 

 

5.2.2. Preferenssijäsennys 

 

Kekustelunanalyysissa keskustelusta eritellään vierusparien lisäksi erikseen kaikilla keskuste-

lun tasoilla toimiva jäsennyksen muoto preferenssijäsennys. Vierusparin jälkijäsen voi olla 

preferoitu, jolloin esimerkiksi etujäsenenä esitettyyn pyyntöön suostutaan. Tällaista myönteis-

tä preferoitua jälkijäsentä pyritään keskustelussa suosimaan. Sen sijaan preferoimattomia jäl-

kijäseniä vältetään. Sellainen voi olla esimerkiksi pyynnöstä kieltäytyminen. Preferoimatto-

muus näkyy keskustelussa viivyttelynä, vuoron monipolvisuutena ja selittelynä. (Tainio 1997, 

93-96.) 

 Preferenssijäsennys olisi syytä ottaa huomioon myös tutkittaessa negaation il-

menemistä tutkimusaineistossa, joka koostuu suullisista dialogeista. Improvisoidut dialogit 

muistuttavat tavallisia keskusteluja ja voisi olettaa, että samat lainalaisuudet toteutuvat myös 

niissä kuin tavallisessa keskustelussa. Jos negaatiota lähdettäisiin tutkimaan tarkemmin tällai-

sesta suullisesta aineistosta, jossa käytetään vapaata keskustelua, täytyisi ottaa huomioon, että 

preferenssijäsennys vaikuttaa asiaan. 
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Tämän vuoksi negaatio täytyisi ehkä määritellä hieman laajemmin tai uudella 

tavalla kuin normaalisti. En katso kuitenkaan tarpeelliseksi lähteä tarkastelemaan aihetta tar-

kemmin tässä tutkimuksessa, vaan tyydyn antamaan kaksi esimerkkiä, jotka viittaavat siihen, 

että tällaisia preferoituja ilmaisuja käytetään sellaisissa yhteyksissä, joihin perferoimatonkin 

jälkijäsen ikään kuin sopisi. 

Esimerkissä (66) informantti LM1 kiertää sujuvasti kieltävien ilmauksien käyt-

tämisen jälkijäseninä informantin HN1 etujäseninä esittämiin pyyntöihin vetoamalla väsy-

mykseen ja suomen kielen opiskeluun (r.4 ja 17). Esimerkin kaltaiset vuorot voidaan tulkita 

preferoiduiksi jälkijäseniksi. 

 
(66) SIIVOUS (1a) 

 
  01  HN1  :  sinun täytyy ööm (1.0) how you call that 
  02  T1   :  siivota 
  03  HN1  :  siivota sinun täyty siivota 
→ 04  LM1  :  haa minä olen väsynyt ti hi hi 
  05  HN1  :  mhh mä olen myös väsynyt (1.0) mä ha ha 
  06          mä täytyy ruokaa rhuokaa? rhuokaa täytyy 
  07          tedä, mä olen mä täytyy öö öö (2.0) öö wash 
  08          the dishies 
  09  T2   :  [pestä astiat 
  10  T1   :  [tiskata 
  11  HN1  :  peskata? 
  12  T1   :  tiskata 
  13  HN1  :  tiskata mää ää täytyy tiskata öö sun täytyy 
  14          tehdä (--) i don´t remember  
  15  T1   :  siivota 
  16  HN1  :  siivota 
→ 17  LM1  :  öö mun täytyy ää opiskella suomea. mä  

 

6. PÄÄTÄNTÖ 
 

Asetin tutkimukseni tehtäväksi tuottaa analyysin kuvatehtävätyypistä ja sen avulla syntyneistä 

dialogeista. Uskoin, että tutkimukseni tuloksena selviäisi, onko kyseinen tehtävätyyppi toimi-

va kielen opetuksen ja testauksen kontekstissa. Toivoin, että tutkimuksen tuloksena syntyisi 

myös kehittämis- ja soveltamismahdollisuuksia kuvatehtävän jatkokäyttöä ajatellen. Mieles-

täni olen saavuttanut nämä tutkimukselleni asetetut tavoitteet.   

Tutkimukseni päätavoitteena oli selvittää, millaisia dialogeja kuvatehtävä tuot-

taa. Tätä kysymystä olen tutkinut lähinnä dialogien rakenteen näkökulmasta. Dialogien ra-

kennetta tarkastelin vuorojen rakentumisen, vuoronvaihdon, sujuvuuden sekä koherenssin ja 

sidosteisuuden näkökulmasta. Dialogeista oli löydettävissä selkeästi erilaisia äidinkielisen 

keskustelun rakenteelle tyypillisiä piirteitä, jotka toivat esiin, millaiset valmiudet ja taidot 
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informanteilla on tuottaa spontaania kieltä suomeksi. Nähtävissä oli myös millaisia keskuste-

luvalmiuksia heillä on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ovatko he jo oppineet tällaisissa 

tilanteissa tarvittavan sanaston ja kielen rakenteet. 

Niin sanaston kuin rakenteidenkin hallinta vaihteli tietysti ryhmästä ja sen kieli-

taitotasosta riippuen. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että kaikki tasoryhmät pystyivät 

tuottamaan sujuvia, koherentteja ja merkityksellisiä dialogeja, joissa oli lähes aina selkeä alku 

ja loppu ja niissä päästiin tavallisesti jonkinlaiseen tulokseen ja päätökseen, vaikka tällaista 

tavoitetta ei etukäteen tehtävänannossa oltukaan annettu. 

Kielitaidon tasolla ei ollut selvästikään suurta merkitystä sen kannalta pystyivät-

kö ryhmän jäsenet ymmärtämään toisiaan ja toimimaan sujuvasti yhteistyössä. Tehtävässä 

nousivat esiin informanttien sanaston osaaminen kuvien asettamissa tilanteissa. Laajempaa 

sanaston osaamista osoittivat, niin kuin olettaa voikin, pidempään suomen kieltä opiskelleet 

eli tason 3 ja 5 informantit. He pystyivät käyttämään dialogeissaan myös vaativampia raken-

teita ja pääsivät dialogeissaan myös ehkä aavistuksen abstraktimmalle tasolle. 

 Tutkimus osoitti myös, että kuvatehtävä tuotti negaatiota, jota sillä oli lähdetty 

tavoittelemaan. Siinä mielessä tehtävän kuvat ja tehtävän toteutus olivat siis onnistuneita.  

Voidaan kuitenkin pohtia, että onko suullinen keskustelu tai tällainen spontaani dialogi paras 

mahdollinen tapa tutkia negaatiota, sillä aineiston valossa näyttäisi siltä, että suomi toisena 

kielenä -oppijoillakin kehittyisi jo aikaisessa vaiheessa äidinkielen puhujallekin tyypillinen 

tapa ilmaista asioita preferoidusti. Ainakaan systemaattisessa negaation tutkimisessa tällainen 

kuvatehtävä ei toimi, sillä strukturoimattomuutensa vuoksi se antaa rajattoman mahdollisuu-

den käyttää kieltä ja näin ei kaikki oppijan kielitaidon piirteet tule välttämättä ilmi. 

Mielestäni tutkimani kuvatehtävätyyppi ei sovi kovin hyvin kielitaidon testaus-

tarkoitukseen. On hyvin pitkälti kiinni esimerkiksi ryhmän dynamiikasta, että kuinka hyvin 

kukin osallistuja pääsee osallistumaan dialogin muodostamiseen ja osoittamaan omaa kielitai-

toaan. Voi olla, että tehtävään osallistujilla syntyy erilainen mielikuva kuvan tapahtumista ja 

siitä, mitä dialogin tulisi sisältää ja se voi aiheuttaa tuottamisongelmia. Tehtävä ei ikään kuin 

anna tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille osoittaa omaa kielitaitoaan. Toisaalta voidaan 

miettiä, että mikä vähänkään autenttisen tilanteen oloinen suullinen tehtävä sitten antaisi täl-

laiset mahdollisuudet. Suullista kielitaitoa tarvitaan useinmiten juuri kanssakäymiseen muiden 

ihmisten kanssa ja arjen tilanteissakin puhuja kohtaa erilaisia puhujia, joiden kanssa hänen on 

löydettävä yhteinen tapa kommunikoida, ikään kuin sopeutua tilanteeseen. Siinä mielessä 

tehtävä voisi olla hyvä vaihtoehto testata kielellistä reaktiokykyä erilaisissa odottamattomissa 
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tilanteissa. Ongelmalliseksi voisi muodostua myös tehtävätyypin avulla saatujen tuotosten 

mittaaminen ja arviointi. 

Negaation löytyminen aineistosta osoittaa, että tällainen kuvatehtävä voisi toi-

mia virikkeenä jonkin tietyn kielellisen piirteen testaamiselle tai harjoittelulle. Tämä vaatii 

tietysti panostusta kuvitukseen ja voidaan pohtia, pitäisikö tehtävään osallistujia jollain tavoin 

ennen sen aloittamista kehottaa kiinnittämään huomiota tiettyihin elementteihin kuvassa tai 

keskustelussa. Joka tapauksessa opettaja tai testaaja voi saada selville tehtävän avulla, millai-

sia aukkoja oppijalla mahdollisesti on kuvan tilanteissa tarvittavassa sanastossa ja fraaseissa 

sekä rakenteissa. Myös erilaisten idiomaattisten ilmausten ja kohteliaisuutta ilmaisevien ra-

kenteiden hallinnasta tehtävä voi antaa viitteiteitä. 

Tällainen kuvatehtävä sopii mielestäni hyvin kielen opetukseen yhdeksi harjoi-

tustehtävätyypiksi. Siinä vaaditaan spontaania kielen tuottamista ja nopeaa reagointikykyä 

erilaisiin tilanteisiin, kun tehtävään ei pysty ennakolta valmistautumaan. Tehtävä ei ole help-

po, mutta mielestäni tällaisiakin reagointitehtäviä on hyvä olla kielenopetuksessa. Oikeassa-

kaan vuorovaikutustilanteessa ei ole aikaa valmistautua ennakolta, vaan tilanteet tulevat eteen 

yllättäen. Niissä ei pärjää ennakkoon harjoitelluilla fraaseilla. Tällainen tehtävä voi antaa 

valmiuksia reagoida rohkeammin arkipäivän spontaaneissa tilanteissa. Esimerkiksi tason 1 

ryhmän opiskelijat selviytyivät monenlaisista haastavistakin tilanteista melko pienelläkin 

määrällä sanastoa ja rakenteita. Tehtävätyyppi on mielestäni esimerkki funktionaalisesta kie-

lenoppimisen tehtävästä. Kieltä voi ja sitä pitää käyttää, vaikka sanastossa ja rakenteissa on 

puutteita. Kaikki tasoryhmät selviytyivät hyvin jokaisesta tehtävän kuvasta.  

Vaikuttaisi siltä, että kuvatehtävään liittyvä roolileikin omaisuus toimii myös 

hyvin. Rooleihin eläytymisellä voi olla vapauttava vaikutus. On ehkä helpompi sanoa rooli-

henkilönä kuin itsenään erilaisia hassujakin asioita. Ei ole niin vakavaa, jos käyttää väärää 

rakennetta, sillä se on ikään kuin roolihenkilön sanomaa. Tällaisia pätelmiä ei tietenkään voi 

suoraan tehdä tämän aineiston pohjalta. Mielenkiintoista olisikin tällaisen tehtävän yhteydessä 

haastatella informantteja ja kysyä, miten roolit vaikuttavat tehtävän suorittamiseen ja kielen 

tuottamiseen heidän omasta näkökulmastaan. Mielenkiintoista olisi myös tietää, kokevatko 

oppijat tällaisen tehtävän hyödylliseksi oppimisen näkökulmasta. 

 Kuvatehtävän kuvia voisi tietysti kehittää. Niihin voisi valita vielä enemmän 

arkipäiväisempiä tilanteita, joita kielen käyttäjä kohtaa useammin arjessaa. Toisaalta kielen 

opiskelun ei tarvitse olla myöskään aina vakavaa ja siksi on hauskaa, että mukana oli myös 

kuvia, jotka jo itsessään vapauttavat tunnelmaa ja antavat vapaammat mahdollisuudet käyttää 

mielikuvitusta. Kehittäähän tällainenkin luovaa kielenkäyttötaitoa. 
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 Mielestäni tehtävä sopii hyvin esimerkiksi erilaisen sanaston harjoitteluun. Teh-

tävässä tulee hyvin ilmi, että onko oppijalla hallussa kuvan tilanteessa tarvittava perussanasto. 

Voisikin miettiä, että voisiko tehtävän apuna olla esimerkiksi jonkinlainen sanalista, jota voisi 

tarvittaessa vilkaista. Se saattaisi kuitenkin muuttaa tehtävän spontaania ominaisuutta melko 

paljon, ja oheismateriaali voisi heikentää sujuvuutta. Harjoitus toimisi hyvin varmasti myös 

eräänlaisena kertauksena tai jonkin aikaisemmin läpi käydyn sanaston harjoitteluna. Tehtä-

vässä voisi olla esimerkiksi jonkinlainen sarja erilaisia asioimistilanteita kaupassa. Kuvien 

tilanteet voisivat vaihdella kaupan osastoilta kassalle ja siinä voisi esiintyä erilaisia tuotteita. 

Samalla tavoin tulisi tilanteessa esiin erilaiset asioimistilanteeseen liittyvät fraasit ja tarvitta-

vat kielen rakenteet. Vastaavia kuvia ja tilanteita voisi kehittää muistakin tyypillisistä asioi-

mistilanteista eri paikoissa, esimerkiksi kirjastossa, postissa, pankissa ja ravintolassa. 

Tutkimustani ei voi pitää perinteisenä keskustelunanalyyttisenä tutkimuksena jo 

koeasetelmankaan puolesta. Aineisto ei ole niin sanottua autenttista koeasetelmasta vapaata 

keskustelua, jota keskustelunanalyysissa suositaan. Tutkimukseni perusteella voisin kuitenkin 

todeta, että keskustelunanalyysi tarjosi hyvät välineet ja käsitteet tutkimukseni menetelmäksi. 

Niiden avulla pystyin avaamaan ja poimimaan aineistostani tavoittelemiani asioita. Koenkin, 

että keskustelunanalyysi oli onnistunut valinta tutkimusmenetelmäksi. En katso myöskään 

mitään estettä sille, etteikö keskustelunanalyysiä voisi jatkossakin käyttää hyödyksi tällaisten 

aineistojen analysoinnissa. 

Tutkimusaineistoni ei ollut kovin laaja, joten siitä ei voi vetää minkäänlaisia laa-

jempiaempia johtopäätöksiä, mikä ei tki ollut tarkoituskaan. Tulokset ovat enemmänkin esi-

merkinomaisia näytteitä siitä, mitä yksi kuvatehtävätyyppi voi tuottaa. Jos informantteja olisi 

ollut enemmän jokaisesta tasoryhmästä, olisi tulosten perusteella voinut ehkä tehdä enemmän 

johtopäätöksiä ja huomata mahdollisesti loogisuutta erilaisten piirteiden toistumisessa eri ta-

soryhmissä. Näin tasoryhmien väliset erot olisivat tulleet paremmin esiin. Myös informanttien 

omat kommentit tehtävästä olisivat olleet todella hyödyllisiä. Niiden perusteella olisi voinut 

ehkä sanoa enemmän siitä, kuinka mielekäs tällainen tehtävä on opetuksessa, sillä oppijoiden 

omat kokemukset ovat tärkeä pohja erilaisia tehtävä- ja testityyppejä kehitettäessä. 
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LIITE 1    

 

Kuvatehtävän kuvat 

 

1) Ikkuna 

 
 

2) Tupakointi kielletty 

 

 



 68

3) Ruokakaapilla 

 

 
 

4) Pyöräily 
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5) Siivous 

 

 
 

6) Lasku 

 

 
 



 70

7) Piirtää seinille 

 

 
 

 

8) Musiikki 

 

 



 71

9) Katolla 
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LIITE 2    
 
Kuvatehtävän litteroinnit 
 

 
SUOMI 1A 
 
 
IKKUNA (1a) 

 
01          (7.0) 
02          ((hengittelyä)) 
03          (6.0) 
04  T1   :  if you need words we can help he he he 
05  KN1  :  ihihi amm (1.0) äiti minä haluan hmm (2.0) 
06          amm ää play?  
07  T1   :  leikkiä 
08  KN1  :  leikkiä ööm ööm (1.0) palloa? 
09  LM1  :  hmm ei ää (1.0) se sataa (1.0) am aurinko 
10          ei paista (2.0) ehkä huomennah hmhehe 
11  KN1  :  huomenna hmmm (3.0) hmm (3.0) minä äm minä  
12          haluan ähm (1.0) menen nyt [he he 
13  LM1  :                             [he he  
14          ahh sinä olet .hh huono [he he he ei                              
15  KN1  :                          [ihihihihi ei hihihi 

 
 
TUPAKOINTI KIELLETTY (1a) 
  
01  LM1  :  .hhhh ahh  
02          (2.0) 
03  KN1  :  hei 
04  LM1  :  (2.0) hei mitä sä teet? 
05  KN1  :  mm mä: minulla on aa tupakkia 
06  LM1  :  ää (4.0) ä ei: (7.0) ei voi t ööä (1.0) tupakkaa: 
07          (2.0) täällä  
08  KN1  :  miksi? 
09  LM1  :  ihihihi[hi hi 
10  KN1  :         [he he 
11  LM1  :  katso ääm (2.0) ääm wall? 
12  T1:     seinä 
13  LM1  :  aa (1.0) tässä on (2.0) paperia seinälä 
14  KN1  :  ooh ooh ooh anteeksi ooh ha [ha  
15  LM1  :                              [ ha ha  ei se 
16          mitään he (1.0) ou right 
 
 
 
RUOKAKAAPILLA (1a) 
 
01          (4.0) 
02          ((naurua)) 
03  LM1  :  mitä: tämä on? 
04  MM1  :  öö (8.0) aut- öö auttamme öö sinä syö 
05          tässä: vegetables  
06  T1   :  vihannekset 
07  MM1  :  vihanneksi 
08  LM1  :  hmm he he hmm ahh. (4.0)hmm minulla: (2.0) 
09          ei ole nälkä (3.0) he he he  
10          (6.0) 
11  T1   :  joo 



 73

 
 
PYÖRÄILY (1a) 
 
01          (3.0) 
02  LM1  :  missä on minun polkapyörä? 
03  MM1  :  he he he he he he he he he he 
04          (3.0) 
05  MM1  :  öö (4.0) öö (1.0) tässä on tämä on minun  
06          polkapyörä 
07  LM1  :  miksi? 
08          ((naurua)) 
09          (10.0) 
10  LM1  :  katso: oikella ha ha 
11  MM1  :  he he he 
12          (7.0) 
13  HN1  :  täy:- täytyyko: tyko minun ambulansia? (3.0)  
14          vai maybe is going something (--) 
15          (5.0) 
16  T1   :  ookoo 
 
 
SIIVOUS (1a) 
 
01  HN1  :  sinun täytyy ööm (1.0) how you call that 
02  T1   :  siivota 
03  HN1  :  siivota sinun täyty siivota 
04  LM1  :  haa minä olen väsynyt ti hi hi 
05  HN1  :  mhh mä olen myös väsynyt (1.0) mä ha ha 
06          mä täytyy ruokaa rhuokaa? rhuokaa täytyy 
07          tedä, mä olen mä täytyy öö öö (2.0) öö wash 
08          the dishies 
09  T2   :  [pestä astiat 
10  T1   :  [tiskata 
11  HN1  :  peskata? 
12  T1   :  tiskata 
13  HN1  :  tiskata mää ää täytyy tiskata öö sun täytyy 
14          tehdä (--) i don´t remember  
15  T1   :  siivota 
16  HN1  :  siivota 
17  LM1  :  öö mun täytyy ää opiskella suomea. mä  
18          menen pois. 
19  HN1  :  ä ä ä ä 
20  LM1  :  okei 
21          ((naurua)) 
 
 
LASKU (1a) 

 
01          (8.0) 
02  KN1  :  äm äm help help to help help 
03  T1   :  help? auttaa 
04  T2   :  auttaa 
05  KN1  :  auttaa so minä autan äm (1.0) äm (1.0) 
06          you hmm  
07          (3.0) 
08  T1   :  joo hyvä 
09          (10.0) 
10  HN1  :  ha ha haa 
11  MM1  :  ha ha haa 
12  LM1  :  se on vaikeaah (2.0) auttaa minua 
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13  KN1  :  hmm. (4.0) mm hän hmm (1.0) hmm (4.0) laugh  
14  T1   :  nauraa 
15  KN1  :  nauraa (1.0) amm ei öö nauraa ää (1.0) öm (3.0) 
16          öö yksi: kysymys kaksi: plus kaksi 
17          (5.0)  
18  LM1  :  mm (1.0) paljonko .hh .hh he he 
19          (2.0) 
20  KN1  :  ei 
21  LM1  :  viisi .hh .hh 
22  KN1  :  jooh hi hi 
23          (5.0)  
24  LM1  :  kaksi ja kaksi ei ei ole viisi 
25          (3.0) 
26          ((naurua ja hälinää)) 
27  HN1  :  se se on idiootti 
28          ((naurua)) 
29  MM1  :  kaksi on neljä hh mm ole on viisi 
30          (3.0) 
31          ((naurua)) 
32  LM1  :  anteeksi  
33          (2.0)  
34  MM1  :  kaksi on neljä on viisi 
35         (3.0) 
36  KN1  :  miksi? 
37         (2.0) 
38  LM1  :  kaksi ja neljä on kuusi 
39  KN1  :  kaksi? 
40         (2.0) 
41  LM1  :  eihh 
42         (3.0) 
43  HN1  :  ei tiedä 
44         ((naurua)) 
 
 
MUSIIKKI(1a) 
 
01  KN1  :  hyvää musiikki 
02         (1.0) 
03  LM1  :  mitä sä teet 
04         (2.0) 
05  KN1  :  hmm (5.0) ehmm musiikkia on (2.0) ei on ei ole 
06          what children lapsille or something 
07  T1   :  hmm lapsille 
08  LM1  :  miksi? hi hi hi 
09  KN1  :  e he he 
11  KN1  :  ömm (1.0) myö- myöhemmin aa (3.0) myöhemmin 
12          sinä tied tiedat tiedät 
13  LM1  :  aa how is different 
14  T1   :  erilainen 
15  LM1  :  äiti: (1.0) puhuu erilainen 
16          (6.0) 
17  KN1  :  öö joo: hi hi hmm ahm (4.0) se on ö a ö aa on 
18          dangerous 
19  T1   :  vaarallinen 
20  KN1  :  vaarallinen mm joo 
21  LM1  :  ou totta kai 
22  KN1  :  joo 
 
 



 75

 
KATOLLA (1a) 
 
01          (6.0) 
02  MM1  :  ei kävelä: (5.0) ma-otto roof? 
03  T1   :  katto 
04  MM1  :  katto 
05          (4.0) 
06  HN1  :  öm kivaa 
07          ((naurua)) 
08  KN1  :  mitä sä teet? 
09  HN1  :  öö mä (2.0) mä: >kävelen kävelen< is it walk? 
10          mmh 
11  HN1  :  mä kävelen 
12  LM1  :  miksi? 
13          ((naurua)) 
14  HN1  :  mä katson aa (2.0) aau mä katson aa lapsit 
15          ja: kotit kotit? ja: mm (2.0) puu?  
16  T1   :  puu 
17  HN1  :  puu 
18  T1   :  puu 
19  HN1  :  ja: (1.0) kaikki 
20          (7.0) 
21  LM1  :  ºdown? º 
22  T1   :  alas alas 
23  LM1  :  hyppää alas nyt 
24  HN1  :  ei (1.0) ei äm mää haluan amm (1.0) am pala? ää 
25  T1   :  kiivetä 
26  HN1  :  mä haluan i want to jump on the tree and go 
27          down this way it´s too difficult äm 
28  T1   :  okei 
29  HN1  :  mä haluan öö tämä: kävellä ja how do you 
30          say jump  
31  T1   :  hypätä 
32  HN1  :  hypätä öö (1.0) poo on the tree? poo 
33  T1   :  puu 
34  HN1  :  puu 
35  T1   :  puu 
36  HN1  :  puu 
37          (4.0) 
38  T1   :  hi hi hi okei hyvä 
 

 
PIIRTÄÄ SEINILLE (1a) 
 
01  LM1  :  aah 
02          (4.0)  
03  LM1  :  mitä sä teet 
04  HN1  :  mä (1.0) mä kirjoita 
05  T1   :  joo 
06  HN1  :  joo 
07  LM1  :  se on huono he he  
08  HN1  :  ei se on kivaa 
09  LM1  :  he he ehe he missä: on sinun kirja? 
10  HN1  :  öm (1.0) en tiedä ööm (2.0) öö (2.0) öö 
11          se on öö  house koti 
12  LM1  :  siinä on ruma 
13  HN1  :  huma what´s huma 
14  LM1  :  ugly 
15  HN1  :  oo ee 
16          ((naurua)) 
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17  HN1  :  ei öö se on sinä sinä  
18  LM1  :  joo 
19  HN1  :  joo 
20          ((naurua)) 
21  HN1  :  äiti yeah good 
22          ((naurua)) 
23  LM1  :  öö (1.0) mm (1.0) ää mä (2.0) mm en 
24          ole onnellinen 
25  HN1  :  mmm (2.0) onnellinen? 
26  LM1  :  happy 
27  HN1  :  oo (1.0) oo anteeksi mä: (1.0) kirjota kirjoita 
28          paperille 
29  LM1  :  hyvä:h he he he 
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SUOMI 1B 
 
 
IKKUNA (1b) 
 
01          (14.0) 
02  TM1  :  °sunai° su- sunai sun or sunai 
03  T1   :  aurinko aurinko  
04  TM1  :  aurinko 
05  T1   :  sun aurinko 
06  TM1  :  aurinko 
07  BM1  :  and it’s raining? 
08  T1   :  sataa 
09  BM1  :  sataa 
10          (5.0) 
11  BM1  :  hmm 
12          (1.0) 
13  TM1  :  (--) yeah 
14  BM1  :  hmm  
15          (4.0) 
16  TM1  :  (--) 
17          (6.0) 
18  BM1  :  he he 
19  TM1  :  he he 
20  TM1  :  ää 
21          (4.0) 
22  BM1  :  ((maiskautus)) mitä teet tämä? 
23  TM1  :  mitä teet tämä? 
24          (3.0) 
25  BM1  :  what (2.0) can we do he he [he 
26  TM1  :                             [he he okei he he  
27          a (1.0) minä en (2.0) äm minä  
28          (3.0) mene pelattama 
29  BM1  :  mm 
30          (3.0)  
31  TM1  :  ((kuiskaa jotain)) 
32  BM1  :  hmm joo he he he 
33  TM1  :  he he  
34          (5.0) 
35  BM1  :  öö mutta se sataa 
36          (3.0) 
37  TM1  :  aam (3.0)  
38  BM1  :  ((kuiskaa jotain)) 
39  TM1  :  (--) joo 
40          (7.0) 
41  TM1  :  hmm (1.0) amm (6.0) mm °mikä on play here°  
42          onko se (-) 
43  BM1  :  hmm 
44  TM1  :  mene pelatama tässä                                      
45  BM1  :  JOO [he he 
46  TM1  :      [ta- ta- ta- talossa talossa 
47  T1   :  joo hyvä 
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MUSIIKKI (1b) 
 
01          ((naurua)) 
02  TM1  :  hei (1.0) me kun tä kun tu 
03          kuuntelet kuuntelen aam 
04          hyvää musiikkia  
05  BM1  :  mm (7.0) ää mä en öö mitä musiikkia (1.0) sinä  
06          kuuntelet? 
07  TM1  :  aa minä kuuntelen rockmusiikkia 
08  BM1  :  ää (2.0) mä: (2.0) haluan (1.0) ää (1.0) kuuntelen  
09          musiikkia (--) 
10  TM1  :  aam 
11  BM1  :  what is also 
12  T2   :  myös 
13  BM1  :  myös 
14          (3.0) 
15  TM1  :  aam (3.0) hm (--)  
16  BM1  :  he he  
17  TM1  :  amm sitten aa [he he  
18  BM1  :                [he he  
19  TM1  :  sinä en kuuntelen musiikkia (3.0) because bu-  
20          mutta no (-) mutta  
21  T1   :  äiti (.) mutta vai? 
22  T2   :  because [ei ku koska 
23  T1   :          [koska 
24  TM1  :  koska sinä ääm en haluan halua äm (2.0) 
25  BM1  :  hmm? 
26  TM1  :  (--) 
27  T1   :  ottaa pois? 
28  TM1  :  ottaa pois ha 
29          (3.0)  
30  BM1  :  joo [he he  
31  TM1  :      [he he  
32  T1   :  okei hyvä hyvä  
 
 
RUOKAKAAPILLA (1b) 
 
01          ((nauruun pyrskähdys)) 
02  BM1  :  ha ha ha ha ha ha  
03  TM1  :  hi hi hi hi hi 
04  T1   :  no 
05  BM1  :  [ha ha ha ha 
06  TM1  :  [hi hi hi hi ih hih 
07  T1   :  [no 
08  TM1  :  wau yeah wenn du nicht grün bist nicht oo  
09  BM1  :  [he he   
10  TM1  :  [he he 
11  T1   :  hmm 
12  TM1  :  VAA 
13  T1   :  ahah 
14          ((hihitystä))  
15  TM1  :  am (3.0) sinä (1.0) en söi am (2.0) what’s  
16          vegetables 
17  T1   :  vi [hannekset 
18  T2   :     [kasviksia 
19  T1   :  vihannekset  
20  TM1  :  vihanneksit  
21          (5.0) 
22  BM1  :  i’m a pig he he 
23  T1   :  mmmh 
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24  TM1  :  röh röh [he he 
25  BM1  :          [he he  
26  T1   :  joo    
27          (5.0) 
28  BM1  :  he he [£en sjyö he he en sjyö minä£ he he   
28  TM1  :        [he he                        what 
29  BM1  :  don’t eat me he [he he 
30  TM1  :                  [he he    
31  BM1  :  (-) ei 
29  TM1  :  aa? 
30  BM1  :  en vai ei? 
31          (2.0)  
32  TM1  :  minä en syö ää? (--) 
33  BM1  :  don’t eat me ((myhinää))  
34          (2.0) 
35  TM1  :  olenko ((jotain saksaksi)) am  
36  BM1  :  hmm 
37  TM1  :  ((jotain saksaksi)) 
38  BM1  :  hhmm 
39          (4.0) 
40  BM1  :  en syö minä  
41  TM1  :  hmm? 
42  BM1  :  ei syö minä  
43  TM1  :  hm 
44  BM1  :  vai en et  
45  TM1  :  me aa joo me en haluan syön mä mee- mes en  
46          haluan sinä syön (--) 
47  BM1  :  hmm 
48          (4.0)  
49  BM1  :  [he he 
45  TM1  :  [he he  
46  T1   :  okei  
47  TM1  :  (--) he he 
48  BM1  :  he he 
49  T1   :  joo  
 
 
TUPAKOINTI KIELLETTY (1b) 
 
01  TM1  :  aah 
02          (2.0) 
03  BM1  :  what is smoking 
04  TM1  :  for me is friendship  
04  BM1  :  [hehe £oh great£  
05  TM1  :  [he he 
06  T2   :  tupakoida 
07  TM1  :  tupakoida 
08  BM1  :  -koida  
09  TM1  :  aam  
10          ((kuiskailua)) 
11          (5.0) 
12  TM1  :  oletko? no no that’s a question oletko aam  
13          (2.0) sinä en what the word again  
14  T1   :  tupakoida to [smoke 
15  TM1  :               [si- sinä (1.0) en tupakoida  
16          (4.0)  
17  TM1  :  [he he  
18  BM1  :  [he he   
19          (3.0) 
20  TM1  :  am no (--) 
21          (4.0) 
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22  BM1  :  .h 
23          ((neuvottelua kuiskaten)) 
24  TM1  :  why what mitä nana mihin  
25  BM1  :  mistä  
26  TM1  :  mistä  
27  T1   :  miksi 
28  BM1  :  miksi 
29  TM1  :  miksi that’s why?  
30  T1   :  mm joo 
31  TM1  :  miksi mi- miksi sinä ää 
32  T2   :  tupakoida  
33  TM1  :  tupakoida (kuiskaa jotain)  
34  BM1  :  me tupakoiden koska me (1.0) haluan 
35  TM1  :  hei (1.0) ääm (2.0) syytekoja?  
36  BM1  :  tupakoida 
37  TM1  :  tupakoida on (1.0) unhealthy 
38  T1   :  epäterveelli-stä  
39  TM1  :  epäterveelistä 
40  BM1  :  joo mhe he he  
41  TM1  :  ei aam sinä (1.0) en what’s allouwed you’re  
42          not allowed 
43  T1   :  mikä  
44  TM1  :  allowed 
45  T1   :  (2.0)  aha not allowed  
46  TM1  :  yeah yeh couse you are not allowed yeah 
47  T1   :  kielletty not allowed  kielletty 
48  TM1  :  kielletty (1.0) aa sinä en kielletty (2.0) am  
49  BM1  :  (--) (1.0) you 
50  TM1  :  yeah (--)  
51  BM1  :  hmmpyyh ((turhautunut pyhähdys)) (1.0)  
52          joo sitten mä en tupakoien tässä  
53  TM1  :  oo okei 
54  T1   :  okei: hyvä 
  
 
KATOLLA (1b) 
 
01          (6.0) 
02  BM1  :  what is the roof 
03  AM1  :  katto  
04  BM1  :  katTO (1.0) ää 
05          (5.0)  
06  TM1  :  minä käy- käyn walk >kattele kattele kävelen<  
07  BM1  :  walk  
08  TM1  :  minä kävelen aa  
09          (3.0) 
10  BM1  :  ka- (2.0) 
11  TM1  :  (--) say  
12  BM1  :  kattona 
13  TM1  :  katolla? 
14  T1   :  mhm joo 
15  BM1  :  joo hmm he he   
16  TM1  :  he he  
17  BM1  :  öö  
18  TM1  :  what look at  
19  BM1  :  öö (1.0) nemme 
20  TM1 & BM1 : ((neuvottelua saksaksi))  
21          (2.0) 
22  BM1  :  nette töitä kävelee kattola (1.0) look the  
23          girl’s walkin on the roof 
24  TM1  :  yeah 
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25  T2   :  katsoa [is look katsoa  
26  BM1  :              [katsoa katsoa ah 
27  TM1  :  yeah katsoa of course 
28  BM1  :  kyllä minä en näisen [he he  
29  BM1  :                       [he he (1.0) joo 
 
 
PYÖRÄILY (1b) 
 
01  TM1  :  minä al- alan am  
02  BM1  :  ajaa 
03  TM1  :  ajaa ajaa yeah ajaa of course minä ajaa pöydäl-  
04          pöydällä?  
05  T1   :  pyörällä  
06  TM1  :  pöyrällä  
07  BM1  :  pyörällä  
08          (2.0) 
09  BM1  :  ää what’s (4.0) should i say ehe he (2.0) ee (1.0)  
08          mutta: (1.0) what´s (1.0 ) child children  
09  T2   :  lapsi  
10  TM1  :  lapsi 
11  BM1  :  mutta lapsi: öö ka- (1.0) velee kuttaalla (2.0)  
12          konttula (1.0) no (1.0) kutala 
13          (6.0)  
14  TM1  :  joo [he he  
15  BM1  :      [he he puf pow 
16  TM1  :  ää mutta me ääm (8.0) ops i’m in hurry? 
17  T1   :  olla kiire  
18  TM1  :  aa 
19  T1   :  olla kiire 
20  TM1  :  mutta mä oon kiire  
21          (4.0)   
22  BM1  :  mää (--) aa französisch [he he öö (4.0) mmm  
23  TM1  :                          [he he 
24          (4.0)  
25  BM1  :  puuhhuhuuh  
26  TM1  :  oo [he he  
27  BM1  :     [he he 
28  T1   :  okei 
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SUOMI 2 
 
 
IKKUNA (2) 
 
01  TM2  :  (ou) 
02  BM2  :  (--) 
03  TM2  :  yeah (0.3) moi [ih hi hih 
04  BM2  :                 [i hi hih   £moi£ 
05  TM2  :  mm voisitko ((rykäisy)) ((rykäisy))(2.0) ää  
06          lähdetkö öö  
07          (1.0) elokuvissa  
08  BM2  :              [he] 
09  TM2  :  oo (1.0) ask me the ↓something 
10  BM2  :  mik miksi (1.0) >elikuva< 
11  TM2  :  koska (1.0) [ehe (1.0) koska sää sää on (1.0)  
12          sää on (1.0) ei hyvä 
13  BM2  :              [he 
14          (3.0) 
15  BM2  :  aijaa se on ei ei hyva ilma (1.0) hmh? okei öhm joo 
16  TM2  :  [he he 
17  BM2  :  [he he 
 
 
TUPAKOINTI KIELLETTY (2) 
 
01  BM2  :  aha  
02  YM2  :  ou 
03  TM2  :  ou .hhh 
04  YM2  :  moi mita kuuluu? 
05  TM2  :  myyh (1.0) öö terve: hjyvaa [he he £ kit- kiitos  
06          enta itselle:si£  
07  BM2  :                              [hi hi hi 
08          hhh [ih hih hihi hih hih  
09  YM2  :      [he he (1.0) ööm (1.0) öö (1.0) tup-tupatko: 
10  TM2  :  öö öö anteksi öö mä en typän mä en 
11          typän tää tässä (1.0) yy tässä: öhö >mä mä  
12          mä< typan ööhhöh £kau- kaup- kau passah  
13          [kaupassa£   
14  BM2  :  [hi hih hi 
15  TN2  :  [he he he 
16  YM2  :  mm mäs mä söin poliissiasemauto: .hhh 
17  TM2  :  okei. mä menen ä mä menen kaupassah 
18  YM2  :  he hee 
19  T1   :  ºokei hmm hyväº 
20  YM2  :  öö totakai 
21  TM2  :  he he moi moi 
22  YM2  :  he he moi moi 
23  BM2  :  hihi hihi hi         
24          ((hälinää)) 
 
  
RUOKAKAAPILLA (2) 
 
01  TM2  :  öö y terve yy (1.0) [he he uu (1.0) mä en mä en tiedä  
02          öö mä en tiedä öö ((maiskaus)) (1.0) öyyh what animals  
03          suomeksi suomeksi 
04  BM2  :                            [he he               
05  YM2  :                            [he he 
06  T2   :  eläin [eläimet] 
07  TM2  :        [eläimet] e-eläimet se on ööö juoda mun  
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08          [se on] se on juoda mun ööö (1.0) rah derah? 
09  TN2  :  [(--)          ]  
10  YM2  :  ruoka 
11  TM2  :  ruoka ruoka 
12  TN2  :  hmh se maistu hyvin 
13  TM2  :  njam njam hyvaa ruoka 
14  BM2  :  [he he  
15  YM2  :  [he he 
16  TM2  :  mutta mutta se on minulla ruokka he he 
17  TN2  :  no öö (4.0) no so saa (2.0) ää 
18          (3.0) 
19  YM2  :  you could ask something 
20  TM2  :  yeah 
21  YM2  :  ask for them 
22  TM2  :  ask for 
23          ((--)) 
24  TN2  :  let let let you let let 
25  T1   :  antaa 
26  T2   :  sallia 
27  TN2  :  at you let door open 
28  T1   :  jättää jättää 
29  TN2  :  jättää joo sä jättää avaa avain oviin lahtin 
30  TM2  :  mhm aa mä en työda öö kurkkuja ja porkkaja  
31          [ja (1.0) omena] he he he he he se on öö se  
32          on mu-mun 
33  YM2  :  [pork- porkkanoita] 
34  TN2  :  joo me syöme nyt sitten mee en syö öö iltalla  
35          ah ah ha 
36  TM2  :  he he mä syöda (1.0) mä mä syödä (3.0) kanservio 
37          [ or what’s] what’s 
38  YM2  :  [he he] 
39  TM2  :  sä sä sä on pakko ää sä on pakko öö lidl  
40          lidlssa lid 
41  YM2  :  lidlessä 
42  TM2  :  prismassa ja: prismassa ja: ööhm  
43          (5.0) 
44  YM2  :  ostaa 
45  TM2  :  ostaa ja ostaa ja ostaa ruokaa [ha ha  
47          (2.0) mä mä syödä ruoka 
46  T1   :                                 [ok 
47  TM2  :  he he 
48  T1   :  hyvä hyvä 
 
 
MUSIIKKI(2) 
 
01  SM2  :  oi paska 
02              oi 
03              ou  
04  TM2  :  [no joo sininen 
05  SM2  :  [entä sinä 
06          maa 
07  SM2  :  kuka on sininen 
08          kuka on 
09          ma  
10  SM2  :  mitä sa kuuntelet 
11          (--) 
12  TM2  :  hyvaa musiikkia [ha ha uusi uusi musiikkia uussi 
13                          [((naurua)) 
14  SM2  :  mutta mä en kuntele sun musiikkia ha  
15          (1.0) 
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16  SM2  :  i can’t hear 
17  T1   :  [kuulla 
18          [mä en kuule mä en kuule 
19  TM2  :  mä en ymmarra tämä musiikkia 
20  SM2  :  kuka on mun äiti is-isa (1.0) kuka on aa [sä olet 
21  JOKU :                                           [kenella  
22          kenella on 
23  SM2  :  no ei ei kuka on kuka on  
24  SM2  :  isä isä mä voi mä mm haluaisin ööm the same 
25  T1   :  kuulla kuunnella 
26  SM2  :  the same player i i would like to have the same player 
27  T1   :  cd (1.0) soitin 
28  SM2  :  ahaa mä haluaisin cd or to have to do yuo don´t 
29  T1   :  joo cd-soitin cd-soittimen 
30  JOKU :  he means that he’d like to have the same 
31  SM2  :  mä haluaisin cd-soittimen 
32  TN2  :  saata saada 
33  SM2  :  saada aa (2.0) voitko ostaa cd-soittaa minulle 
34          voitko ostaa 
35  YM2  :  joo: 
36          ((naurua)) 
37  SM2  :  joo okei 
38  YM2  :  mä olen rahaa tänaan äämm 
39          (1.0) 
40          paljonko rahaa? ha ha 
41          ((naurua)) 
42          mä tarvitsen 
43          yks euroa 
44  SM2  :  mutta sulla on pankkikortti eh he heh 
45  YM2  :  joo joo mä pankkikortti: nordeas mä pankki norde:a 
46  SM2  :  hah aha so you are bad guy oder 
47  YM2  :  ää me-menet-menetkö pankkiin 
48  SM2  :  menenkö pankin tietysti illalla 
49  YM2  :  menetkö pankiin illalla 
50  SM2  :  mutta sun sina öö you could use sina voit käydä  
51          ottoautomaatti 
52          ottoautomaatti 
53  YM2  :  öö mistä  
54          ((naurua))  
55  YM2  :  where mistä missä 
56          ((naurua)) 
 
 
PYÖRÄILY (2) 
 
01  TN2  :  he:i mihin sä menet 
02  SM2  :  hi hi hi mä kavelen her- tässä eh he he 
03          (3.0)  
04 YM2   :  mä ää ää mä mä hjerää mä hjerän oi 
05  TM2  :  menet pyörällä 
06  YM2  :  mä menen jyliopistolle 
07  SM2  :  mutta miksi sä olet öö 
08  YM2  :  mä on kiire 
09  SM2  :  on kiire (1.0) miksi sä olet on kiire 
10  YM2  :  ää koskaa maa ma tenti:aikaa starts aikaa ää  
11          kahde- kahdessantoista ää ja nut öö öö  
12          ka-kahdeksantoista 
13  SM2  :  what is afraid 
14  T2   :  pelätä 
15          pelottaa 
16  SM2  :  mutta öö ö pyörällä kielletty tässa on k on  
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17          kielletty joo? tai kielletty on kielletty 
18  YM2  :  mä en katsoo ää tämä how to say sign 
19  T2   :  merkki 
20  YM2  :  mä en katsoo: tämä merkki 
21  SM2  :  se on öö problem how to say problem  
22  T1   :  ongelma 
23  SM2  :  se on sun onnelma ha ha 
24  YM2  :  joo 
25  SM2  :  koska mä olen mä olen mä olen pieni lap- mä olen  
26          pieni lapsi jo sinä ha ha could damage 
27  TM2  :  he could pelata pelata ss ss 
28  SM2  :  you could make me harm (2.0) siis sä 
29  YM2  :  could damage his how to say very 
30  SM2  :  tosi 
31  YM2  :  oo (1.0) mä tosi (1.0) ää (1.0) mä tosi kiire ähähä hä 
32  SM2  :  so you don´t really cear much children 
33  YM2  :  mä mun tenti already start 
 
 
KATOLLA (2) 

 
01          ((hälyä)) 
02  SM2  :  hei mitä sä teet täälla 
03  BM2  :  aa o ou  
04          (3.0) 
05 BM2   :  on the roof again 
06  SM2  :  what is your colour again 
07  T1   :  katolla 
08  BM2  :  katolla mä meen mä meen tansin katolla 
09  SM2  :  mutta se on tosi dange- 
10  T1   :  vaarallista 
11  SM2  :  vaarallista 
12  BM2  :  ei miksi 
13  SM2  :  öö koska sinä voit öö ah ha [fall down 
14  T1   :                              [pudota 
15  SM2  :  mitä putota 
16  T1   :  pudota 
17  SM2  :  pudota hmm sinä voit pudota pudota 
18  BM2  :  joo mutta mun kaveri ää stood catch 
19  T2   :  ottaa kiinni 
20  BM2  :  ottaa kiinni (1.0) mun kaveri ottaa kiinni 
21  SM2  :  ha ha ha are you sure ha ha 
22  DM2  :  ää mä typa ää must typ- typan must 
23  T1   :  täytyy  
24  DM2  :  mä täy- mä täytyy (6.0) put him down ää (2.0)  
25          ää (2.0) put him down 
26  SM2  :  put her down 
27  DM2  :  put her down put her down 
28  SM2  :  mun täytyy saada 
29  T1   :  saada hänet alas (1.0) hakea hänet alas 
30  DM2  :  hänet  
31  T1   :  hanet alas 
32  DM2  :  hänet alas 
33  BM2  :  how to say fire fire station 
34  SM2  :  palaa 
35  T2   :  paloasema 
36  BM2  :  paloasema (1.0) ää menetkö pale- paloasema  
37          äää hmm  
38          to put to tell (3.0) to tell fireman (2.0) that 
39  T1   :  to make a fire alarm tehdä hälytys 
40  SM2  :  mä söin paloasemalle jo jo already already  
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41          i have already söin söin mä söin paloasemalle jo 
42  BM2  :  ou hjyva 
43  SM2  :  he ovat menossa (1.0) nyt 
44  BM2  :  okei tosi hyvä 
45  SM2  :  mutta (2.0) meillä on pakko tehdä something 
 
 
LASKU (2) 
 
01  TN2  :  hei hei lapset kaksi plus kaksi en ole viisi (1.0) ää  
02          mitä te sanotte nyt 
03  TM2  :  ou mä mä en tiedä mä: öö .hh (2.0) mä ei 
04  SM2  :  minulla se on oikein 
05  TM2  :  hyvä  
06  SM2  :  varmasti hän ei tied tie hän tiedan tieda tiiän tied- 
07          (2.0)  
08  SM2  :  mä tiedän hän sinä tiedät hän 
09          tiedää hän tiedää hhmm erilainen matematiikka 
10  TM2  :  mä en ummarrat tää ää (1.0) kaksi plus kaksi  
11          ähä koska koska mä oon huono äämm huono  
12          opiskella opiskella ha ha ha ha 
 
 
SIIVOUS (2) 
 
01  SM2  :  no joo (1.0) mikä hänen nimi on 
02  YM2  :  ä hä hää bart 
03  SM2  :  no joo bart he he sä en oo di- di- diskait diskait  
04          (--) oo is not my card 
05  TN2  :  hei piia tule takasi takaisi (1.0) ää sää (1.0) sinua  
06          tarvitsee tiskata 
07  BM2  :  mä en en halua 
08  TN2  :  me missä sä ny juokse (1.0) pidä tulla takasi 
09  BM2  :  (1.0) anteeksi 
10  TN2  :  must you must 
11  T1   :  täytyy 
12  TN2  :  sinä täytyy tulla takasi 
13          ((hälinää)) (8.0) 
14  TM2  :  he ee e ha ha mmm hei jon pakko ka-käo-käo  
15          öö soon soon soon how to say soon 
16  TM2  :  soon in come back soon 
17  T1   :  ah pian pian 
18  TM2  :  pian käy-kä-käy käy 
19  SM2  :  what do you want to say 
20  TM2  :  you need to 
21  SM2  :  sun on pakko 
22  TM2  :  si-si-si-sinä on pakko käy 
23  SM2  :  tule 
24  TM2  :  tule so- [soon pian 
25  T1   :           [pian 
 
 
PIIRTÄÄ SEINILLE (2) 
 
01  TN2  :  ka-katso: (2.0) katso isä mä: (2.0) drew 
02  T2   :  piirtää [piirtää draw 
03  TN2  :          [piirtää tässä 
04          (6.0) 
04  SM2  :  is it me i thought it was green aa oo tosi  
05          hyvä kuva 
06          ((naurua)) 
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07  T1   :  joo 
08  SM2  :  joo joo kuva 
09  TN2  :  kiitos isä 
10  SM2  :  mutta mutta miksi sä mhm käyt öö sä  
11          (1.0) on the wall 
12  T1   :  seinä 
13  SM2  :  seinässä joo seinäs 
14  TN2  :  aa minulla en (2.0) 
15  TM2  :  paperi 
16  TN2  :  [joo 
17  SM2  :  [mä ostin sinulle paperi öm en last wee- öm ensi 
18          viikon 
19  T1   :  viime viikolla 
20  SM2  :  viime viikkona 
21  TN2  :  no mutta mä en halua aa (--) 
22  T2   :  piirtää 
23  TN2  :  piirtää piirtää paperille 
24  SM2  :  mutta 
25  TN2  :  tule minun kanssa eh 
26  SM2  :  oo joo why not miksi ei 
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SUOMI 3 
 
 
IKKUNA (3) 
 
01  RM3  :  no nii:n hmm (2.0) .h haluatko: pelata: palloa:  
02          minun kansa ulkona? öö joo jo joo 
03          ((naurua)) 
04  SM3  :  öö joo mä haluaisin mutta vettä tulee tänään  
05          ja (1.0) me (1.0) emme (1.0) voi haa mennä u- mennä:  
06          (2.0) ylos 
07  RM3  :  mhm mutta mutta ei ei haittaa suomessa öm sataa  
08          vettä aina 
09  SM3  :  ha ha ha 
10  RM3  :  marraskuussa 
11  SM3  :  ha ha (1.0) niin aa (1.0) joo mutta aa onks sulla aa 
12          vaatteita  
13          aa (1.0) joten me voidaan pelata jotain (1.0) aa 
14          ylkona? 
15  RM3  :  totta kai mulla on (1.0) vaateita (1.0) am (2.0)mennää  
16          ulkona ulkonaan ulkonaan 
17  SM3  :  joo mennään ha ha ha 
18  RM3  :  hyvä 
19          ((naurua)) 
20  SM3  :  kiitos 
 
 
TUPAKOINTI KIELLETTY (3) 
  
01  LN3  :  no ÄIti (1.0) no mullon ongelma siis siis (4.0)  
02          mi- mi- äiti mitä sä teet? 
03  AN3  :  ai joo mä olen äiti no mä hee £mä poltan  
04          tupakkaa tässä nurkassah£ 
05  LN3  :  no sä sä pi- sun pitää tiedä että mulla on astma 
06  AN3  :  aha 
07  LN3  :  joo 
08  AN3  :  onks sulla astma en mä tiennyt ennen 
09  LN3  :  JOO ja myöskin katso vaan öö siellä on ös täällä  
10          on ki-kielletty: tupakointi 
11  AN3  :  ai NIIN no anteeks mutta nyt mä olen aloittanut  
12          polttaa tätä sigarettia kyllä sitten mä lopetan sen 
13  LN3  :  [joo joo hyvä äiti 
14  AN3  :  [he he 
 
 
SIIVOUS (3) 
 
01  AN3  :  no no hei tiina miksi sä lähdet ulos? sullon  
02          pakko tänään vähän siivota täällä kotona=miksi  
03          sä sä sä sä (1.0) juokset no s sä juokset pois? 
04  RM3  :  aa (1.0) koska (2.0) isä voi auttaa sua. [(1.0) ja en 
05          mä mä en (1.0) halua auttaa tänään. 
06  AN3  :                                           [ah ha 
07  AN3  :  noo kyllä se ei ole hyvä vastaus=kyllä nyt sä tuut  
08          £tänneh ja siivoat tätä meidän koti£ ja mitä sä teet  
09          siellä nurkassa?=miksi sä olet piilossa siellä? ha ha 
10          ha £p(h)elkäätkö sinä£ 
11  SM3  :  hil:jaa hil:jaa [(1.0) mä haluan nukkua:  
12                          [((naurua)) 
13  SM3  :  se on illalla. 
14  AN3  :  no mutta kyllä nyt on ensin ilta- ilta pala-aika nyt 
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15          niinkun tuut niinkun kotiin ja ja peset peset kätensä 
16          ja nyt istutaan ihan pöydän ääressä ja syödään vähän 
17          ensin ennen kun sä menet nukkumaan (1.0) eh he he 
18          ((naurua)) 
 
 
LASKU (3) 

 
01  RM3  :  tää on vähän vaikea mulle. 
02  LN3  :  noo ehkä hm tässä kuvassa kielletu puhua: ja  
03          mitä muuta? 
04  AN3  :  >aijaa se on sinä ja minä ja me puhutaan aina vaan.< 
05  LN3  :  joo ja [halu halu siis ↓mikä se on 
06  AN3  :         [no hei hyvää 
07  SM3  :  <poika kuule (1.0) tämä on (1.0) väärä. kaks plus kaks 
08          on?>  
09  RM3  :  (1.0) viis 
10  LN3   :  no: 
11  AN3  :  no eiii oo ha ha 
12  LN3  :  ha haa se se on on neljä: ((sormien napsutusta)) katso 
13             va(h)a(h)n (1.0) se on neljä 
14  SM3  :  HILJA (1.0) mene pois. Ah ha ha (1.0) <poikA kaks 
15          omenaa  
16          plus kaks omenaa (1.0) on?> 
17  RM3  :  viis omenaa 
18          ((naurua)) 
19  AN3  :  no ei no ei 
20  LN3  :  se on neljä no (1.0) se alku: kun nolla hmh 
21          (2.0) 
22  RM3  :  nolla? 
21  LN3  :  joo se on sa- sama sama kirja (1.0) kirjain kirjain ku 
22          kun nolla mutta se o (1.0) neljä 
23  SM3  :  ehe 
24          ((naurua)) 
25  RM3  :  okei se on neljä 
26  SM3  :  <hyvä hyvä> 
 
 
PYÖRÄILY (3) 
 
01  LN3  :  .aah (2.0) voi voi 
02          (4.0) 
02  AN3  :  no voi miksi se menee pyörällä ihan kun se pieni  
03          tyttö kulkee läpi. 
04  LN3  :  no VOI VOI en ma (1.0) näyttänyt öö hänet. (2.0) hmm  
05          tyttoo mene pois (1.0) tytto 
06  RM3  :  mi-? 
07  LN3  :  sä mene(h) pois hi hi 
08  RM3  :  o anteeksi mutta aa ha ha en ma ymmartanyt että 
09          polkupyörä voi (2.0) juosta. 
10  AN3  :  no mutta kyllä se ei saa se ei saa kulkea tässä kun  
11          se on kielletty 
12  LN3  :  joo. (1.0) ehkä mä teen joku (1.0) pask(h)aa ha ha 
13          ((naurua)) 
14  LN3  :  £noo (1.0) anteeksi tyttö£ 
15          ((naurua)) 
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RUOKAKAAPILLA (3) 
 
01  LN3  :  [(sian röhkimistä muistuttava ääni)] £mi:ksi mä oon ss  
02          tälaine£ 
03  AN3  :  no mä olen se kukkakaali ja mä en haluu että joku 
04          syö mut ni ni (1.0) ha ha 
05  LN3  :  ha ha no hyvä hyvä 
06  RM3  :  mikä sä oot?  
07  AN3  :  mä olen se kukkakaali tässä 
08  LN3  :  kasvikset mmhe he hyvä porkkana ºonko se porkkanatº 
09          ((epäselvyyksiä, neuvottelua kuiskaten)) 
10  RM3  :  mitä mitä te teette mun luona? 
11  SM3  :  aa me [s 
12  LN3  :        [syödään 
13  SM3  :  joo paljon mmm. herkullista. 
14  LN3  :  joo: 
15  RM3  :  mistä te mistä te tuli sisään? 
16  LN3  :  no (1.0) sun mies (2.0) ää (1.0) sanoi että me voimme  
17          tulla sisään (1.0) ja syödä vähän. sulla on hyvä  
18          as asortimenti (1.0) jääkaapissa. ha ha 
19          ((naurua)) 
20  SM3  :  joo 
21  RM3  :  öö (1.0) kiitos mutta haluatteko te (1.0) tulla 
22          keittiöön  
23          ja ja syödä (1.0) aa oike aa [(1.0) aterii ateria 
24  LN3  :                                              [talon 
25  SM3  :  aa joo joo  
26  RM3  :  hyvä i:dea hyvä juttu 
27  SM3  :  joo me tulemme 
28  LN3  :  joo me tulemme joo 
29  RM3  :  hyvä juttu 
 
 
MUSIIKKI (3) 
 
01  LN3  :  en ymmartä tätä 
02  AN3  :  ((jotain saksaksi)) 
03  LN3  :  joo mutta mutta mikä on pointti 
04  AN3  :  että sitten mä sanon no sinun ei kannata  
05          huutaa niin kovasti kun äiti ei ymmärtää  
06          se on ihan se tanssii siellä ja (1.0) sillä on 
07          korvikkeet 
08  SM3  :  aha 
09  AN3  :  sä olet äiti 
10  SM3  :  (1.0) minä tansin [aha 
11  AN3  :                    [juu sä tansit ja sulla on 
12          [korvikkeet 
13  SM3  :  [((yskäisy)) aha no niin okei 
14  LN3  :  jo ja aa ja sä e (1.0) et voi kuunnella (1.0)  
15          kuunnella mua 
16  SM3  :  ymhy okei 
17  LN3  :  okei no (1.0) ehkä (1.0) aa äiti mä halua 
18          vessatah ha ha 
19  SM3  :  MITÄ MITÄ? 
20  LN3  :  no vessata. (2.0) vessahätä anteeks vessahätä 
21  SM3  :  tämä on hyyvä laulu. KUULE 
22  LN3  :  äiti mulla on ongelma. mä haluan vessahätä 
23  AN3  :  no pieni poika kyllä kyllä sun äiti ei kuule kun  
24          kun se tanssii just nyt ja musiikki on niin kova.  
25          no kyllä sä voit tulla mun kanssa 
26  LN3  :  joo [haluan 
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27  AN3  :      [vessanpöntölle 
 
 
PIIRTÄÄ SEINILLE (3) 
 
01  RM3  :  aaa (3.0) poika sä (2.0) sä et saa (2.0) mikä se  
02          on verbi? kuvata? 
03  AM3  :  maalata 
04  RM3  :  maalata maalata piiras piirrellä? 
05  T1   :  joo piirtää 
06  RM3  :  piirtää  
07  T1   :  joo 
08  RM3  :  joo (1.0) sä et saa 
09  AN3  :  no mutta kyllä tämä on ihan hauskaa nyt  
10          mo mä piirtän just (1.0) sinisellä värillä ja 
11          ehkä ne on pilviä. joo-o. 
12  RM3  :  he he m- m- m- mitä sä 
13  AN3  :  eiks eiks on tosi kaunis kuva mitä mä olen 
14          piirtänyt äiti 
15  RM3  :  ei [oo 
16  AN3  :     [no kato vaan? 
17  RM3  :  se on se on tosi ää  
18          ((neuvottelua kuiskaten)) 
19  RM3  :  huono ha [ha 
20  AN3  :           [ha ha kiitos kiitos 
21  RM3  :  ää ja kuka (1.0) kenen täy- kenen pitää (2.0) 
22  AN3  :  siivota vai? 
23  RM3  :  joo siivota 
24  LN3  :  mm laita se pois  
25  AN3  :  no mutta ei kukaan saa siivota se pois kun  
26          se on mun mun oma taulu. (1.0) nyt se jää sinne 
27  SM3  :  okei miten vaan 
 
 
KATOLLA (3) 
 
01  LN3  :  OO (2.0) herrajumala he he (2.0) äiti mitä sä teet? 
02          ((naurua)) 
03  LN3  :  äiti(h) älä t(h)ehdä £sitä£ (1.0) se on paha juttu  
04          mm no (1.0) äiti(h) 
05  AN3  :  mä olen just kävelemässä täs täällä kadolla  
06          ja mä en löytä enää raput. ha ha 
07  LN3  :  ha ha no se on öm (2.0) 
08  RM3  :  hullu tyttö 
09  LN3  :  joo ha ha oikein hullu tyttö ja sä voit mennä 
10          pois siis kadosta kadolta ja:. (2.0) sä kuulut 
11  AN3  :  no kyllä mä olen vielä täällä tasapainolla tai  
12          mitä se on. joo 
13  LN3  :  no (1.0) onko se tavallinen juttu sulle he he 
14          ((naurua)) 
15  RM3  :  mutta tää on hauskaa ha ha 
16  LN3  :  ha ha ei se oo hauskaa (1.0) 
17  T1   :  dangerous. vaarallista 
18  LN3  :  se on vaarallista (2.0) se on vaarallista 
19  AN3  :  ha ha joo no mutta mä olen mä nautin kovasti (1.0) 
20          tästä harrastusta 
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SUOMI 5 
 
 
IKKUNA (5) 
 
01          (13.2) 
02  MM5  :  aha (1.5) .hh oi kun ikavaa (0.4) tänään ei ole  
03          aurinkoa, 
04  IN5  :  joo minä haluaisin mennä ulos pelaamaan  
05          (1.5) hm (1.2) koripalloa hh 
06  MM5  :  joo tämä olisi hyvä. (0.6) mutta hmh tänään  
07          ähm on >todella:< huono: päivä (1.4) ää ja 
08          sataa koko (1.0) koko ajan, 
09  IN5  :  mu:tta se on vain vesi °se on° vain vettä me  
10          voimme mennä ulos, mennään? pelaamaan? mh mh hh 
11  MM5  :  noo [ää 
12  IN5  :      [pelkäätkö? hi 
13  MM5  :  £ää oletko hullu hullu poika£ ääm (1.0) ää ulkona 
14          ulkonahan on öö niin paljon vettä hmm ää ei voi 
15          pelaamaan ää mm mitaa (0.7) mitään, 
16  IN5  :  no joo jos huomenna (1.1) [aurinko paistaa me voimme  
17          mennä huomenna 
18  MM5  :                            [hmm       hmm          hmm           
19          mm katsotaampas vaan televisiota esimerkiksi. 
20  IN5  :  no joo katsotaan, 
 
 
RUOKAKAAPILLA (5) 
 
01          ((naurua ja supinaa)) 
02  IN5  :  £haluaisin syödä£ hhh 
03          (2.3) 
04  MM5  :  ää VOI VOI mitä tapahtuu täällä? ää kaikki  
05          eläimet on (0.6) mm ovat tulljeet syömaan ää mun  
06          jääkaapista .hhh hmm 
07  IN5  :  minun on nälkä haluaisin lihaa 
08  MM5  :  .hhh mitä lihaa? se on mun lihaa? ha ha jata sen (1.1) 
09          mhm (1.0) ää mista sä otat 
10          (1.4)  
11  IN5  :  jääkaapista. otin jääkaapista. 
12  MM5  :  niin (1.4) mm mene pois 
13  AM5  :  <een mää halua mennä pois> hi hi m(h)inä haluan  
14          porkkanaa: 
15          (3.0) 
16  MM5  :  se on myös minun porkkana kaikki on minun. menkää  
17          nyt pois koska nyt mä otan ää ää (0.5) jotakin  
18          painavaa: ja sitten mä ää mhm(0.5)otan sinulle(0.5)  
19          mmm sauna-  selkäsaunan .hhh 
20  IN5  :  mutta meillä on nälkä tee ruokaa 
21          (3.0) 
22  MM5  :  mitä sanoit? 
23  IN5    :  meillä on nälkä tee ruokaa. nälkä. meillä on nälkä  
24          njam njam njam njam 
25  MM5  :  ää ruoka teille on pihalla mene sinne ja syö siellä 
26          ((naurua)) 
 
 
TUPAKOINTI KIELLETTY (5) 
 
01          ((naurua)) 
02  AN5  :  [mhm kiva tupakoida 
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03  AM5  :  [no mitä jaa (2.0) no he he mitä sä  
04          tie teet tässä näetkö että tässä ei saa tupa koida 
05  AN5  :  hei mä haluaisin relata: ja: minä en halua luulla  
06          mitä- mitään ss (1.0) mä haluan tupakoida 
07  AM5  :  noo (1.0) mä soitan poliisil he he aa jos ei (1.0) et 
08          mene pois 
09  AN5  :  hei sä et ole niin ystävälli- ystävällinen minun  
10          kanssa. hei mene pois he [he 
11  AM5  :                           [he he (2.0) hmm hmm  
12          (3.0) (--) 
 
 
PYÖRÄILY (5) 
 
01  AM5  :  oo täs on paljon lapsia=on tiellä=ei saa 
02          pyöräillä ah ha (--) 
03  AN5  :  hei se on minun lapsi (1.0) hei pekka (1.0) 
04          tulikan (2.0)mi minun luoni 
05  MM5  :  hei tämä poika: ajo mhm mhm hei tämä poika 
06          nyt y- yliajaa minun (1.0) minut 
07  AN5  :  hei pekka mm tulika minulle ole hyvä 
08  AM5  :  [joo kyl jos ei me- he he mene pois he he (1.0) [mä 
09  MM5  :  [ää                                             [hei  
10          äiti? Ää tämä poika vo öö haluaa tappaa minut 
11  AN5  :  hei: poika: 
12          ((naurua)) 
13  AM5  :  miksi lapsi on katsomatta(h) ha ha siellä (-) 
14  MM5  :  kos- koska mä koska mä menen kouluun 
15  AN5  :  pekka tulikan minulle 
16  MM5  :  liian liian pieni vielä mennä(h) kouluun ha ha 
 
 
SIIVOUS (5) 
 
01  IN5  :  ÄITII minun siskoni (1.0) kävelee tiellä 
02  AN5  :  hei (2.0) hei helena missä sä mihin sä  
03          menet si- sinun täytyy siivota kotona missä  
04          sä menet 
05  MM5  :  ny- nyt on niin hyvä päivä ja mä haluisin ääm 
06          kävellä vähän en en halua siivota koko 
07          ajan. (1.0) [se on niin tyhmä 
08  IN5  :              [hei äiti sisko hei äiti siskoni on on 
09          huono tyttö (1.0) hän ei mene sisään siivomaan (1.0) 
10          sano hänelle mene mene 
11  AN5  :  hei jos sinä ää sinä et voit jät et osaa et osaa 
12          hmm siivota kotona no sinun (2.0) mhm (2.0) sinä  
13          et voi ää mennä bileihin tänään 
14  MM5  :  ää ää (1.0) mä siivoan ihan mm ihan huomenna 
15          ää nyt on aikaa mennä ystäville ää mun mun ystävillä 
16          on nyt ää niin (1.0) ää niin hyvät bileet ja mä haluan  
17          päästä sinne 
18  IN5  :  hei mutta nyt sataa lunta ja (1.0) sä et voi [(--) 
19  MM5  :                                               [mikä 
20          lunta ha ha nyt on kesä 
 
 
KATOLLA (5) 
 
01  AN5  :  laa la laalla laa mikä kivaa kävellä: katon 
02  AM5  :  ää kenen lapsi on ää katol la (1.0) [tuos- 
03  MM5  :                                      [niin  
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04          monimutkainen skeema  
05  IN5  :  hei pikkutö- tyttö tule. tule alas 
06  AN5  :  minä en halua se on niin niin kiva katsoa  
07          metsää katolta. (3.0) [laa la laa la laa 
08  MM5  :                        [he ha ha hei ää mun mielestä 
09          tämä tyttö nyn nyt ää ä katoaa katos katolta.  
10          (1.0) se on niin korkea  
11  IN5  :  heii soita poliisille 
12  MM5  :  joo ehkä mm mennään nyt ää kotiin ja siellä on  
13          kotipuhelin 
14  IN5  :  joo soita vain 
15  AN5  :  ei soita ei soita 
16  IN5  :  jos et tule pois me soitamme 
 
 
LASKU (5) 

 
01  AN5  :  he he hee katso kato kato hän (1.0) hän kirjoittaa  
02          väärin [he he he 
03  MM5  :          [kaks plus kaks [on viisi] 
04  IN5  :                          [hei pojat älä naura]älkää  
05          na- naurako 
06  AM5  :  hän ei osaa laskea [he he he 
07  MM5  :                     [mitä hätänä? mitä mä tein väärin? 
08  AN5  :  [kato kato kato 
09  IN5  :  [heii pojat puHUVAT te tulette taulun ja heidän täytyy  
10          kirjoitta (1.0) ja heillä on kotitehtävä minä annan 
11          heille jos naurat- nauratte 
12  AN5  :  kato kato hän on tuh tyhmäpää hän on tyhmäpää 
13  AM5  :  hän edes ei tiedä mitä on kaksi kertaa kaksi 
14  AN5  :  ei ei ei [ei ei 
15  IN5  :           [pojat hiljaa 
16  AM5  :  kaksi plus kaksi 
 
 
PIIRTÄÄ SEINILLE (5) 
 
01  MM5  :  hei poika? mitä sä mhm oot piirtänyt seinälle?  
02          et et saa piirtää seinälle mitään 
03  AN5  :  hei mutta minä minä yritinki (1.0) mmm kuvata (1.0)  
04          mmm sinun (3.0) kasvo kasvo sinun kasvosi 
05  MM5  :  ää [mu- 
06  AN5  :     [kato kato tämä on sinun silmät [tä- 
07  MM5  :                                     [mu mut parempi  
08          tapa on ääm piirtää mu- mun kasvokuva (1.0) ääm 
09          paperille nyt mä annan sinulle paperia ja ot- ota 
10          sinun (1.0) ää väärit ja saat piirtää ihan paperilla 
11          mutta älä piirtä seinälle. älä piirrä seinälle 
12  AN5  :  no kiitos ((nyyhkyttäen)) 
 
 
MUSIIKKI (5) 
 
01  IN5  :  menen bileis- bileisiin mennen bileisiin hyvää  
02          musiikkia 
03          (6.0) 
04  AN5  :  he hei älä äla mene hänen kanssa koska  
05          hän on tyhmä äijä hän hän ei he he he he  
06          ja hän ei halua opiskella älä mene 
07  IN5  :  ei olen maailman paras tanssija. (1.0)  
08          älä sano sitä että minä olen tyhmä 



 95

10          (5.0) 
11  AN5  :  älä mene poika. 
12          (2.0) 
13  IN5  :  tule tule 
14  AN5  :  älä mene he he 
15  MM5  :  äiti perillä [poika sano: jotain 
16  AN5  :              [huono poika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


