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Vuorovaikutuksessa yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on merkityksellistä, 

mutta ei itsestään selvää. Ymmärryksen ongelmia esiintyy erityisesti kielellisesti 

epäsymmetrisissä keskusteluissa, joissa yhdellä tai useammalla osallistujalla on 

rajoituksia kielitaidossaan. Kielellisiä vaikeuksia omaavien oppilaiden kanssa 

työskentelevien opettajien korjauskäytäntöjä ei ole kuitenkaan juurikaan tutkit-

tu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka opettajan ja oppilaan 

välille syntyviä ymmärryksen ongelmia ratkaistiin luokkahuoneissa, joissa op-

pilaat käyttivät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. 

Tutkimusaineistona olivat videotallenteet alakoulun autististen lasten luo-

kan sekä ala- ja yläkoulun yksilöllisen opetuksen pienryhmän oppitunneilta (N 

= 21). Analyysi toteutettiin keskustelunanalyyttisesti. Tutkimustulokset osoitti-

vat opettajien toimivan yleisesti sekä ymmärryksen ongelman ilmaisijana että 

ratkaisijana riippumatta siitä, oliko ymmärryksen ongelma oppilaalla vai opet-

tajalla itsellään. Aineistosta löytyi kahdeksan erilaista ymmärryksen ongelmien 

ratkaisutapaa: toisto, uudelleen muotoilu, ymmärrysehdokkaan tarjoaminen, 

johdattelu, omaan kysymykseen vastaaminen, selventäminen, käsitteen opet-

taminen ja selvittämättä jättäminen.  

Ymmärryksen ongelmien ratkaisutavan valinnassa ei huomioitu oppilai-

den kielellisiä haasteita eikä puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä hyö-

dynnetty ongelmien selvittämisessä. Opettajat tuottivat korjaukset yleisesti no-

peasti, eikä oppilaan itsekorjaukselle annettu aikaa. Tutkimus herättääkin poh-

timaan vahvan opettajajohtoisuuden vaikutusta oppilaiden osallisuuteen vuo-

rovaikutuksessa sekä ymmärryksen ongelmien ratkaisemisessa.  



Asiasanat: ymmärryksen ongelma, kielellinen epäsymmetria, korjaaminen, kes-

kustelunanalyysi, erityisopetus, luokkahuonevuorovaikutus   
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1 JOHDANTO

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on olennaista jokapäiväisessä elämässä 

ja kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Macbeth 2011; Koole 2012; 

Kurhila 2012; Willoughby, Manns, Iwasaki & Bartlett 2014). Lisäksi se on nähty 

edellytyksenä lapsen kielelliselle, kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle 

(Tykkyläinen 2007). Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen ei kuitenkaan ole 

itsestään selvää (Hirst, McRoy, Heeman, Edmonds & Horton 1994; Chiang 2009; 

Kurhila 2012). Ymmärryksen ongelmia on havaittu esiintyvän etenkin kielelli-

sesti epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa (Bloch & Wilkinson 2009; Chi-

ang 2009; Leskelä & Lindholm 2012; Pohja 2012; Barnes & Ferguson 2015), joissa 

yhdellä tai useammalla osallistujalla on rajoituksia kielitaidossaan ja näin ollen 

muita keskustelukumppaneita heikommat mahdollisuudet osallistua keskuste-

luun (Laakso 2012; Leskelä & Lindholm 2012). Tällöin kielellisesti pätevämpi 

henkilö on usein kyvytön ymmärtämään kielellisesti heikommassa asemassa 

olevan puhujan viestejä (McCormack, Mcleod, Mcallister & Harrison 2010). 

Ymmärryksen ongelmat keskustelussa tai keskustelijoiden kyvyttömyys ym-

märtää toistensa viestejä aiheuttavatkin turhautumista (McCormack ym. 2010) 

ja heikentävät erityisesti kielellisesti heikomman osallistujan kuulluksi tulemis-

ta sekä itsensä ilmaisemista (McCormack ym. 2010; Leskelä & Lindholm 2012). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ymmärryksen ongelmia on selvitetty pää-

asiassa korjauskäytäntöjä tutkimalla (ks. mm. Watterson 2008; Bolden 2011; 

Bolden, Mandelbaum & Wilkinson 2012; Dingemanse ym. 2015 ja Griffiths, 

Barnes, Britten & Wilkinson 2015). Korjauskäytännöillä tarkoitetaan laajaa vuo-

rovaikutuksellisten keinojen joukkoa, joiden avulla pyritään ylläpitämään ja 

tuottamaan keskustelijoiden välistä yhteisymmärrystä sen ollessa jostain syystä 

uhattuna (Sacks, Schegloff & Jefferson 1977; Schegloff 1992; Hirst ym. 1994 

Schegloff 1997; Wong 2000; Aaltonen 2002; Hall 2007; Chiang 2009; Kaur 2010; 

Lilja 2010; Ekberg 2012; Kurhila 2012; Bloch & Wilkinson 2013; Barnes & Fergu-

son 2015; Wang & Wu 2015). Kielen ja puheen vaikeuksia omaavien oppilaiden 

kanssa työskentelevien opettajien korjauskäytännöt ovat kuitenkin laajalti tut-
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kimatta, ja kielellisesti epäsymmetriset luokkahuoneet tarjoaisivat näin uuden 

kontekstin korjausten tutkimiseen (Radford 2010). Erityisesti tarvittaisiin tietoa 

erityisryhmien keskustelukäytännöistä sekä niissä toimivien aikuisten kielen-

käytön erityispiirteistä, joiden avulla heikomman osallistujan vuorovaikutusta 

voitaisiin edistää (Leskelä & Lindholm 2012). Esimerkiksi Leskelä ja Lindholm 

(2012) ovat havainneet kielellisesti heikommalla osallistujalla olevan usein vain 

vähän keinoja ymmärryksen ongelmien ratkaisemiseen, jolloin pätevämmän 

osallistujan vastuu ja valta kasvavat ja keskustelu saattaa rakentua yksinomaan 

pätevämmän osallistujan tulkintoihin. Kielellisesti epäsymmetrisen vuorovai-

kutuksen onkin havaittu aiheuttavan ongelmia molemmille keskusteluun osal-

listuville (McCormack ym. 2010). 

Ymmärryksen ongelmien ratkaisemisen on havaittu kehittävän kielellises-

ti heikomman osallistujan puhetta sekä vahvistavan kielellisesti kompetentim-

man osallistujan kykyä ymmärtää toisen osapuolen vuoroja (McCormack ym. 

2010). Ylipäätään korjausaloitteiden vuorovaikutuksellisten merkitysten tunnis-

tamisen on havaittu tarjoavan keskustelukumppaneille työkaluja ymmärtämi-

sen vaikeuksien kohtaamiseen ja siten myös heikomman osallistujan vahvem-

paan ymmärtämiseen (Tykkyläinen 2007). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka opettajan ja oppi-

laan välille syntyviä ymmärryksen ongelmia ratkaistaan luokkahuoneissa, jois-

sa oppilaat käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. 

Ymmärryksen ongelmien ratkaisemista kielellisesti epäsymmetrisissä vuoro-

vaikutustilanteissa tutkitaan seuraavien tutkimuskysymysten ohjaamana: 

 

1. Miten ymmärryksen ongelmia ilmaistaan kielellisesti epäsymmetrisissä 

luokkahuonekeskusteluissa?  

sekä 

2. Miten opettaja ja oppilas ratkaisevat ymmärryksen ongelmia näissä tilan-

teissa keskusteluissa? 



8 
 

2 YMMÄRRYKSEN ONGELMAT VUOROVAIKU-

TUKSELLISENA ILMIÖNÄ

2.1 Ymmärryksen ongelmien luonne ja syntyminen 

Vuorovaikutus ihmisten välillä perustuu yhdessä ylläpidettävään yhteiseen 

ymmärrykseen (Schegloff 1992; Wong 2000; Kurhila 2003; Mauranen 2006; Bar-

nes 2007; Barnes & Ferguson 2015). Yhteisen ymmärryksen ylläpitäminen edel-

lyttää, että aikaisemmat vuorot ja niiden yhteys muihin vuoroihin tulevat ym-

märretyksi (Lindholm 2012). Vastaanottajan tulee ymmärtää, mitä edellinen 

puhuja on sanonut voidakseen tuottaa asianmukaisen vuoron meneillään ole-

vaan keskusteluun (Kurhila 2012). Onnistunut vuorovaikutus on siis riippuvai-

nen kaikkien keskustelijoiden, niin puhujan kuin kuuntelijan, taidoista 

(McCormack ym. 2010). 

Ymmärtäminen on kuitenkin joskus haasteellista (Hirst ym. 1994) ja kes-

kusteluissa tulee vastaan tilanteita, joissa edellisen vuoron merkityksen tunnis-

taminen epäonnistuu eikä keskustelukumppani ymmärrä, mitä edellinen puhu-

ja on sanonut (Hirst ym. 1994; Chiang 2009; Kurhila 2012). Yleisesti ymmärryk-

sen ongelmia syntyy keskustelijoiden tarkkaavuuden ollessa suunnattuna 

muualle (Hirst ym. 1994) esimerkiksi useamman keskustelijan puhuessa sa-

maan aikaan (Drew 1997; Lehtinen 2012). Ongelmia voi saada aikaan myös 

kulttuuriin liittyvät erilaiset vuorovaikutustavat (Chiang 2009; Chiang & Mi 

2011), keskustelukumppaneiden eri äidinkieli (Mauranen 2006; Kurhila 2012), 

aiheesta toiseen siirtyminen ilman toisen keskustelijan johdattelua, vuorojen 

heikko kielellinen muotoilu sekä ei-kielellisen viestinnän puute (Lehtinen 2012).   

Ymmärryksen ongelmat ovat yleisiä etenkin kielellisesti epäsymmetrisissä 

vuorovaikutustilanteissa (Bloch & Wilkinson 2009; Chiang 2009; Barnes & Fer-

guson 2015). Vakavat kielen vaikeudet voivat saada aikaan laajan joukon erilai-

sia ongelmia sekä puhujalle että kuulijalle (Bloch & Wilkinson 2013). Afaattisilla 

henkilöillä on Pennin, Frankelin ja Wilkinsonin (2015) tutkimuksen mukaan 
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vaikeuksia ymmärtää pohjustuksen merkitys keskustelussa, eli se mitä vastaan-

ottajan tulisi tietää afaattisen henkilön vuoron ymmärtääkseen. Osallistujan 

dysartrian on myös nähty yhtä lailla johtavan ongelmiin jokapäiväisissä keskus-

teluissa. Dysartrisen henkilön heikentynyt kyky viestiä vaikeuttaa keskustelus-

sa ilmenevien ymmärryksen ongelmien tunnistamista sekä ratkaisemista. 

(Bloch & Wilkinson 2009; Bloch & Wilkinson 2011.) Kuulijan haasteena taas on 

ymmärtää puhehäiriöisen henkilön viestejä mahdollisen puheen epäselvyyden 

takia (McCormack ym. 2010). 

2.2 Ymmärryksen ongelmien ilmaiseminen 

Ymmärryksen ongelmat eivät aina tule keskusteluissa esiin (Lindholm 2012; 

Waring 2012), sillä puhujat pyrkivät ilmaisemaan vuoroillaan ennemmin ym-

märtämistä kuin ymmärtämättömyyttä (Kurhila 2003; Kurhila 2012; Waring 

2012). Ongelmien ilmetessä ja keskustelun pysähtyessä esimerkiksi sanan tai 

oikean kielellisen muodon hakuun pyritään keskustelussa eteenpäin ensisijai-

sesti ymmärtämistä viestivien vuorojen avulla (esimerkiksi ongelmallisesta lau-

sumasta tarjotaan tulkinta) (Kurhila 2003) ja ymmärtämättömyyden ilmaisemis-

ta vältetään niin pitkään kuin mahdollista (Kurhila 2003; Hosoda 2006; Svenne-

vig 2008; Kurhila 2012; Waring 2012). Esimerkiksi oppilaiden on havaittu vält-

tävän ymmärtämättömyyden ilmaisemista opettajan tarkistaessa heidän ym-

märrystään suojellakseen sekä omaa että opettajan pätevyyttä (Koole 2010; Wa-

ring 2012). Koole (2010) on havainnut, että oppilailta ei vaadita selitystä siitä, 

kuinka he ovat asian ymmärtäneet, vaan opettajille riittää usein pelkkä ”ym-

märsitkö”–kysymyksen vahvistaminen. Lisäksi Svennevigin (2008) mukaan 

ymmärryksen ongelmat osoitetaan tyypillisesti ensisijaisesti kuulemisen on-

gelmina, mikä antaa keskustelukumppanille enemmän aikaa selvittää lausu-

mansa merkitys. Keskustelijat eivät oikeastaan edes suuntaudu ilmeneviin on-

gelmiin, mikäli keskustelu pysyy jotakuinkin ymmärrettävänä (Hosoda 2006). 

Kielellisesti epäsymmetrisissä keskustelutilanteissa ymmärryksen ongel-

mat sen sijaan ilmaistaan hyvinkin nopeasti. Dysartrisen puheen vastaanottajan 



10 
 

on osoitettu esittävän vuoron ongelmallisuuden puhujalle heidän jokapäiväi-

sessä keskustelussaan (Bloch & Wilkinson 2009). Ongelman ilmaiseminen vies-

tittää keskustelukumppanille, että edellinen lausuma ei ole ollut ymmärrettävä, 

mutta samanaikaisesti myös osoittaa vastaanottajan orientoituneen keskuste-

luun ja tunnistaneen toisen henkilön aikomuksen kommunikoida (Bocerean & 

Musiol 2009; Koole 2012). Osallistujien yhteisen ymmärryksen saavuttamisen 

ollessa välttämätöntä keskustelulle voidaan ymmärtämättömyyden ilmaisemis-

ta pitää hyvin merkityksellisenä (Kurhila 2012). Mikäli ymmärryksen ongelmat 

jäävät käsittelemättä, ei todellista yhteisymmärrystä välttämättä saavuteta. 

Ymmärryksen ongelmien ilmaisemiseen on monia tapoja. Osallistuja voi 

ilmentää esimerkiksi oman puheensa lopettamisella tai hiljaisuudella toisen 

käyttämän vuoron jälkeen, ettei kykene ymmärryksen puutteellisuuden vuoksi 

olemaan mukana keskustelussa (Mauranen 2006). Ymmärtämisen pulmallisuut-

ta voidaan osoittaa myös naurulla (Wilkinson 2007; Kurhila 2012) tai vain yk-

sinkertaisesti sanoittamalla oma ymmärtämättömyys esimerkiksi ”en ymmär-

rä” –ilmauksella (Koole & Elbers 2014). Ymmärtämättömyyden kielentämisen 

on havaittu olevan keskusteluissa helpompaa kielellisesti heikommalle osapuo-

lelle (Kurhila 2012). Ylipäätään kielellisesti epäsymmetrisissä keskusteluissa 

kielellisesti heikommassa asemassa olevien ymmärtämättömyyden ilmaukset 

on nähty odotuksenmukaisempina ja siten keskustelun kannalta vähemmän 

uhkaavina kuin kielellisesti vahvemmassa asemassa olevan keskustelijan ym-

märtämättömyyden osoitukset (Kurhila 2012).   
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3 YMMÄRRYKSEN ONGELMIEN RATKAISEMI-

NEN

Ymmärryksen ongelmat käsitellään yleisesti keskustelijoiden välisessä vuoro-

vaikutuksessa (Kurhila 2003; Kaur 2010; Bolden 2013). Ne voidaan ratkaista 

korjauskäytäntöjen avulla, mikäli molemmat osallistujat ovat sitoutuneita toi-

mintaan (Kaur 2010). Korjaus ei aina kuitenkaan onnistu tavoitteessaan ratkais-

ta keskustelijoiden ymmärryksen ongelmat ja saavuttaa yhteinen ymmärrys 

(Ekberg 2012). Valitun ongelman ratkaisutavan epäonnistuessa tulee ongelma 

uudelleen arvioida ja ottaa vaihtoehtoinen menettelytapa käyttöön ongelman 

selvittämiseksi. Parhaimmillaan korjauksen laaja ja taitava käyttö mahdollistaa 

osallistujien kielellisten rajoitusten ylittämisen. (Kaur 2010.) 

3.1 Korjauksen käsite 

Puhumisessa, puheen kuulemisessa ja sen ymmärtämisessä ilmeneviä yhteis-

ymmärrystä uhkaavia ongelmia tunnistetaan ja käsitellään korjausjäsennyksen 

(organization of repair) avulla (Sacks ym. 1977; Schegloff 1992; Schegloff 1997; 

Wong 2000; Hall 2007; Kurhila 2012; Bloch & Wilkinson 2013; Barnes & Fergu-

son 2015). Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa erotetaan korjauksen 

käsitteestä puhuttaessa usein toisistaan termit repair ja correction jälkimmäisen 

viitatessa ennen kaikkea virheiden korjaamiseen eli oikaisuun (Sacks ym. 1977; 

Schegloff 1987; Hall 2007). Repair-termi puolestaan viittaa laajemmin kaikenlai-

seen korjaustoimintaan käsittäen yhteisymmärryksen rakentamisen ja varmis-

tamisen osallistujien välillä (Sacks ym. 1977; Kurhila 2012). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään nimenomaan repair-termin tarkoittamaan ymmärryksen ongelmien 

ratkaisemiseen yhtenä vuorovaikutuksen perusjäsennyksenä, ei virheiden kor-

jaamiseen. 

Korjauskäytännöillä on merkityksellinen rooli keskustelussa esiintyvien 

ymmärryksen ongelmien ratkaisemisessa (Hall 2007; Chiang 2009; Kaur 2010; 

Lilja 2010; Ekberg 2012; Barnes & Ferguson 2015; Wang & Wu 2015), osallistu-
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jien välisen yhteisymmärryksen luomisessa ja ylläpidossa (Hosoda 2006; Mau-

ranen 2006; Hall 2007; Kaur 2010; Lilja 2010; Fotocatnia & Dorri 2013; Bolden 

2014; Dingemanse, Blythe & Dirksmeyer 2014; Robinson 2014; Griffiths ym. 

2015) sekä ylipäätään onnistuneessa kommunikaatiossa ja opetuksessa (Wang 

& Wu 2015). Ihmisillä tulee olla kyky tunnistaa ja ratkaista ymmärryksen on-

gelmia (Hirst ym. 1994), sillä ilman korjauskäytäntöjä ihmisten viestinnällä ja 

kielenkäytöllä ei olisi juurikaan arvoa (Dingemanse ym. 2015). Korjauksen on-

kin esitetty olevan välttämätön kielenkäytölle (Hellermann 2009; Dingemanse 

ym. 2015). 

3.2 Korjausprosessin eteneminen 

Korjausprosessi koostuu vähintään kahdesta osasta: korjausaloitteen aikaan-

saavasta ongelmavuorosta (repairable/trouble source) sekä korjauksen suorit-

tamisesta (Sacks ym. 1977; Schegloff 1987; Schegloff 1997; Barnes & Ferguson 

2015). Korjausaloite on keino pysäyttää toiminta ja osoittaa edellisen vuoron 

olevan jollain tavoin ongelmallinen tai vastaanottajalle ymmärtämisvaikeuden 

aiheuttava (Sacks ym. 1977; Kurhila 2000; Tykkyläinen 2007; Kurhila 2012; 

Lindholm 2012). Korjausaloite ohjaakin kuulemisen, keskittymisen tai ymmär-

tämisen vaikeuden äärelle kutsumalla keskustelukumppanin tarkentavaan 

neuvotteluun (Tykkyläinen 2007). Korjaus voidaan aloittaa esimerkiksi pysäyt-

tämällä keskustelun eteneminen ja suuntaamalla huomio aikaisemmin sanot-

tuun (Kurhila 2012). 

Korjausprosessi sisältää kaksi merkittävää keskustelijan roolia: ongelma-

vuoron tuottajan (itse) ja ongelmavuoron vastaanottajan (toinen) roolit (Barnes 

& Ferguson 2015). Lisäksi varsinaisesta korjauksesta voidaan erottaa korjauksen 

aloittaja (Schegloff 1997), korjauksen tuottaja ja korjauksen sijainti ongelmavuo-

roon nähden (Lilja 2010). Korjauksen tuottamisen sijaan keskustelijan on mah-

dollista vain aloittaa korjaus (Kurhila 2000; Schegloff 2000; Kurhila 2012; Lehti-

nen 2012) ja näin ollen henkilö, joka suorittaa korjauksen, ei välttämättä ole kor-

jaustoiminnon aloittanut henkilö (Sacks ym. 1977). Tutkimuksissa onkin esitetty 
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neljä tapaa ratkaista ymmärryksen ongelmia: itse aloitettu itsekorjaus (self-

initiated self-repair), toisen aloittama itsekorjaus (other-initiated self-repair), 

toisen aloittama toisen korjaus (other-initiated other-repair) ja itse aloitettu toi-

sen korjaus (self-initiated other-repair) (Sacks ym. 1977; Bocerean & Musiol 

2009; Hellermann 2009). Tällöin erotetaan yhtäältä aloitteen tekijä (itse vai vas-

taanottaja) ja toisaalta se, onko keskustelija korjannut edeltävää puhetta vai ai-

noastaan käynnistänyt korjausprosessin (Kurhila 2012). 

Keskustelussa on tyypillistä, että ongelmavuoron tuottaja suorittaa itse 

myös korjauksen eli toimii ongelman ratkaisijana (Sacks ym. 1977; Schegloff 

1997). Itsekorjauksen (self-repair) onkin havaittu olevan preferoitua toisen kor-

jaukseen (other-repair) nähden korjauksen saadessa päätöksen usein jo ongel-

mavuoron kanssa samassa vuorossa (Sacks ym. 1977). Itsen aloittama ja tuotta-

ma korjaus vaatii puhujalta keskustelun rakenteen tuntemista sekä keskustelun 

etenemisen seuraamista, jotta yhteisymmärrys keskustelijoiden välillä saavutet-

taisiin (Mauranen 2006; Hellermann 2009; Rasmussen 2013).   

Mikäli korjausaloitteen on tehnyt joku toinen kuin ongelmavuoron tuotta-

ja, on kyseessä toisen aloittama korjaus (Schegloff 1997; Schegloff 2000; Heller-

mann 2009; Bolden 2011; Dingemanse & Enfield 2015; Kendrick 2015a). Toisen 

aloittama korjaus on nähty vastaanottajan keinona osoittaa ymmärryksen on-

gelma (Bloch & Wilkinson 2013; Kendrick 2015a; Penn ym. 2015) ja sillä on pe-

rustavanlaatuinen rooli yhteisymmärryksen ylläpidossa (Lilja 2010; Manrique & 

Enfield 2015). Toisen aloittama korjaus sisältää ainakin ongelmallisen puheen 

korjauksen aloituksen (Schegloff 1997), jossa epäselvän viestin vastaanottaja 

osoittaa ongelman (esim. tarkennusta pyytävällä ”kuka?” -kysymyksellä) (Din-

gemanse ym. 2014; Dingemanse ym. 2015; Kendrick 2015a). Tämän jälkeen vas-

taanottaja voi jättää ongelman sen tuottajan ratkaistavaksi (Schegloff 1997; Din-

gemanse ym. 2015) tai vaihtoehtoisesti tuottaa myös korjauksen ongelmaan 

(Schegloff 1997). Vaikka toisen aloittamat korjaukset yleensä alkavat ja ne myös 

tunnistetaan nopeasti keskusteluissa (Benjamin 2012), synnyttävät ne yleensä 

useamman vuoron mittaisen korjaussekvenssin (Sacks ym. 1977).   
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Tutkimuksissa korjaustapojen yleisyydestä toisen aloittaman itsekorjauk-

sen on havaittu olevan yleisempää kuin toisen aloittaman ja suorittaman kor-

jauksen (Sacks ym. 1977; Rolin-Ianziti 2010; Radford, Ireson & Mahon 2012; 

Kendrick 2015b; Wang & Wu 2015). Korjausaloitteet saavat keskustelukumppa-

nin tarkentamaan tai uudistamaan edellisessä vuorossa sanottua (Tykkyläinen 

2007), mutta ongelman osoittamisen lisäksi korjausmahdollisuuden tarjoaminen 

voi toimia myös resurssina tukien toisen henkilön vuorovaikutukseen osallis-

tumista (Kurhila 2012; Lindholm 2012). Oppilaiden ja opettajien välisiä korjaus-

käytäntöjä tutkittaessa opettajat yleisesti siirtävät korjausvastuun oppilaalle 

(Rolin-Ianziti 2010; Park 2015; Wang & Wu 2015), eikä kukaan opettajista sys-

temaattisesti sekä aloita että suorita korjausta (Rolin-Ianziti 2010). Toisen suorit-

taman korjauksen on nähty sen sijaan saattavan saada aikaan kielteisiä seu-

rauksia, kuten lisätä oppilaan ahdistusta luokassa ja johtaa heikompaan itse-

luottamukseen oppimisessa (Wang & Wu 2015). Havaintojen mukaan toisen 

suorittamaa korjausta esiintyy kuitenkin yleisesti epäsymmetrisissä vuorovai-

kutustilanteissa (Kurhila 2001). Esimerkiksi äidinkielisen ja kakkoskielisen pu-

hujan keskusteluissa natiivit-puhujat suorittavat usein korjauksen luomatta 

kakkoskieliselle puhujalle mahdollisuutta itsekorjaukseen (Kurhila 2000; Kurhi-

la 2001). 

Kielellisen epäsymmetrian yhteys osallistumisen epäsymmetriaan tuleekin 

usein esiin korjaustilanteissa (Leskelä & Lindholm 2012), sillä korjaaminen edel-

lyttää sekä pragmaattisia että kielellisiä taitoja (Salmenlinna 2005; Stockman, 

Karasinski & Guillory 2008). Näin ollen kielellisesti heikompi osallistuja ei vält-

tämättä kykene tunnistamaan ja ratkaisemaan keskustelun ongelmia (Leskelä & 

Lindholm 2012). Esimerkiksi afasian on nähty luovan olosuhteet, joissa korjaa-

minen on liian työlästä tai jopa mahdotonta (Barnes & Ferguson 2015). Mikäli 

kielelliset vaikeudet eivät täysin estä korjauksen tuottamista, voivat ne kuiten-

kin vaikeuttaa keskustelijan itsekorjausta ja korjausyritysten epäonnistuessa 

pitkittää korjausjaksoa (Leskelä & Lindholm 2012), vähentää keskustelijan osal-

listumista vuorovaikutukseen sekä täten kasvattaa keskustelukumppanin vas-

tuuta yhteisen ymmärryksen ylläpidosta (Taylor ym. 2014).  
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Keskustelukumppani onkin tärkeä tuki epäsymmetrisissä korjaustilanteis-

sa, joissa vaaditaan mittavaa korjaustyötä molemmilta osallistujilta (Bloch & 

Wilkinson 2011; Carlsson, Hartelius & Saldert 2014). AAC-menetelmiä käyttä-

vät henkilöt toivovatkin keskustelukumppaniltaan aikaa korjauksen aloituksen 

jälkeen, jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen ja korjauk-

sen suorittamiseen (Midtlin, Næss, Taxt & Karlsen 2015). Barnesin ja Ferguso-

nin (2015) mukaan keskustelukumppani voi kuitenkin myös vaikeuttaa hei-

komman viestijän osallisuutta korjaustoiminnoilla korostamalla hänen ase-

maansa kielellisesti epäpätevänä sekä rajaamalla hänen mahdollisuuttaan osal-

listua sosiaaliseen toimintaan. Keskustelijoiden on kuitenkin joissakin tutki-

muksissa havaittu olevan päteviä sitoutumaan korjaustoimintaan (ks. esim. 

Radford 2010) ja kykenevän korjaamaan aktiivisesti omia ja keskustelukump-

panin ongelmia puheessa kielellisistä vaikeuksistaan huolimatta (Taylor ym. 

2014). 

3.3 Erilaiset korjaamisen tavat 

Ihmiset ovat yleisesti kyvykkäitä kielen käyttäjiä omaten useita vuorovaikutuk-

sellisten ongelmien ratkaisutapoja yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi 

(Hirst ym. 1994; Kaur 2010). Vastaanottajan aloittaessa korjauksen keskustelu-

kumppaninsa puheessa hän voi käyttää joko suoraa tai avointa korjausaloitetta. 

Suoralla korjausaloitteella osoitetaan edellisen vuoron ongelmakohta hyvinkin 

tarkasti (Drew 1997; Radford 2010) esimerkiksi ”mikä”, ”mistä” tai ”kenen” -

kysymyspronominien avulla (Kurhila 2000; Robinson 2006; Lindholm 2012; Go-

lato & Golato 2015). Tällaiset suorat korjausaloitteet eivät pysäytä keskustelun 

etenemistä (Kurhila 2000). Mikäli ymmärrysvaikeuksiin reagoidaan kuitenkin 

vain suorilla aloitteilla, saattavat ne muuttaa keskustelun kuulustelunomaiseksi 

lisäten keskustelijoiden välistä epäsymmetriaa (Leskelä 2012). Kysymysten li-

säksi korjaussekvenssien aloittamiseen käytetään epäselvän lausuman toistoa 

(Svennevig 2004; Ohtake ym. 2005; Wu 2006; Chiang 2009; Kaur 2010; Cho & 

Larke 2010; Pajo 2013), kysymyssanan ja toiston yhdistelmää (Sacks ym. 1977; 
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Cho & Larke 2010; Lilja 2010; Pajo 2013), ymmärrysehdokkaita (Sacks ym. 1977; 

Cho & Larke 2010; Pajo 2013) tai selvennyspyyntöjä (Hirst ym. 1994; Chiang 

2009; Forrester & Cherington 2009;  Kaur 2010; Thomas & Andonova 2012; 

Carlsson ym. 2014; Willoughby ym. 2014). Viittomakielessä taas ymmärryksen 

ongelmat osoitetaan pysäytetyllä katseella (freeze-look), joka on esitetty vasti-

neena kysymyksellä suoraan aloitetulle korjaukselle tai ylipäätään sanalliselle 

korjausaloitteelle (Manrique & Enfield 2015). 

Toiston korjaamisen tapana on havaittu selkiyttävän puheen merkityksiä 

(Mauranen 2006; Kaur 2010; Lilja 2014), sujuvoittavan vuorovaikutusta ja tuo-

van vastaanottajalle lisää aikaa käsitellä kuulemaansa (Mauranen 2006). Toisto 

onkin nähty vaikuttavana käytäntönä sen jakaessa laajan korjausjakson pie-

nempiin osiin ja vähentämällä moninkertaisen korjauksen tarvetta (Griffiths 

ym. 2015). Puhuja voi toistaa alkuperäisen vuoron kokonaisuudessaan (täydel-

linen toisto) tai vain vuoron osan (osittainen toisto) (Kendrick 2015a). Kakkos-

kielisten puhujien on havaittu käyttävän toistoa muita ratkaisutapoja useam-

min (Lilja 2010). Monivammaisen nuoren ja hänen keskustelukumppaninsa 

vuorovaikutusta tutkittaessa on havaittu klassista toistamista kompleksimpi 

korjauksen muoto, uudelleen toistaminen eli toiston toistaminen (repetition of 

repetition), joka täsmentää korjausta keskustelukumppaneiden keskinäisen ym-

märryksen saavuttamiseksi. Uudelleen toistamisen tilanteissa hoitaja toistaa 

epäselväksi jääneen lausumansa uudelleen. (Bocerean & Musiol 2009.) 

Ymmärryksen ongelmien ratkaisemisessa pelkkä ongelmavuoron toista-

minen ei kuitenkaan välttämättä edesauta ongelman selvittämistä (Rutter 2009; 

Kurhila 2012). Osoittaakseen, ennaltaehkäistäkseen tai korjatakseen ymmärryk-

sen ongelmia keskustelijat voivat esittää selvennyspyynnön (clarification request) 

(Hirst ym. 1994; Chiang 2009; Kaur 2010; Thomas & Andonova 2012; Willough-

by ym. 2014), jonka avulla voidaan pyrkiä saamaan esiin ymmärtämättä jääneen 

vuoron merkitys (esim. ”mitä se tarkoittaa”) (Kurhila 2012; Willoughby ym. 

2014), valvoa ymmärrystä meneillään olevasta puheesta sekä tarkistaa puheen 

ongelmallisen osan tulkinnan virheettömyys (Kaur 2010). Lisäksi keskustelijat 

voivat korvata joitakin osia edeltävästä lausumasta uudelleen muotoilemalla 
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(reformulation) sitä (Hirst ym. 1994; Chiang 2009; Rutter 2009; Chiang & Mi 2011; 

Kurhila 2012). 

Vaihtoehtoisesti ongelmallisen puheen vastaanottaja voi myös tarjota 

ymmärrysehdokkaan (candidate understanding) eli tulkintaehdotuksen ongelmal-

lisesta ilmaisusta keskustelukumppaninsa vahvistettavaksi tai hylättäväksi 

(Tykkyläinen 2007; Kendrick 2015a). Ymmärrysehdokas on yksi vastaanottajan 

peruskeinoista ratkaista ymmärryksen ongelmia ja se onkin joissakin tapauksis-

sa havaittu ongelmavuoron tuottajalle uudelleen muotoilua yksinkertaisem-

maksi ja järkevämmäksi vaihtoehdoksi (Kushida 2011). Ymmärrysehdokkaat 

toimivat siten ymmärryksen tarkistamisena sekä erityisesti keskustelukumppa-

nin vuoron muotoilun kielellisenä tukena (Lilja 2010; Kushida 2011; Dingeman-

se ym. 2014), sillä ne eivät vaadi vastaanottajalta aikaisemman puheen tulkin-

taa, vaan ainoastaan ehdokkaan vahvistamisen tai hylkäämisen (Tykkyläinen 

2007; Kurhila 2012). 

Keskustelukumppanin osallisuutta vuorovaikutukseen voidaan tukea 

myös esittämällä ymmärrysehdokasta vastaava, ”tarkoititko”-kysymys (you 

mean). Tarkoititko-kysymys paikantaa keskustelun ongelman ja tarkistaa kes-

kustelukumppanin ymmärryksen. (Cho & Larke 2010; Benjamin 2012.) Kakkos-

kielisiä keskusteluja tutkittaessa äidinkielisten puhujien on havaittu ongelmien 

ilmetessä useimmiten käyttävän juuri ymmärrysehdokkaita (Kurhila 2003; Lilja 

2010). Havainto tukee ymmärrysehdokkaiden peruskäyttötarkoitusta kompe-

tentimman puhujan ottaessa suuremman vastuun ongelman ratkaisemisesta 

(Lilja 2010). Epäsymmetrisissä keskusteluissa ymmärrysehdokkaiden avulla 

saavutettu yhteisymmärrys saattaa olla kuitenkin näennäistä, sillä kehitys-

vammaisen ja hänen ohjaajiensa keskusteluita tutkittaessa saattoi kehitysvam-

mainen henkilö vahvistaa keskustelukumppanin vääränkin tulkinnan oikeaksi. 

Ymmärrysehdokkaat mahdollisesti lisäävät siten epäsymmetrisissä keskuste-

luissa myöntyvyyden riskiä. (Leskelä 2012.) 

Kielen välittäjänä toimiminen (language broker) on aikaisemmin analysoi-

maton tapa ratkaista ymmärryksen ongelmia ja siten edistää yhteisymmärrystä 

keskustelussa (Bolden 2012). Kielenvälittäjän käyttäminen avaa ongelmavuoron 
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tuottajalle ja hänen keskustelukumppanilleen mahdollisuuden tuottaa korjaus 

ymmärryksen ongelmaan yhdessä tuottamalla monikielisiin keskusteluihin 

spontaanin tulkkauksen (Bolden 2012), vaikka ongelmallisen puheen tuottaja on 

yleisesti itse vastuussa korjauksen suorittamisesta (Robinson 2006; Tykkyläinen 

2007; Bolden 2012; Bolden 2013). Keskusteluun osallistujat yleensä valitsevat 

yhdessä kolmannen osapuolen, kielenvälittäjän, vuorovaikutuksessa esiinty-

vien ongelmien ratkaisemisen tueksi (Bolden 2012). 

Vaihtoehtona suoralle korjausaloitteelle ongelmallisen puheen vastaanot-

taja voi tehdä myös avoimen korjausaloitteen. Tällöin koko aikaisempaa vuoroa 

käsitellään jotenkin ongelmallisena (Drew 1997; Svennevig 2008; Radford 2010; 

Haakana & Norlund 2011; Kurhila 2012; Lehtinen 2012; Saldert, Ferm & Bloch 

2014) esittämällä esimerkiksi ”mitä” tai ”anteeksi” –alkuisen kysymyksen 

(Drew 1997; Lilja 2010; Haakana & Norlund 2011; Kurhila 2012; Leskelä 2012) ja 

siirtämällä näin korjausvastuun seuraavalle puhujalle ongelmakohtaa tarken-

tamatta (Kurhila 2012). Mitä-pronominin käyttö eroaa muista kysymyssanoista 

siinä, että se kohdistuu koko edeltävään vuoroon (Lindholm 2012). ”Mitä” ja 

”anteeksi” –alkuisten kysymysten lisäksi ”hä(h)” (Svennevig 2008; Lilja 2010; 

Haakana & Norlund 2011) ja ”tä(h)” -partikkelit sekä nousevalla sävelkululla 

tuotettu ”hm” ovat tyypillisiä keinoja tuottaa avoin korjausaloite (Lilja 2010; 

Haakana & Norlund 2011). Eri kielten välillä ei ole havaittu eroja avointen kor-

jausaloitteiden käytössä, vaan pikemminkin vaikuttaa siltä, että ne hyödyntävät 

avoimina korjausaloitteina keskenään samankaltaisia keinoja (Lilja 2010; Haa-

kana & Norlund 2011). 

Barnes ja Ferguson (2015) esittävät kolme kohdistamatonta, afaattisten 

henkilöiden keskustelukumppaneiden käyttämää ymmärryksen ongelmien rat-

kaisukeinoa vaihtoehtoina korjauksen aloittamiselle, korjauksen suorittamiselle 

ja korjauksen jatkamiselle. Vastaanottavat responssit (receipting responses) 

(esim. ”mm”) rekisteröivät keskustelukumppanin tuottaman vuoron, mutta 

tarjoavat vain vähän tukea yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseksi, sillä ne 

eivät tuo ymmärryksen ongelmaa yhteiseen tietoisuuteen, vaan paremminkin 

pyrkivät peittämään ongelmat. Selittävät responssit (accounting responses) 
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(esim. ”anteeksi, en oikein ymmärrä sinua”) puolestaan huomioivat yhteisym-

märryksen ongelmat, mutta eivät tuota niihin ratkaisua. Huumorilla otettavat 

responssit (esim. ”mene sänkyyn”) viivästyttävät yhteisymmärryksen saavut-

tamista tuottamalla vitsin tai asiasta täysin irrallisen vuoron keskustelijoiden 

väliseen ymmärryksen ongelmaan ennen varsinaista korjausta. (Barnes & Fer-

guson 2015.) 

Avoimet korjausaloitteet asettavat edellisen puhujan siinä mielessä haas-

teelliseen asemaan, että hänen tulee itse tehdä päätös siitä, mikä aikaisemmassa 

lausumassa oli ongelmallista vastaanottajalle (Drew 1997; Schegloff 1997; 

Kurhila 2012). Avoimia korjausaloitteita käytetään usein tilanteissa, joissa on 

havaittavissa useita samanaikaisia korjauksen tarpeita tai puhe on jollakin ta-

valla ongelmallista suhteessa edeltävään keskustelukontekstiin. Edeltävä vuoro 

voi esimerkiksi olla uutta puheenaihetta aloittava, sekventiaalisesti pulmallinen 

(Lilja 2010) tai jollakin tavalla yllättävä tai monitulkintainen (Haakana & Nor-

lund 2011). Avoimet korjausaloitteet eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia kai-

kissa keskusteluissa niiden käytön perustuessa ongelmavuoron tuottajan ky-

kyyn ratkaista vuorovaikutuksessa ilmennyt ongelma itsenäisesti. Siten avoin 

korjausaloite ei edistä keskustelun kulkua, jos puhujalla on esimerkiksi kielitai-

don vuoksi vaikeuksia puheenvuoronsa muotoilussa. (Haakana & Norlund 

2011.) 

Tutkimuksissa on havaittu, että samaan ongelmavuoroon ei tuoteta yleen-

sä kahta samanlaista korjausaloitetta (Haakana & Norlund 2011; Griffiths ym. 

2015). Korjausaloitteiden käytössä on havaittu myös eroja opettajien ja oppilai-

den välillä. Oppilaat vaikuttavat suosivan spesifejä korjausaloitetekniikoita 

opettajien puolestaan käyttäessä kahdesta saatavilla olevasta strategiasta vä-

hemmän spesifiä. (Liebscher & Dailey-o’ Cain 2003.) Myös tyypillisesti kehitty-

vien ja kielihäiriöisten lasten korjausaloitteiden on nähty eroavan laadullisesti 

toisistaan kielihäiriöisten lasten kohdistaessa aloitteen tarkasti johonkin vuoron 

osaan, kun taas tyypillisesti kehittyvät lapset tekevät aloitteita, joilla he etsivät 

tukea omalle tulkintaehdokkaalle rajaamalla vastausmahdollisuuksien joukkoa 

(Tykkyläinen 2007). Yleisesti sekä kielihäiriöiset (Salmenlinna 2005; Tykkyläi-
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nen 2007) että tyypillisesti kehittyvät lapset kuitenkin tekivät harvoin korjaus-

aloitteita ongelmatilanteissa (Tykkyläinen 2007). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää opettajan ja oppilaan keinoja ratkaista 

ymmärryksen ongelmia vuorovaikutustilanteissa, joissa oppilailla on käytössä 

puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Lisäksi tarkastelen, 

miten ymmärryksen ongelmia ilmaistaan tällaisissa kielellisesti epäsymmetri-

sissä luokkahuonekeskusteluissa. Tässä luvussa esittelen ensin tutkimukseni 

osallistujat sekä käyttämäni tutkimusaineiston, minkä jälkeen kuvaan tutki-

musmenetelmäni, keskustelunanalyysin, perusperiaatteet sekä analyysin toteu-

tuksen. 

4.1 Tutkimuksen osallistujat ja tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto on kerätty alun perin Jyväskylän yliopiston Puhetta tu-

kevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) sekä kielen selkiyttämi-

nen opetus- ja ohjausvuorovaikutuksessa –projektia varten (Rantala & Vehka-

koski 2010-). Aineisto kerättiin vuonna 2010 Siilinkylän koulusta (nimi muutet-

tu), jossa opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1. – 6. Tutkimukseni aineiston 

muodostavat koulussa toimivien alakouluikäisten autististen lasten luokan sekä 

ala- ja yläkouluikäisten yksilöllisen opetuksen pienryhmän (ypr) oppituntien 

videotallenteet ja niiden litteroinnit. Yhteensä videoituja oppitunteja oli 21 tun-

tia (autististen lasten luokka 10 ja yksilöllisen opetuksen pienryhmä 11 tuntia), 

ja niiden pohjalta tehdyt litteraatit muodostivat 308 sivun kirjallisen tuotoksen 

(Courier/Courier New, koko 12, riviväli 1,0). Autististen lasten luokan vide-

oidut oppitunnit olivat äidinkielen, liikunnan, matematiikan, ympäristöopin 

sekä luonnontieteiden tunneilta. Yksilöllisen opetuksen pienryhmän tutkimus-

aineisto puolestaan oli kuvattu äidinkielen, biologian, kotitalouden ja käsityön 

tunneilta. Molempien luokkien tallenteet sisälsivät myös aamupiirissä ja askar-

telutuokioissa kuvattuja tilanteita. 

Aineiston keruuhetkellä autismiopetusryhmässä oli neljä oppilasta, eri-

tyisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa. Yksilöllisen opetuksen 
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pienryhmässä puolestaan oli seitsemän oppilasta sekä yksi luokkaan tutustu-

massa oleva oppilas (merkitty aineistolainauksissa tähdellä *), erityisluokan-

opettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajilla oli merkit-

tävä rooli molemmissa ryhmissä, minkä vuoksi aineistossa on kiinnitetty huo-

miota myös ohjaajien korjauskäytäntöihin heidän toimiessaan opettajan roolis-

sa. Molempien tutkimuksessani käytettävien ryhmien oppitunneilla käytettiin 

puheen lisäksi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (esim. tuki-

viittomat, kuvat, esineet). 

Ennen oppituntien videoimista tutkimusluvat kysyttiin kyseisten ryhmien 

opettajilta sekä koulun rehtoreilta suullisesti puhelimella tai kirjallisesti sähkö-

postin välityksellä. Lisäksi oppilailta sekä heidän vanhemmiltaan kuvausluvat 

kysyttiin kirjallisesti. Yksilöllisen opetuksen pienryhmän yhdellä oppilaalla ei 

ollut kuvauslupaa, joten hänet pyrittiin sijoittamaan luokassa siten, että hän ei 

näkyisi kamerassa. Mikäli kyseinen oppilas näkyi nauhoituksissa, hänen sano-

misensa ja tekemisensä jätettiin litteroimatta. Yleisesti oppitunnit kuvattiin 

kahdella kameralla, joista toinen oli sijoitettu paikoilleen koko oppitunnin ajaksi 

ja toista kameraa suunnattiin kuvaamaan haluttua tilannetta. Esimerkiksi au-

tismiopetusryhmässä opetus oli usein kahdenkeskistä, joten kulloinkin valittiin, 

ketä oppilas-ohjaaja –paria kameralla seurattiin. Tutkimusluvan mukaisesti 

projektissa sitouduttiin tutkimaan ainoastaan oppituntien kulkua ja luokka-

huonevuorovaikutusta, eikä minkään ryhmän oppilaista kerätty tarkempia tie-

toja esimerkiksi heidän taidoistaan, diagnooseistaan tai muista ominaisuuksista. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin siten samoin luokkahuonevuorovaikutuksen ja 

opetuskäytäntöjen tutkimiseen yleisellä tasolla, eikä yksittäisen oppilaan oppi-

miseen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ole puututtu.    

4.2 Keskustelunanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen kiinnostus kohdistuu ihmisten sosiaali-

seen toimintaan ja kielenkäyttöön (Lilja 2011) sekä erityisesti vuorovaikutusil-

miöiden lähitarkasteluun (Seppänen 1997a; Tainio 2007b; Laakso 2008; Heath & 
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Luff 2012). Vuorovaikutus nähdään vahvasti jäsentyneenä ja järjestäytyneenä 

toimintana, josta on mahdollista havaita erilaisia rakenteita (esim. vuorottelu) 

(Heritage 1984, 241; Hakulinen 1997; Raevaara, Ruusuvuori, Haakana 2001; 

tenHave 2007, 9; Alasuutari 2011, 171; Lilja 2011). Jokainen vuorovaikutuksessa 

esiintyvä yksityiskohta voidaan siten nähdä merkityksellisenä tulkinnan läh-

teenä (Heritage 1996, 236; Raevaara ym. 2001; Seedhouse 2004, 14-15; Tainio 

2007a). Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen kohteina ovatkin erityisesti vuo-

rovaikutuksen vakiintuneet käytännöt (Peräkylä 1997; Raevaara ym. 2001; Tai-

nio 2007b) ja säännönmukaisuudet, joiden avulla keskustelijat rakentavat yh-

dessä sosiaalista toimintaa (Hakulinen 1997; Peräkylä 1997; Eskola & Suoranta 

1998, 190; Raevaara ym. 2001; Seedhouse 2004, 16; Tainio 2007a; Laakso 2008; 

Alasuutari 2011, 167; Lilja 2011; Nikula & Kääntä 2011; Lee 2012). Tässä tutki-

muksessa pyrinkin selvittämään erityisesti yhteisen ymmärryksen rakentami-

sen kannalta merkityksellisiä keinoja silloin, kun vuorovaikutuksessa ilmenee 

ymmärryksen ongelmia (ks. Gardner 2012). 

Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen on nähty yleisesti sisältävän neljä 

toisiinsa limittyvää vaihetta: autenttisia, tallennettuja vuorovaikutustilanteita 

käsittävän aineiston hankinta, tallenteiden litterointi kokonaan tai osin, valittu-

jen vuorovaikutusjaksojen analysointi sekä tutkimuksen eettisiä periaatteita 

noudattava raportointi (tenHave 2007, 48; Laakso 2008). Seuraavaksi esittelen 

edellä mainitut keskustelunanalyyttisen tutkimuksen kolme vaihetta ja niiden 

osuuden omassa tutkimuksessani. 

Aineiston litterointi. Analyysini kohteena oli videotallennettu aineisto. Varsi-

naisen analyysin kohteena voikin olla vain tallennettu, yleisesti nimenomaan 

videoitu, aineisto (Tainio 2007a; Tainio 2007b). Vaikka videoitu nauhoite oli 

pääasiallisena tutkimuskohteena, hyödynsin sen tutkimisen apuna myös vuo-

rovaikutuksen kirjallista muotoa eli litteraatiota keskustelunanalyysin perintei-

tä noudattaen (Tainio 2007a; Tainio 2007b; Laakso 2008). Tutkimukseni aineisto 

oli valmiiksi litteroitu, mikä helpotti aineiston läpikäyntiä. Litteraattien kautta 

pystyin valitsemaan tutkimuskysymysteni kannalta olennaiset kohdat ja pereh-
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tyä koko videonauhoitetun aineiston sijaan tutkimukseni kannalta tärkeisiin 

nauhoitettuihin osiin. Keskustelunanalyyttisen litteroinnin tein kuitenkin itse ja 

tulososuuteen mukaan otettavien aineistoesimerkkien varmistuessa täydensin 

vuorovaikutuksen kuvausta eli sanallista litteraatiota keskusteluanalyysin kon-

ventioita noudattavalla litteroinnilla (litterointimerkit ks. liite 1) (Hakulinen 

1997; Seppänen 1997b; Tainio 2007a; Tainio 2007b; Laakso 2008).  

Keskusteluanalyyttisen litteroinnin myötä katsoin aineistoa useita kertoja 

ja palasin siihen myös analyysin edetessä. Litteroiminen pakottaakin tutkijan 

katsomaan aineistoa useita kertoja, jotta hän saisi kirjattua tarkasti niin vuoro-

vaikutuksen sanalliset kuin sanattomatkin piirteet. Sen on siten nähty auttavan 

tutkijaa aineiston havainnoinnissa. (Heritage 1996, 233; Seppänen 1997b; Tainio 

2007a; Tainio 2007b; Laakso 2008.) Keskustelunanalyyttisessa litteroinnissa 

merkitsin tulosluvun aineistoesimerkkeihin sanojen (Raevaara ym. 2001) lisäksi 

muun muassa vuorovaikutuksen tauot ja katkokset sekunnin kymmenesosien 

tarkkuudella (Hakulinen 1997; Tainio 2007a; Tainio 2007b), päällekkäin puhu-

miset (Tainio 2007a; Tainio 2007b), sävelkulun ja puhenopeuden. Näiden tar-

kennusten myötä pystyin osoittamaan analyysissa myös vuorovaikutuksen sa-

nattomien piirteiden tulkinnan perusteet (Tainio 2007a; Laakso 2008). Sanatto-

mien piirteiden kirjaaminen onkin nähty erityisen tärkeänä tutkittaessa henki-

löitä, joilla on kommunikoinnin vaikeuksia (Laakso 2008). 

Aineiston analyysi ja raportointi. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luin ai-

neiston läpi useita kertoja ja pyrin etsimään litteraateista kaikki ymmärryksen 

ongelman sisältämät sekvenssit ja kokosin ne erilliseen tiedostoon (yhteensä 89 

sekvenssiä, autististen lasten luokka 27 ja ypr 62). Analyysini kohteena oli osal-

listujien toiminnasta muodostuvat vuorovaikutusjaksot (sekvenssit), joissa il-

meni ymmärryksen ongelma tai ongelmia. Ymmärryksen ongelman sisältäviä 

sekvenssejä tunnistettaessa kriteereiksi määrittyi tilanteet, joissa keskustelu ei 

edennyt sujuvasti, vaan siinä esiintyi muun muassa katkoksia ja/tai puheen-

vuorot eivät johdonmukaisesti seuranneet toisiaan (esim. kysymykset ja vas-

taukset eivät kohdanneet). Perustana ymmärryksen ongelmia sisältävien sek-
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venssien etsinnässä oli myös ottaa mukaan tilanteet, jotka olivat epäselviä ja 

vaikeasti tulkittavia (esim. kun oppilas ei toimi opettajan ohjeen mukaan). Li-

säksi otin mukaan vuorot, joissa ilmeni edellisen puheenvuoron korjausta eli 

sekvenssit, joissa keskustelu ei suuntautunut normien mukaisesti eteenpäin, 

vaan siinä palattiin taaksepäin esimerkiksi tarkistamaan ymmärrystä. Tällaisiin 

ymmärryksen ongelman sisältäviin korjaussekvensseihin viittasivat keskuste-

lun pysäyttävät kysymykset kuten ”mitä” tai useampaan kertaan tuotettu sama 

vuoro, kysymys tai ohje. Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen analyysi onkin 

nähty induktiivisena, aineistolähtöisenä päättelynä, analyysin alkaessa usein 

aineiston havainnoinnista, josta ilmiöt nousevat tutkimisen myötä esiin esimer-

kiksi toistettavuutensa tai vuorovaikutuksellisten seuraustensa perusteella 

(Seedhouse 2004, 14-15; Tainio 2007a; Laakso 2008; Lilja 2011). 

Seuraavassa analyysivaiheessa katsoin tutkimukseen mukaan valitsemieni 

aineistolainauksien videonauhoitukset, jotka sulkivat pois joitakin ensimmäi-

sessä vaiheessa mukaan valittuja aineistolainauksia. Jätin sekvenssin tutkimuk-

sen ulkopuolelle, jos se sisälsi videon katsomisen jälkeen pikemminkin kuule-

misen ongelman ymmärryksen ongelman sijaan tai litteraatti ei ollut vastannut 

videolta nähtyä tilannetta. Esimerkiksi litteraattien perusteella tilanne saattoi 

näyttää ymmärryksen ongelmalta, mikäli sama vuoro oli toistettu useampaan 

kertaan, mutta video puolestaan saattoi paljastaa toistettujen vuorojen tulleen 

hyvin nopeasti siten, ettei toinen keskustelija vain ollut ehtinyt osallistua kes-

kusteluun tai ei ollut kiinnittänyt huomiota puhujaan. Jätin aineistolainauksen 

tutkimuksen ulkopuolelle myös, mikäli sekvenssissä oli ymmärtämättömyyden 

sijaan kyse pikemminkin esimerkiksi tehtävän termistön osaamattomuudesta 

(=virheestä), väärinvastaamisesta tai hyväksyttävyyden ongelmasta eli tilan-

teesta, jossa vuoroa ei pidetä totena. Lisäksi jätin aineistolainauksen pois, jos 

opettaja hyväksyi oppilaan epäselvän vuoron vastaukseksi kysymykseensä. 

Jouduin myös jättämään kaksi aineistoesimerkkiä pois levykkeen vahingoittu-

misen vuoksi, jolloin tilanteita ei pystynyt katsomaan videolta. Täten varsinai-

seen analyysiin valikoitui 44 ymmärryksen ongelman sisältävää sekvenssiä, 

mikä oli tutkimuksen laajuuteen nähden asianmukainen määrä. Neljältä oppi-
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laalta ei tullut tarkempaan analyysiin lainkaan ymmärryksen ongelman sisältä-

viä sekvenssejä, kun taas osalta oppilaista kuten autismiluokan Sakulta ja yksi-

löllisen opetuksen pienryhmän Danielilta ja Tuulilta valitsin tutkimukseen use-

ampia ymmärryksen ongelman sisältäviä sekvenssejä.  Tarkempaan analyysiin 

valikoitui ymmärryksen ongelmia biologian, ympäristötiedon ja äidinkielen 

oppitunneilta sekä aamupiiristä. Eniten tilanteita oli aamupiiristä (8 tilannetta). 

Kolmannessa analyysivaiheessa tarkastelin tutkimukseen valittujen ym-

märryksen ongelmatilanteiden ratkaisuja (tutkimuskysymys 2), jonka myötä 

tarkensin toisen tutkimuskysymykseni koskemaan opettajien lisäksi myös oppi-

laiden ymmärryksen ongelmien ratkaisutapoja. Heritage (1996, 233), Laakso 

(2008) ja Lilja (2011) ovat nähneet tutkimuskysymysten määrittyvän aineistoläh-

töisesti juuri aineiston havainnoinnin perusteella ja siten yleensä tarkentuvan 

analyysin aikana. Ryhmittelin aineistoesimerkit opettajan tai oppilaan korjaus-

tavan mukaan. Korjaustavalla tarkoitin vuoroa, joka poisti keskustelijoiden vä-

lisen ymmärryksen ongelman. Analyysin perusteella määrittelin ymmärryksen 

ongelmille kahdeksan ratkaisutapaa: toisto, uudelleen muotoilu, ymmärryseh-

dokkaan tarjoaminen, johdattelu, omaan kysymykseen vastaaminen, selventä-

minen, käsitteen opettaminen ja selvittämättä jättäminen. Keskustelunanalyytti-

sessa tutkimuksessa analyysin lähtökohtana on ne vuorovaikutuksen piirteet, 

jotka keskustelijat osoittavat relevanteiksi omalla toiminnallaan vuorovaikutuk-

sessa (Raevaara ym. 2001; Salmenlinna 2005; Tainio 2007a; Kurhila 2012; Leske-

lä 2012) eikä ilmiöitä kategorisoida ennalta tiettyihin luokkiin (Salmenlinna 

2005; Kurhila 2012). Tein siten ratkaisutapojen luokittelun aineiston ohjaamana 

ryhmitellen samankaltaiset ratkaisutavat aina omaan ryhmäänsä. Ryhmittelyn 

jälkeen merkitsin aineistolainaukseen ymmärryksen ongelman ratkaisevan vuo-

ron lihavoimalla sen ja pyrin nimeämään ryhmän sitä parhaiten kuvaavalla ot-

sikolla. Hyödynsin kuitenkin ratkaisutapojen nimeämisessä myös aikaisem-

massa tutkimuskirjallisuudessa käytettyjä vakiintuneita nimityksiä. Useampia 

ratkaisukeinoja sisältävissä sekvensseissä ymmärryksen ongelmien ryhmittely 

tehtiin systemaattisesti viimeisen ratkaisutavan mukaan. Ratkaisutapojen ryh-

mittelyn jälkeen kirjoitin kunkin ryhmän yleiskuvauksen. Analyysi eteni siten 
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yksittäisten aineistolainausten tai vuorovaikutussekvenssien piirteiden havain-

noinnista kohti yleisempiä päätelmiä, jolloin tutkija tekee perustellun kuvauk-

sen vuorovaikutuksen ilmiöstä (Laakso 2008), tässä tapauksessa ymmärryksen 

ongelman ratkaisutavasta. 

Neljännessä vaiheessa valitsin kustakin ymmärryksen ongelman ratkaisu-

tavasta kuvaavimmat aineistoesimerkit, jotka litteroin keskustelunanalyyttisia 

konventioita noudattaen ja analysoin tarkasti vuoro vuorolta. Pyrin valitsemaan 

ratkaisutapaa parhaiten kuvaavat aineistoesimerkit laajasti molemmista luokis-

ta sekä eri oppilailta ja eri oppitunneilta. En kuitenkaan valinnut tulososuuteen 

sekvenssejä, joiden tulkitseminen videolta oli haastavaa esimerkiksi oppilaan 

epäselvästä puheesta johtuen. Kolmessa ratkaisutavassa otin mukaan kaksi ai-

neistoesimerkkiä, sillä niihin sisältyi kaksi näkökulmaa (esim. opettaja ratkai-

sijana ja oppilas ratkaisijana). Lisäksi yhdessä ratkaisutavassa otin mukaan 

kolme aineistoesimerkkiä, koska siinä esiintyi kolme erilaista tapaa käyttää sel-

ventämistä tilanteessa, jossa oli ymmärryksen ongelma. 

Ymmärryksen ongelmien ratkaisutapojen analysoinnin lisäksi tarkastelin 

löytämistäni ymmärryksen ongelman sisältävistä sekvensseistä ymmärryksen 

ongelmien ilmaisemisen tapaa vuorovaikutuksessa (tutkimuskysymys 1). Il-

maisutapaa tutkin yleisesti korjausta edeltävästä vuorosta ja/tai vuorosta, joka 

pysäytti keskustelun etenemisen. Ryhmittelin ymmärryksen ongelman ilmai-

semisen kahteen luokkaan sen mukaan, kuka ymmärryksen ongelman merkitsi, 

opettaja vai oppilas. Ymmärryksen ongelman ilmaisuksi katsoin esimerkiksi 

”mitä”-kysymykset sekä korjausaloitteet, jotka samanaikaisesti toimivat sekä 

ymmärryksen ongelman ilmaisuna että ratkaisuna (esim. ”eiku kirjain kerral-

laan ensin”). 
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5 TULOKSET

5.1  Ymmärryksen ongelmien ilmaiseminen 

Ymmärryksen ongelmia esiintyy oppilailla noin kolme kertaa enemmän kuin 

opettajilla (oppilailla 30 ja opettajilla 12 ymmärryksen ongelmaa). Kahdessa 

ymmärryksen ongelmasekvenssissä molemmilla osallistujilla voidaan nähdä 

olevan ongelma ymmärryksessä. Opettajat myös ilmaisevat eli tuovat ymmär-

ryksen ongelmia yhteiseen tietoisuuteen noin kaksi kertaa useammin kuin op-

pilaat riippumatta siitä, onko ongelma opettajalla itsellään vai oppilaalla (oppi-

laan ilmaisuja 15 ja opettajan 28). 

Ymmärryksen ongelma oppilaalla. Oppilaan ymmärryksen ongelmat esiinty-

vät yleensä tilanteissa, joissa heidän tulee vastata opettajan kysymykseen tai 

opettaja odottaa oppilaan toimivan tietyllä tavalla. Yleisesti juuri opettajajohtoi-

set tilanteet, joissa opettaja puhuu, ohjeistaa oppilaita tai esittää kysymyksiä 

aiheuttavat ymmärryksen ongelmia oppilaille. Ymmärryksen ongelmia voi ai-

heuttaa esimerkiksi puheenvuoron loppuosaan sijoitetut kysymykset tai opetta-

jan pitkät ohjeistukset, joissa saman vuoron aikana annetaan useampia ohjeita. 

Yhteisymmärrys saattaa olla myös uhattuna opettajan antaessa tarkkoja ohjeita, 

joissa yhden sanan ymmärtämättömyys tai väärinymmärrys johtaa yhteisym-

märryksen menetykseen. Esimerkiksi opettajan ohje oppilaalle ”viito kuu” vaa-

tii tilanteessa viittoa-verbin ymmärtämisen ilman että oppilas sekoittaa sen ylei-

sempään pyyntöön sanoa jokin sana tai asia. Mikäli ohjeen tärkeää osaa ei ym-

märretä, ei yhteisymmärrys säily eheänä keskustelussa. 

Usein ymmärryksen ongelman taustalla voidaan nähdä olevan myös oppi-

laan kielellinen heikkous. Tällöin oppilailla saattaa olla haasteita ymmärtää vit-

sailua tai ironisia kommentteja. Myös oppilaalle tuntemattomat tai muuten vai-

keat ja abstraktit sanat, käsitteet ja paikan määreet saavat aikaan ymmärryksen 

ongelman, kun niiden merkitystä ei ymmärretä. Kielellisiä vaikeuksia omaavat 

oppilaat vaativat usein yksinkertaista puhetta niin sana- kuin lausetasollakin ja 
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suorat ohjeet (esimerkiksi ”Saku lue täältä” tai ”mee kattoo onko se Ville saanu 

sitä julistetta tehtyä”) on yleensä helpompi ymmärtää kuin kysymysmuotoiset 

vihjeeseen perustuvat ohjeistukset (esimerkiksi ”joo mitä Tuuli sanottiin et sit 

kun oot pessy kädet niin voit mennä tekemään”). Liittyen yksinkertaiseen kie-

lenkäyttöön kielivaikeuksiset oppilaat ovat saattaneet mahdollisesti tottua kyl-

lä-ei -vastauksia hakeviin vaihtoehtokysymyksiin (esim. ”oliko siellä kolme as-

tetta”), jolloin heidän voi olla vaikeaa ymmärtää yleisiä hakukysymyksiä (esim. 

”paljonko siellä oli pakkasta”), joihin vastaaminen vaatii omalta kielenkäytöltä 

huomattavasti enemmän kuin vaihtoehtokysymyksiin vastaaminen. 

Kun oppilaalla on ymmärryksen ongelma, opettaja usein aloittaa tilantees-

sa korjausprosessin. Opettaja voi korjata oppilasta suoraan pyrkimällä osoitta-

maan oppilaan vuoron ongelmakohdan tarkasti ja siten myös mahdollisesti rat-

kaisemaan ongelman samanaikaisesti: ”eiku kirjain kerrallaan ensin”. Samalla 

vuoron on kuitenkin tarkoitus ohjata oppilasta oikeaan toimintaan ja korjata 

ymmärtämättömyys tai mahdollinen väärinymmärrys pysäyttämättä keskuste-

lun etenemistä. Lisäksi opettaja voi korjata oppilasta tuottamalla avoimen kor-

jausaloitteen, jolloin koko oppilaan aikaisempaa vuoroa käsitellään ongelmalli-

sena (esim. ”mitä ota”) ja opettajan vuorosta on pääteltävissä, ettei oppilaan 

aikaisempi vuoro ole ollut hyväksyttävä. 

Oppilaat voivat myös itse ilmaista ymmärryksen ongelmiaan tuottamalla 

korjausaloitteen. ”Mitä” -kysymykset ovat yleisimpiä oppilaiden tuottamia 

ymmärryksen ongelman ilmaisevia korjausaloitteita (esim. ”mitä viestiä” tai 

”mikä on Henna Hampainen”). Lisäksi opettajan vuoron toistaminen on tavalli-

sesti ilmaus oppilaan ymmärryksen ongelmasta. 

Ymmärryksen ongelma opettajalla. Opettajan ymmärryksen ongelmat liittyvät 

usein oppilaan puheenvuorojen kielelliseen heikkouteen, erityisesti oppilaiden 

kielellisesti heikkoihin vastauksiin. Ymmärryksen ongelmia aiheuttaa myös 

oppilaiden kerronnan epätarkkuus ja irrallisuus. Oppilaat eivät pohjusta vuoro-

jaan ja huomioi, mitä opettajan tulisi tietää oppilaan vuoron ymmärtääkseen. 

Oppilaiden vastaukset eivät myöskään välttämättä ole ymmärrettäviä kysy-
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mykseen nähden, vaan ne voivat olla toistoja kysymyksestä tai lyhyitä yhden 

sanan vastauksia. Esimerkiksi ”olitteko samalla luokalla” –kysymykseen oppi-

laan tuottama lyhyt yhden sanan vastaus ”pieni” saa opettajalle aikaan ymmär-

ryksen ongelman. Lisäksi ymmärryksen ongelmia aiheutuu opettajalle, kun op-

pilaan puhe ei esimerkiksi sanavalinnoiltaan tai lausejärjestykseltään noudata 

yleisiä sääntöjä (esim. ”kuin sulla huivi kaulassa”). Oppilaan puheen epäsel-

vyys voi omalta osaltaan vaikeuttaa oppilaan vuorojen ymmärrystä ja saada 

aikaan ymmärryksen ongelmia opettajalle. Ymmärryksen ongelmia syntyy 

myös oppilaiden sekoittaessa käsitteitä. Esimerkiksi eräs oppilas kertoo hiihto-

loman jälkeen ”koko kesän yskineensä”, jolloin ”kesä” ja ”loma” –sanat ovat 

menneet sekaisin. Lisäksi ymmärryksen ongelmia oppilaan ja opettajan välille 

aiheuttaa yksinkertaisesti orientoituminen eri asiaan, kun toinen on siirtymässä 

vuorovaikutuksessa jo eteenpäin toisen ollessa vielä edellisessä vaiheessa. 

Opettaja ilmaisee ymmärryksen ongelmia vuorovaikutuksessa tyypillisesti 

pyytäen tarkennusta oppilaan vuoroon mitä-kysymyksillä (esim. ”mitä ulos”) 

tai epäselvän lausuman toistolla (esim. ”toisella puolella”). Opettajan tarken-

nuspyyntöön liittyy yleisesti kysyvä äänensävy sekä kasvojen ilme. Kun opetta-

ja ei ymmärrä oppilaan vastausta kysymykseensä, oman kysymyksen toistami-

nen tuo ymmärryksen ongelman yhteiseen tietoisuuteen sekä pyrkii ratkaise-

maan ongelman ja viemään keskustelua eteenpäin. Opettajan tuodessa ymmär-

ryksen ongelman yhteiseen tietoisuuteen oppilaat suuntautuvat ongelman rat-

kaisuun, mutta yleisesti eri tavoin kuin opettajat ja pyrkivätkin muun muassa 

eleillä osallistumaan ongelman selvittämiseen. Oppilaat kykenevät kuitenkin 

harvoin muotoilemaan uudelleen sanomansa tai selittämään vuoronsa eri sa-

noilla. Siten yhteisen ymmärryksen tuovia oppilaan korjauksia opettajan ym-

märryksen ongelmatilanteissa ei juuri esiinny.  

5.2 Ymmärryksen ongelmien ratkaiseminen 

Huolimatta siitä onko ymmärryksen ongelma oppilaalla vai opettajalla, opettaja 

on yleisesti sen aktiivinen ratkaisija. Ymmärryksen ongelmien esiintyessä vaa-
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ditaan osallistujien yhteisymmärryksen saavuttamiseen usein useampien rat-

kaisutapojen käyttöä. Ensimmäisen ratkaisuyrityksen epäonnistuessa tuotta-

maan yhteisymmärryksen osallistujien välille siirrytään spesifimpiin ratkaisu-

keinoihin, jotka tarkentavat keskustelukumppanin edellisen vuoron ongelma-

kohdan ja siten myös tukevat ymmärryksen ongelman ratkaisemista tehok-

kaammin. 

5.2.1 Toisto 

Toisto on yleensä ensimmäinen ratkaisukeino, kun pyritään saavuttamaan yh-

teisymmärrys osallistujien välille. Toistolla tarkoitetaan sitä, että aikaisempi 

ymmärtämättä jäänyt vuoro esitetään uudestaan täysin samassa tai lyhennetys-

sä muodossa ilman, että vuoron rakenne muuttuu. Puhdasta toistoa esiintyy 

aineistossa vain vähän. 

Esimerkissä 1 oppilaat ja koulunkäynninohjaaja ovat kokoontuneet pöy-

dän ääreen aamupiiriin. Aikaisemmin keskustelussa ohjaaja on tiedustellut Ol-

lilta, kuinka hänen viikonloppunsa on sujunut. Olli on kertonut käyneensä ky-

lässä. 

Esimerkki 1 Aamupiiri, autististen lasten luokka 

01 Ohjaaja1: /Kävitkö sinä kylässä? 

02 Olli:  Kylässä? ((kääntyy katsomaan ohjaajaa)) 

03 Ohjaaja1:  Kenen luona kävit.  

04 Olli:   #Kävin (.) kylässä# 

05 Ohjaaja1:  Kenen luona? 

06 Olli:   #Maken# 

07 Ohjaaja1:  >/Maken luona< 

Aineistoesimerkissä ohjaaja jatkaa keskustelua Ollin viikonlopusta ja esittää 

oppilaalle uuden, aikaisempaa kysymystä tarkentavan kysymyksen ”Kenen 

luona kävit?” (rivi 3). Ollin epärelevantista vastauksesta ”kävin kylässä” (r. 4) 

voidaan päätellä, ettei hän ole ymmärtänyt ohjaajan kysymystä. Olli on myös 

antanut samankaltaisen toistavan vastauksen ohjaajan aikaisempaan kysymyk-

seen rivillä 2. Seuraavassa vuorossa ohjaaja esittää Ollille saman kysymyksen 

lyhyemmässä muodossa jättäen alkuperäisen kysymyksensä viimeisen sanan 
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eli verbin ”kävit” pois. Toistettu kysymys viittaa siihen, ettei ohjaaja hyväksy 

Ollin aikaisempaa vuoroa vastaukseksi. Verbin poisjättäminen yksinkertaistaa 

kysymyksen ja ohjaajan toistama vuoro ”kenen luona” (r. 5) auttaa suuntaa-

maan huomion kysymyksen tärkeimpään kohtaan. Toistettu kysymys toimii 

siis korjausaloitteena ja saa Ollin tuottamaan ohjaajan kysymyksen kannalta 

relevantin vastauksen (r. 6). Ohjaaja vahvistaa vastauksen asianmukaiseksi 

tuottamalla Ollin vastauksen uudelleen ja antaen oppilaalle mallin vastaamises-

ta (r. 7). 

5.2.2 Uudelleen muotoilu 

Uudelleen muotoilussa ymmärtämättä jäänyt vuoro, kuten kysymys tai ohje, 

muotoillaan uudelleen. Kun toistossa ymmärryksen ongelmia aiheuttaneen 

vuoron rakenne pysyy muuttumattomana, uudelleen muotoilussa vuoron ra-

kennetta muutetaan ja sama asia ilmaistaan eri sanoja ja/tai lausejärjestystä 

käyttäen. Uudelleen muotoillussa vuorossa voidaan muuttaa myös kysymyk-

sen tyyppiä tai kysymyssana voidaan vaihtaa kokonaan toiseen. Seuraavassa 

esimerkissä muotoillaan uudelleen ymmärtämättä jäänyt vuoro juuri kysymys-

tyyppiä vaihtamalla. 

Esimerkissä 2 oppilaat ovat valmistautumassa aamupiirin aloitukseen ja 

asettelevat tuolejaan puoliympyrään opettajan eteen. Daniel on asettunut tuolil-

leen, jolloin opettaja katsoo häneen ja alkaa kysellä Danielilta hänen puuttuvista 

silmälaseistaan. 

Esimerkki 2 Aamupiiri, yksilöllisen opetuksen pienryhmä (ypr) 

01 Opettaja:  mites /Danielin silmälasit  

02  ((silmälasit sanan kohdalla viittoo  

03  sanan))  

04 Daniel:  [mitkä 

05 Opettaja:  (.) ootko saanu uudet] 

06 Daniel:  joo 

07 Opettaja:  missäs ne o 

08 Daniel:  (ei oo tietoo) ((nostaa kämmenet  

09  ylöspäin reisien päällä)) 

10 Opettaja:  >mitä< (.) >mitä tämä on< (.)  

11  [£mitä tämä on£ ((jäljittelee  

12  oppilaan käsien liikettä)) 
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13 Daniel:  he he] 

14 Opettaja:  £onko vai eikö oo uusia laseja£ 

15 Daniel:  ei viel oo 

16 Opettaja:  ei oo vielä laseja (0.5) Daniel  

17  onko sulla kansiossa jotai  

18  asiaa? *näytä* (.)  

19  ((Daniel nousee ylös)) >vai sää veit  

20  sen tonne jo< Paavo kattoo *sitte joo ei 

21  mitää* ((Daniel istuu 15 takaisin  

22  tuolille))— 

Esimerkin aluksi opettaja esittää Danielille hakukysymyksen ”mites Danielin 

silmälasit” (r. 1) viittoen samalla kysymyksen viimeisen sanan silmälasit. Da-

nielin vastaaminen opettajan vuoroon kysymyksellä ”mitkä” (r. 4) tuo esiin 

ymmärryksen ongelman opettajan kysymykseen liittyen. Vuoro toimii samalla 

korjauksen aloituksena monikkomuotoisen ”mitkä”-kysymyssanan kohdistaes-

sa opettajan vuoron ongelmakohdan tarkasti silmälaseihin. Danielin korjaus-

aloite saa opettajan vaihtamaan kysymyksensä tyyppiä vaihtoehtokysymyksek-

si ”ootko saanu uudet” (r. 5). Kysymyksen uudelleenmuotoilu ei kuitenkaan 

korjaa silmälaseihin liittyvää ymmärryksen ongelmaa, vaan kysymys osoittaa 

opettajan olettavan viittauksen kohteen eli silmälasien olevan yhteisesti tunnet-

tu. Opettajan esittämä uudelleen muotoiltu kysymys (r. 5) saa aikaan neljän 

vuoron mittaisen vuoropuhelun (r. 5-9), jossa keskustelijoiden välillä näyttää 

vallitsevan yhteisymmärrys.  

Opettajan esittämä silmälasien sijaintiin liittyvä kysymys (r. 7) ja oppilaan 

vastaus (r. 8) tuovat ymmärryksen ongelman uudelleen esiin. Oppilaan ”ei oo 

tietoo” -vastaus ja käsillä sanomansa vahvistaminen (r. 8-9) saavat opettajan 

muotoilemaan alkuperäisen kysymyksen uudelleen korjauksen kannalta epäre-

levantin kahden vuoron mittaisen välisekvenssin jälkeen toisen kerran rivillä 14 

niin, että se sisältää molemmat mahdolliset vastausvaihtoehdot (”onko vai eikö 

oo”). Oppilaan vastauksesta selviää (r. 15), ettei hänellä ole vielä uusia silmäla-

seja, toisinkuin hänen aikaisemmasta vastauksesta olisi voinut päätellä. Opetta-

ja hyväksyy oppilaan vastauksen toistamalla sen ja jatkamalla keskustelussa 

eteenpäin (r. 16-22). 
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5.2.3 Ymmärrysehdokkaan tarjoaminen 

Ymmärrysehdokkaan esittäminen tuottaa tulkintaehdotuksen epäselvän lau-

suman merkityksestä, joten sitä voidaan pitää hyvin spesifinä ymmärryksen 

ongelman ratkaisukeinona. Ymmärrysehdokas tuotetaan silloin, kun muut rat-

kaisutavat ovat epäonnistuneet tuottamaan yhteisen ymmärryksen osallistujien 

välille ja se on yleensä viimeinen keino ratkaista ymmärryksen ongelma. Suurin 

osa aineiston korjaussekvensseistä päättyy ymmärrysehdokkaan tarjoamiseen, 

joten ymmärrysehdokkaita esiintyy ongelmien ratkaisutavoista määrällisesti 

eniten. Ymmärrysehdokkas on kuitenkin ainoastaan opettajan käyttämä ym-

märryksen ongelman ratkaisukeino. Ymmärrysehdokkaita tarvitaan usein vain 

yksi, sillä ne tuotetaan varmistamaan ymmärrys silloin, kun yhteisymmärryk-

sen saavuttaminen on jo lähellä. 

Seuraavassa esimerkissä 3 ymmärryksen ongelmaa yritetään ratkaista en-

sin uudelleen muotoilun avulla. Kun yhteisymmärrystä ei uudelleen muotoil-

luista kysymyksistä huolimatta saavuteta, esittää opettaja tulkintaehdotuksen 

oppilaan vuorosta. Esimerkissä opettaja ja oppilaat istuvat saman pöydän ää-

ressä aamupiirissä. Oppilaat kertovat vuorollaan edellisestä päivästään opetta-

jan ja oman kuvakommunikointikansionsa avustuksella. Aikaisemmin keskus-

telussa opettaja on huomannut Sakun kansiossa hautausmaan kuvan, jonka jäl-

keen Saku on kertonut käyneensä hautausmaalla äidin kanssa. 

Esimerkki 3 Aamupiiri, autististen lasten luokka 

01 Opettaja:  onko hautausmaalla jonkun. (.)  

02  tutun hauta? 

03 Saku:   #on# 

04 Opettaja:  kenen [hauta siellä 

05 Saku:   >on paljon kynttilöitäkin<] 

06 Opettaja:  tä- *istupas ihan* [si- 

07 Saku:   paljon] kynttilöitä 

08 Opettaja:  niin hautausmaalla >on kynttilöitä<, 

09 /kenen /hauta siellä on (0.5) missä  

10  kävitte. 

11 Saku:   puu ((katsoo opettajaa kysyvästi)) 

12 Opettaja:  >mitä<? 

13 Saku:   onhan siellä <puitakin> 

14 Opettaja:  /niin /mut Saku, (0.5) /kenen  
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15  /haudalla kävitte,(.) /kuka sinne on  

16  haudattu. (5.0) 

17 Saku:  *mun* (3.0) #mummon pihan lähellä se# 

18 (2.0) £on mun mummon pihan lähellä£ 
19 Opettaja:  <hautausmaa>.  

20 Saku:   niin, 

21 Opettaja:  <ahaa>. (.) ja kävittekö te kävelemässä 

22 siellä hautausmaalla. 

23 Saku:   #joo# ((katselee muualle)) 

24 Opettaja:  ahaa/ (4.0) no niin te vaan kävitte  

25  kattelemassa siellä,(0.5) miltä  

26  hautausmaa näytti, niinkö? 

27 Saku:   #niin# 

Esimerkissä opettaja jatkaa keskustelua hautausmaasta esittämällä Sakulle ky-

symyksen “onko hautausmaalla jonkun tutun hauta” (r. 1-2). Kysymys saa ai-

kaan oppilaan ymmärryksen ongelman. Oppilas ei huomioi vastauksessaan 

kysymyksen viittaavan “tutun” hautaan, vaan hän ottaa kysymyksen yleisenä 

tiedusteluna siitä, mitä hautausmaalla on. Seuraavissa vuoroissaan Saku jatkaa-

kin keskustelua kuvaamalla asioita, joita hän on hautausmaalla käydessään 

nähnyt vastauksina opettajan toistuviin kysymyksiin jonkun haudalla käymi-

sestä (r. 5, 7, 11 ja 13). Keskustelu osoittaa, miten eri tavoin opettaja ja Saku 

orientoituvat hautausmaahan. Opettaja yhdistää hautausmaan poismenneen 

henkilön muistelemiseen eli jonkun henkilön haudalla käyntiin, kun taas Sakul-

le hautausmaalla käynti näyttää merkitsevän paikkaa, jossa käydään kävelyllä 

ja katselemassa. 

Keskustelun lopussa Saku (r. 17-18) kertoo hautausmaan olevan mum-

monsa pihan lähellä. Tämä vuoro saa opettajan laajentamaan käsitystään hau-

tausmaalla käynnistä. Seuraavassa vuorossaan (r. 21-22) opettaja esittää kysy-

vän ymmärrysehdokkaan, joka poikkeaa hänen aikaisemmista vuoroistaan: 

“ahaa ja kävittekö te kävelemässä siellä hautausmaalla”. Kun opettajan kysy-

mys ei liity enää siihen, kenen haudalla oppilas on käynyt, kykenee oppilas 

tuottamaan asianmukaisen vastauksen (r. 23). Sakun vahvistaessa opettajan 

tulkintaehdotuksen oikeaksi opettaja varmistaa vielä ymmärrystään tuottamalla 

toisen ymmärrysehdokkaan: “ahaa (…) no niin te vaan kävitte kattelemassa 

siellä miltä hautausmaa näytti, niinkö” (r. 24-26). Toinen ymmärrysehdokas 
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varmistaa ymmärryksen ja toimii myös oppilaan vuoron muotoilun kielellisenä 

tukena. Ymmärrysehdokkaan päättäminen “niinkö” -tarkistuskysymykseen 

ilmentää opettajan ymmärrysehdokkaan tarjoamisen sisältävän pyynnön vah-

vistaa hänen tulkintaehdotuksensa (VISK § 1697). Seuraavassa vuorossaan op-

pilas varmistaakin opettajan tulkinnan oikeaksi “niin”-dialogipartikkelilla (r. 

27), joka osoittaa oppilaan samanmielisyyden opettajan kanssa ja päättää ym-

märryksen ongelman aiheuttaneen sekvenssin (VISK § 1046). 

Esimerkissä 3 oppilaalla oli siis ymmärryksen ongelma opettajan kysy-

mykseen liittyen, kun taas seuraavassa esimerkissä 4 ymmärryksen ongelma on 

opettajalla, joka ei ymmärrä oppilaan keskustelun aloitetta. Molemmissa tilan-

teissa opettaja lopulta ratkaisee ymmärryksen ongelman esittämällä ymmär-

rysehdokkaan. Koska seuraavan esimerkin tilanteessa ymmärryksen ongelma 

on opettajalla eikä oppilaalla itsellään, oppilas kykenee olemaan aktiivisemmin 

mukana ongelman ratkaisemisessa. Ennen esimerkin alkua aamupiirissä on 

merkitty taululle ulkolämpötila ja opettaja on tuonut yhteiseen keskusteluun 

huomionsa, ettei aamulla poikkeuksellisesti ole ollut pakkasta. 

Esimerkki 4 Aamupiiri, ypr 

01 Ville:  kuin sulla huivi kaulassa, 

02 Opettaja:  huvikseen (.) ajattelin [et mä oon (--) 

03 Daniel: (huvikseen huivi kaulassa] (-)  

04  <kaulassa>)  

05 Opettaja:  mitä ((kääntää katseen Danieliin)) 

06 Daniel:  tää ((menee näyttämään open huivia))  

07 Opettaja:  (2.0) >mitä< (.) >mitä huivista<  

08 Daniel:  huivi kaulassa ((näyttää huivin  

09  kietomista kaulaan)) 

10 Opettaja:  jaha >pitäskö olla pään päällä<  

11  ((näyttää huivin laittamista päähän)) 

12 Daniel:  joo-o 

13 Opettaja:  aha (0.5) Daniel on tottunu et naisilla 

14 on huivi päässä aina  

15 Daniel:  he he 

16 Opettaja:  niin (.) ku siellä teijän kulttuurissa 

17 kuljetaan huivi päässä (.) se on totta  

Esimerkki alkaa Villen opettajalle kohdistamasta uuden keskustelun aloittavas-

ta kysymyksestä: “kuin sulla huivi kaulassa” (r. 1). Opettaja aloittaa vastaa-
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maan Villen kysymykseen (r. 2), mutta vastaus keskeytyy toisen oppilaan, Da-

nielin, tarttuessa opettajan vastauksen aloitukseen. Daniel toistaa opettajan 

vuoron ensimmäisen sanan “huvikseen” ja lisää omaan vuoroonsa kysyvästi 

“huivi kaulassa (-) kaulassa” (r. 3-4). Oppilas painottaa “kaulassa” sanan merki-

tystä vuorossaan sanomalla kyseisen sanan hitaammin sekä toistamalla sanan 

kaksi kertaa. 

Danielin puheenvuoron tullessa osaksi päällekkäin opettajan vuoron 

kanssa opettajan seuraavassa vuorossaan esittämä avoin korjausaloite “mitä” (r. 

5) voidaan nähdä pyyntönä oppilaalle toistaa edellinen vuoro. Oppilas pyrkii-

kin selventämään aikaisempaa vuoroaan osoittamalla ensin opettajan huivia ja 

ottamalla sen jälkeen huivista kiinni ja viittaamalla siihen demonstratiivipro-

nominin “tämä” puhekielisellä muodolla ”tää” (r. 6) (VISK § 101). Danielin sel-

vennys ei kuitenkaan ratkaise vielä ymmärryksen ongelmaa, vaan opettaja tois-

taa edellisessä vuorossaan tuottamansa avoimen korjausaloitteen, mutta koh-

distaa kysymyssanan “mitä” tällä kertaa huiviin: “mitä huivista” (r. 7). Vuorol-

laan opettaja ilmaisee siis ymmärrystä, mutta hakee myös edelleen tarkennusta 

oppilaan kerrontaan. 

Danielin seuraava vuoro “huivi kaulassa” ja huivin kaulaan laittamisen 

havainnollistaminen tarkentavat oppilaan aikaisempia vuoroja siten, että opet-

taja kykenee tuottamaan ymmärrysehdokkaan “jaha pitäiskö olla pään päällä” 

(r. 10-11). Yhteisymmärrys saavutetaan oppilaan vahvistaessa opettajan tulkin-

taehdotuksen oikeaksi (r. 12), minkä jälkeen opettaja vielä selventää muille op-

pilaille tekemänsä tulkinnan perusteet: “Daniel on tottunu et naisilla on huivi 

päässä aina” (r. 13-14) ja “niin ku siellä teijän kulttuurissa kuljetaan huivi pääs-

sä” (r. 16-17). 

5.2.4 Johdattelu 

Johdattelu on ymmärrysehdokkaan tarjoamisen tavoin kielellisesti kompeten-

timman osapuolen eli tässä tapauksessa opettajan käyttämä ymmärryksen on-

gelmien ratkaisukeino. Johdattelussa yhteisymmärrys saavutetaan ymmärtä-

mättä jääneen vuoron tuottajan, opettajan, antamien vihjeiden avulla. Vihjeet 
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lisäävät oppilaan ymmärrystä vähitellen siten, että lopulta ymmärryksen on-

gelma poistuu. Johdattelua ennen on usein yritetty muita keinoja ratkaista ym-

märryksen ongelma. Johdattelua voidaan kuitenkin käyttää korjaussekvenssin 

aikana useita kertoja ongelman ratkaisemiseksi. Vihjeitä annetaan siis tarvitta-

essa useampia, mutta samaa vihjettä ei yleensä toisteta sellaisenaan vaan sitä 

muutetaan tai tarkennetaan vastaanottajalle ymmärrettävämmäksi. 

Esimerkki 5 alkaa tilanteesta, jossa tehtävä siirretään toiselle oppilaalle 

Jaakolle. Aikaisemmin keskustelussa opettaja on pyytänyt Liisaa sanelemaan 

Danielille päivän nimipäiväsankarit. 

Esimerkki 5 Aamupiiri, ypr 

01 Opettaja: - - annetaanko me Jaakon* sanella sitte 

02 ((ojentaa kalenterin Jaakolle)) (3.0) 

03 kirjain kerrallaan (.) sano Danielille  
04 Jaakko*:  #ai tästäkö# ((osoittaa kalenteria)) 

05 Opettaja:  just siitä  

06 Jaakko*:  /Vilppu ((lukee ja kääntyy opettajaan)) 

07 Opettaja:  EI ku <kirjain kerrallaan> (.) ensin  

08 Jaakko*:  /ai /ensimmäinen? 

09 Opettaja:  ensin sanot että v 

10 Jaakko*:  (0.5) ai ensimmäinen kirjain, 

11 Opettaja:  nii-i  

12 Jaakko*:  /Alpo 

13 Opettaja:  e::i (.) >KU KIRJAIN<  

14 Daniel:  he he  

15 Opettaja:  /tämä on kato (.) nyt on kaheksas päivä 

16 tää on sä luit ((menee Jaakon* luokse ja 

17 osoittaa kalenteria))ihan oikein että on 

18 semmonen nimipäiväsankari mut sano 

19 /kirjain 15 /kerrallaan /ni /Daniel 

20 /kirjottaa sen tonne 

21 Jaakko*:  ykköne 

22 Opettaja:  eli sanot /v ensin 

23 Jaakko*:  v:: 

24 Opettaja:  \no ni (3.0) <sitte> 

25 Jaakko*:  i:: 

26 Opettaja:  hyvä  

27 Jaakko*:  l 

28 Opettaja:  joo l ((opettajaa sormittaa  

29  l-kirjaimen)) 

30 Jaakko*:  p 

31 Opettaja:  ((opettaja sormittaa p-kirjaimen)) 

32 Daniel:  p 

33 Jaakko*:  p 
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34 Opettaja:  ((opettaja sormittaa p-kirjaimen)) 

35 Jaakko*:  u:: 

36 Opettaja:  u ((opettaja sormittaa u-kirjaimen))  

37  (--) ää ((opettaja sormittaa  

38  u-kirjaimen)) (0.5) eikä sanottu että  

39  toinen nimi (5.0) 31 nyt Daniel (.)  

40  keskity /ei sanottu vielä että alkaa  

41  uusi nimi,- - 

Esimerkin alussa opettaja siirtää nimipäiväsankareiden sanelutehtävän toiselle 

oppilaalle, Jaakolle (r. 1-3). Tehtävänanto ei kuitenkaan ole Jaakolle selvä, vaan 

hän esittää opettajalle ohjeen jälkeen tarkennuskysymyksen ”ai tästäkö” (r. 4). 

Kysymys osoittaa hänen ymmärtäneen ohjeen, mutta ei sitä kohtaa josta hänen 

tulisi nimet sanella. Seuraavasta vuorosta ”Vilppu” (r. 6) voidaan kuitenkin 

päätellä, ettei Jaakko ole ymmärtänyt opettajan ohjeen osaa ”kirjain kerrallaan”. 

Vuoro on myös opettajalle merkki oppilaan ymmärryksen ongelmasta, minkä 

seurauksena hän aloittaa korjaussekvenssin muotoilemalla aikaisemman vuo-

ronsa uudelleen (r. 7). Jaakon tarkistuskysymys ”ai ensimmäinen” (r. 8) saa 

opettajan tuottamaan ensimmäisen johdattelun eli vihjeen ”ensin sanot että v” 

ymmärryksen ongelman ratkaisemiseksi (r. 9). 

Oppilas ei opettajan johdattelusta huolimatta ymmärrä ohjetta sanella ni-

met kirjain kerrallaan, vaan oppilaan vuoro ”Alpo” (r. 12) viittaa ongelman ole-

van kirjain-sanan ymmärtämisessä. Opettaja uudelleen muotoilee ja selventää 

ohjeensa vielä kerran (r. 15-20), mutta yhteisymmärrystä ei synny. Korjaussek-

venssi tulee päätökseen vasta opettajan antaessa toisen vihjeen ”eli sanot v en-

sin” (r. 22), joka on samalla ensimmäisen vihjeen uudelleen muotoilu. Varsinai-

sen ymmärryksen ongelman ratkettua opettaja antaa oppilaalle myönteistä pa-

lautetta tehtävän loppuun saakka tuottamalla kehuvan adjektiivin ”hyvä” ja 

toistamalla oppilaan vuoron hyväksyvästi ”joo l”. 

5.2.5 Omaan kysymykseen vastaaminen 

Omaan kysymykseen vastaamista käytetään tilanteissa, joissa ymmärryksen 

ongelma on syntynyt ymmärtämättä jääneestä kysymyksestä. Tällöin epäselvän 

kysymyksen esittänyt henkilö tuottaa vastauksen omaan kysymykseensä, kun 
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vastaanottaja ei ole kyennyt vastaamaan siihen odotuksenmukaisesti. Vastaa-

mista omaan kysymykseen käytetään yleisesti silloin, kun muut ratkaisutavat 

eivät ole tuottaneet tulosta ja/tai keskustelutilanteessa edetään nopeasti eteen-

päin. Omaan kysymykseen vastaamista voidaan käyttää siis myös ensimmäise-

nä ratkaisukeinona, mutta tämä on harvinaista. Itse oikean vastauksen tuotta-

mista ymmärryksen ongelmien ratkaisemisessa käyttävät sekä opettajat että 

oppilaat. 

Seuraavassa esimerkissä 6 oppilas vastaa lopulta omaan kysymykseensä. 

Tunnilla tehdään yhdessä monistetta eläinkunnan selkärankaisista ja selkäran-

gattomista. Mukana on opettajan lisäksi kaksi oppilasta. Ennen esimerkin alkua 

opettaja on kertonut oppilaille lintujen pesinnästä. Ville suuntautuu esimerkissä 

jo monisteen seuraavaan osaan, mutta hänen kysymyksensä ei tule ymmärre-

tyksi. 

Esimerkki 6 Biologian tunti, ypr 

01 Ville:  miten se krokotiili munii, 

02  ((katsoo opettajaan)) 

03 Opettaja:  >tä<? 

04 Ville:  krokotiili  

05 Opettaja:  (0.5) krokotiililläki on munia (0.5)  

06  nii o [KROKOTIILIT KUULUU] tohon  

07  seuraavaan ((osoittaa Villen vihkoa)) 

08 Ville:  [miten krokotiili munii] 

09 Opettaja:  se ei oo lintu  

10 Ville:  miten se munii 

11 Opettaja:  (0.5) no (.) sekin munii, 

12 Ville:  sil on joku reikä täällä ((näyttää  

13  käsillä)) 

14 Opettaja:  nii-i (.) no sieltä sieltä se munii  

15 Ville:  ja hautoo hiekkaan ((heiluttaa käsiään)) 

16 Opettaja:  nii se ei haudo niitä vaan se peittää  

17  ne sinne hiekkaan (.)((taputtelee  

18  ilmaa käsillä)) joo sä tiedät hyvin (.) 

19  hyvin ni- niistä (0.5)- - 

Esimerkin alussa Ville suuntautuu kysymyksellään “miten se krokotiili munii” 

(r. 1) opettajan kertomasta lintujen pesintäkäytöksestä krokotiilien vastaavaan 

toimintaan. Opettajan nousevalla sävelkululla tuotettu avoin korjausaloite “tä” 

(r. 3) osoittaa, ettei hän ole täysin ymmärtänyt oppilaan vuoroa (VISK § 1211). 
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Ville olettaa opettajan tarkistuskysymyksen perusteella ongelman olevan sub-

jektin kuulemisessa tai ymmärtämisessä, sillä hän toistaa opettajalle epäselväksi 

jääneestä vuorostaan vain “krokotiili” -sanan (r. 4). 

Opettajan seuraava vuoro osoittaa hänen rekisteröineen osan myös oppi-

laan ensimmäisestä vuorosta, sillä hän yhdistää vastauksessaan osia niin Villen 

ensimmäisestä kuin toisestakin vuorosta (r. 5-7). Lisäksi opettaja tuo vuoros-

saan esiin “krokotiilien kuuluvan tohon seuraavaan” “tohon”-pronominin viita-

tessa tehtävämonisteen seuraavaan tehtävään. Krokotiilien rajaaminen seuraa-

vaan tehtävään voidaan nähdä pyrkimyksenä palauttaa oppilaan orientaatio 

yhteisessä käsittelyssä olevaan lintutehtävään. Opettajan vuoron ollessa epäre-

levantti oppilaan kysymykseen nähden oppilas aloittaa kysymyksensä uudel-

leen päällekkäin opettajan vuoron kanssa ja toistaa alkuperäisen kysymyksensä 

“miten krokotiili munii” jättäen lauseen subjektiin viittaavan “se”-

demonstratiivipronominin pois. Opettaja pyrkii seuraavassa vuorossaan “se ei 

oo lintu” (r. 9) yhä palauttamaan oppilasta yhteiseen tehtävään, joten opettajan 

vastaus ei siten ole asianmukainen keskustelukontekstiin nähden eikä se vastaa 

Villen kysymykseen. 

Oppilas ei kuitenkaan suuntaudu lintutehtävään opettajan puheenvuo-

roista huolimatta, vaan toistaa jälleen alkuperäisen kysymyksensä viitaten tällä 

kertaa “se”-pronominilla krokotiilin olevan yhteisesti tunnettu (r. 10). Opettaja 

suuntautuu ensimmäistä kertaa keskustelun aikana Villen kysymykseen, mutta 

ei kuitenkaan vastaa juuri kysymykseen “miten” (r. 11). Tämän seurauksena 

Ville alkaa seuraavassa vuorossaan kehitellä vastausta omaan kysymykseensä: 

“sil on joku reikä täällä” (r. 12-13), jolloin opettaja osallistuu oppilaan vastauk-

sen tuottamiseen hyväksymällä Villen kuvauksen “nii-i”-dialogipartikkelilla 

sekä täydentämällä oppilaan kuvausta tuottamalla alkuperäiseen kysymykseen 

vastaavan vuoron “sieltä se munii” (r. 14). Sekvenssi tulee päätökseen oppilaan 

laajentaessa vastaustaan omaan kysymykseensä (r. 15), mitä opettaja vielä tar-

kentaa omassa vuorossaan ja antaa tunnustusta oppilaan tiedosta (r. 16-19). 

Esimerkissä 6 oppilas siis tuottaa epäonnistuneiden kysymysyritysten jäl-

keen itse vastauksen omaan kysymykseensä, kun taas seuraava esimerkki 7 on 
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osoitus ohjaajan itse vastaamisesta. Huomionarvoista seuraavassa esimerkissä 

on ohjaajan varmuus omasta vastauksestaan verrattuna edellisen esimerkin Vil-

len vastauksen tuottamiseen. Esimerkki 7 on ympäristötiedon tunnilta, jossa 

aiheena on pääsiäinen. Tunnilla on läsnä ohjaaja ja kaksi oppilasta. Aikaisem-

min keskustelussa ohjaaja on näyttänyt oppilaille kuvaa pääsiäisnoidasta ja Ma-

ri on ohjaajan kysymykseen vastaten kertonut pääsiäisnoidalla olevan ohjaajan 

näyttämässä kuvassa pajunoksa kädessään. 

Esimerkki 7 Ympäristötiedon tunti, autististen lasten luokka 

01 Ohjaaja1:  ((näyttää kuvia oppilaille))  

02  <pääsiäisnoidalla (.)on virpomisvitsa>  

03  (4.0) ((ottaa vitsan esille takanaan  

04  olevasta korista ja näyttää Marille))  

05  /tässä, >mitäs tällä tehtiin< (.)  

06  muistatko Mari (2.0) /näytä mitä [sillä  

07  teh-] mitä sillä tehtiin ((antaa vitsan 

08  Marille)) 

09 Mari:   >[noita]< (.) >pääsiäisnoita< 

10 Ohjaaja1:  >tällä vitsalla virvottiin.<(2.0)  

11  ((ottaa vitsan Marilta ja heiluttaa sitä 

12  Marin edessä)) virvon varvon tuoreeks  

13  [terveeks] £tulevaks vuodeks vitsa sulle 

14  palkka mulle£ 

Esimerkin alussa ohjaaja toistaa Marin vastauksen täydentäen sen kokonaiseksi 

lauseeksi ja antaen siten vastausmallin ”pääsiäisnoidalla on virpomisvitsa” (r. 

2). Tämän jälkeen hän näyttää pajunoksaa oppilaille ja esittää kysymyksen sen 

käyttötarkoituksesta (r. 3-5). Kun ohjaaja ei saa tauon jälkeen vastausta yleiseen 

hakukysymykseensä ”mitäs tällä tehtiin”, hän kohdistaa seuraavan vaihtoehto-

kysymyksen erityisesti Marille (”muistatko Mari”). Kun Marikaan ei heti vas-

taa, ohjaaja kehottaa oppilasta kertomisen sijaan näyttämään, mitä vitsalla teh-

dään (r. 6-8). Mari tuottaa nopeasti kysymyksen kannalta kaksi epärelevanttia 

vastausta ”noita” ja ”pääsiäisnoita”. Koska sanat ovat ohjaajan edellisen vuoron 

toistoja eivätkä liity suoraan tekemiseen, vuorosta on pääteltävissä, ettei oppilas 

ole ymmärtänyt ohjaajan kysymystä. Siten ohjaaja tuottaa seuraavassa vuoros-

saan itse oikean vastauksen ”tällä vitsalla virvottiin” (r. 10) kokeilematta enää 

muita ratkaisuyrityksiä. Samassa vuorossa ohjaaja lisäksi havainnollistaa vir-
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pomista vitsaa edestakaisin heiluttaen sekä lausumalla virpomiseen yleisesti 

kuuluvan lorun (r. 11-14). 

5.2.6 Selventäminen 

Selventämisessä ymmärtämättä jäänyttä vuoroa selkiytetään lisää tietoa anta-

malla. Selventäminen pidentää yleisesti vuoroa, sillä siinä sanotaan tarkemmin 

jokin asia tai selitetään ymmärryksen ongelman aikaansaanutta vuoroa siten, 

että yhteisymmärrys syntyy osallistujien välille. Selventämistä käytetään sekä 

opettajan että oppilaan ymmärryksen ongelmien ratkaisemisessa ja ymmärryk-

sen ongelman ratkaisun voi selventämällä tuottaa opettaja tai oppilas. Selven-

nys tuotetaan usein vastauksena selventämistä pyytävään kysymykseen tai 

epäselvän vuoron toistoon. Opettaja voi myös aloittaa selventämisen havaites-

saan itse oppilaan ymmärryksen ongelman. 

Esimerkissä 8 opettajan selventää aikaisempaa vuoroaan oppilaan mikä-

tarkistuskysymyksen perusteella. Esimerkki on ympäristöopin tunnilta, jossa 

oppilaat istuvat opettajan vierellä pääsiäistarinaa kuunnellen. 

Esimerkki 8 Ympäristöopin tunti, autististen lasten luokka 

01 Opettaja:  ((lukee)) *>ralli jatkuu, seuraava  

02  taival on luutalasku hyppyrimäestä<*.  

03  (2.0) *nyt ne laskee luudan kanssa  

04  hyppyrimäestä.* ((osoittaa kirjan  

05  kuvaa)) */Henna /Hampainen johtaa  

06  edelleen.*  

07 Saku:   mikä on Henna Hampainen, 

08 Opettaja:  (.) *täällä on Henna Hampainen* (.)  

09  sillä on {isot hampaat}((näyttää  

10  omia hampaitaan)) –  

Esimerkissä opettaja lukee oppilaille pääsiäisnoidista kertovaa satukirjaa, kun-

nes lukeminen keskeytyy oppilaan ymmärryksen ongelman ilmaisevaan ja sel-

vennystä pyytävään kysymykseen ”mikä on Henna Hampainen” (r. 7). Interro-

gatiivipronomineista eli kysyvistä pronomineista ”mikä” viittaa esineisiin tai 

asioihin, kun taas ”kuka” antaa ymmärtää vastaukseksi odotettavan ihmistä tai 

henkilöä (VISK § 734). Oppilaan valitsema kysymyssana ”mikä” voikin viitata 
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siihen, ettei Saku hahmota kuka- ja mikä-sanojen eroja tai sitä, millaisiin tarkoit-

teisiin viitattaessa niitä käytetään. Joka tapauksessa Sakun tarkistuskysy-

mys ”mikä” osoittaa, ettei hän ole ymmärtänyt opettajan edellistä vuoroa (VISK 

§ 1211). 

Oppilaan suora tarkistuskysymys korjausaloitteena saa opettajan selven-

tämään aikaisempaa vuoroaan: ”täällä on Henna Hampainen sillä on {isot 

hampaat}” (r. 8-10). Opettaja selventää hahmon olemusta osoittamalla ensin 

kirjasta hahmon kuvaa ja sen jälkeen vielä omia hampaitaan. Isoihin hampaisiin 

viittaamalla hän esittää perustelun hahmon sukunimelle ”Hampainen”. Sel-

vennyksen jälkeen opettaja jatkaa sadun lukemista ja päättää näin korjaussek-

venssin. 

Esimerkissä 8 selventäminen saa alkunsa oppilaan selventämistä pyytä-

västä kysymyksestä, kun taas seuraavassa esimerkissä 9 opettaja havaitsee itse 

oppilaan ymmärtämättömyyden ja sen perusteella selventää omaa aikaisempaa 

vuoroaan. Esimerkin 9 äidinkielen tunnilla tehdään tehtävää, jonka ohjeet sekä 

itse tehtävät kuunnellaan nauhalta. Ennen esimerkin alkua nauhalta on kuun-

neltu uuden tehtävän ohjeistus. 

Esimerkki 9 Äidinkielen tunti, ypr 

01 Opettaja:  ymmärsittekö? (.) sama ohje (.)  

02  nyt sanotaan /taas jotain  

03  /muita sanoja kuin nuo mitä tossa on 

04 (0.5) ja /nyt /kuuntelet /kuuluuko  

05  siellä (.) /joku noista sanoista.  

06 Tuuli:  ö 

07 Opettaja:  keskellä (.) alussa (.) tai lopussa 

08 Tuuli:  ö pyörä  

09 Opettaja:  Tuuli (.) >ei sun tartte vielä arvata.< 

10 ku nyt kuuntele (0.5) mitä se sanoo 

11 Tuuli:  mm 

Esimerkin alussa opettaja varmistaa, että oppilaat ovat ymmärtäneet ohjeen 

selittämällä nauhalta kuullun ohjeen omin sanoin (r. 1-5). Tuulin vuorot (r. 6 ja 

8) ja eritoten niiden alun ”ö”-vokaalit empimisäänteenä viestivät ohjeen ym-

märtämättömyydestä. Oppilaan toisesta vuorosta ”ö pyörä” (r. 8) voidaan pää-

tellä ohjeen ymmärtämisessä olevan vielä ongelmia, sillä Tuuli ei toimi ohjeen 
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mukaan, vaan pyrkii arvaamaan tehtävän sanat. Havaittuaan oppilaan ymmär-

ryksen ongelman opettaja aloittaakin suoran korjauksen ja selventää aikaisem-

paa vuoroaan ilman, että oppilas on tuonut selvennystarpeen esiin tarkistusky-

symyksellä: ”Tuuli ei sun tartte vielä arvata ku nyt kuuntele (…) mitä se sanoo” 

(r. 9-10). Opettaja kohdistaa vuoronsa suoraan Tuulille ja selventää ohjeen epä-

selväksi jäänyttä osaa kumoamalla väärin ymmärretyn osan ”ei sun tartte vielä 

arvata” ja toistamalla tehtävän kannalta tärkeän ”kuuntele”-verbin. Korjaus-

sekvenssi päättyy Tuulin hyväksyvään ”mm”-dialogipartikkeliin (r. 11), joka 

ilmaisee oppilaan kuulleen opettajan vuoron (VISK § 1044). Vuoronsa jälkeen 

Tuuli ei esitä enää arvauksia, mistä voidaan päätellä hänen ymmärtäneen opet-

tajan ohjeen ja ongelmasekvenssin päättyneen. 

Esimerkeissä 8 ja 9 ymmärryksen ongelma on oppilaalla ja opettaja toimii 

ongelman ratkaisijana. Seuraavassa esimerkissä 10 taas ymmärryksen ongelma 

on opettajalla ja oppilas selventää omaa vuoroaan opettajan ongelman ratkais-

takseen. Keskustelu on alkanut opettajan pyytäessä oppilasta kertomaan kuva-

kommunikaatiokansionsa avulla eilisestä päivästään. Opettaja ei ole kuullut 

oppilaan vastausta ja on pyytänyt tätä toistamaan aikaisemman vuoronsa. Koko 

sekvenssin ajan opettaja pitää sormeaan oppilaan edessä auki olevan kuva-

kommunikaatiokansion päällä.  

Esimerkki 10 Aamupiiri, autististen lasten luokka 

01 Saku:  minä laskin  

02  ((katsoo kuvakommunikaatiokansiotaan)) 

03 Opettaja:  </ahaa> Saku on laskenut  

04  ((katsoo Olliin ja kohottaa  

05  kulmiaan)), >missäs Saku laskit< 

06 Saku:   (-) toisella *puolella*    

07 Opettaja:  toisella puolella? 

08 Saku:   \sitä #taloa#  

09 Opettaja:  taloo. ((katsoo Ollia)) (0.5)  

10  talon toisella puolella, (.)  

11  ahaa. /sitten 

Esimerkin alussa Saku toistaa aikaisemman vuoronsa ja kertoo laskeneensa (r. 

1). Opettaja osoittaa kuulleensa oppilaan vuoron toistamalla Sakun vastauksen, 

minkä jälkeen hän esittää uuden oppilaan vastausta tarkentavan kysymyk-
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sen ”missäs Saku laskit” (r. 5). Oppilaan epätarkka vastaus laskupaikan sijain-

nista (r. 6) saa aikaan opettajan ymmärryksen ongelman. Opettaja ilmaisee on-

gelman toistamalla Sakun epäselvän vuoron ”toisella puolella” (r. 7). Vuoron 

toistamisen lisäksi opettajan kysyvä äänensävy sekä ilme ovat oppilaalle merk-

kejä siitä, ettei opettaja ole kyennyt ymmärtämään hänen aikaisempaa vuoro-

aan. Opettajan toistava vuoro pysäyttää keskustelun etenemisen ja ilmaisee op-

pilaalle vuoron vaativan tarkennusta, jotta se olisi ymmärrettävä myös opetta-

jalle. Seuraavassa vuorossaan oppilas selventää omaa aikaisempaa vastaustaan 

määrittäen aikaisemmin kuvaamansa laskupaikan sijainnin kohteen tarkem-

min: ”sitä taloa” (r. 8). Vuoro täsmentää laskupaikan sijaintia siten, että siitä 

tulee ymmärrettävämpi opettajalle. 

Sakun asianmukaisesta ja edellistä vuoroa täydentävästä vastauksesta 

voidaan päätellä hänen ymmärtäneen opettajan toistavan vuoron merkityksen 

vaatimuksena oppilaan aikaisemman vuoron selventämisestä. Korjaussekvenssi 

päättyy, kun opettaja toistaa Sakun viimeisen tarkennetun vastausvuoron ja 

yhdistää oppilaan vastaukset ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi: ”talon toisella 

puolella” (r. 10). 

5.2.7 Käsitteen opettaminen 

Käsitteen opettaminen ymmärryksen ongelman ratkaisutapana saa alkunsa op-

pilaan oman ymmärryksen ongelman suorasta ilmaisusta. Se on kielellisesti 

kompetentimman osallistujan keino saavuttaa yhteisymmärrys ja aineistossani 

sitä käyttävätkin vain opettajat oppilaan ymmärryksen ongelman ratkaistak-

seen. Yhteisymmärryksen saavuttaminen vaatii tilanteissa käsitteen ymmärtä-

misen, joten ongelmat ratkaistaan uuden käsitteen opettamisella. 

Esimerkissä 11 opettaja ja oppilaat tekevät äidinkielen tunnilla tehtävä-

monistetta käyden tehtävät läpi yhdessä yksi kerrallaan. Käsittelyssä oleva teh-

tävä on kuunneltu nauhalta, minkä jälkeen opettaja on toistanut kuullut tehtä-

vään liittyvät sanat oppilaille. 
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Esimerkki 11 Äidinkielen tunti, ypr 

01 Opettaja:  mer- *älä sano ääneen merkkaa se siihen 

02 nii* (6.0) eli merkitse se sana (0.5) 

03 /mikä /sieltä /kuuluu (2.0) oli  

04  <kuutamo> <kuuppa> (.) <makuupussi>  

05  <takuu>  

06 Tuuli:  mitä tarkottaa kuuppa? 

07 Opettaja:  *oota vähäsen me voidaan kattoo se  

08  kohta* (2.0) se on semmonen vähän  

09  hassu (0.5) >murresana< 

  -- 

10 Opettaja:  *nii mut silti osasit* sä kysyit Tuuli 

11 kysy että mikä on <kuuppa> 

12 Tuuli:  mm  

13 Opettaja:  ni (.) mä oon ainaki tottunu että (.) 

14 kuuppa on semmonen millä heitetään  

15  saunassa kiukaalle (.) vettä ((imitoi  

16  heittoliikettä)) 

17 Äiti*:  *nii on*  

18 Opettaja:  (.) tai otetaan ämpäristä (.) kuupalla 

19 vettä  

20 Daniel:  he he 

21 Opettaja:  onks £muita versioita siihen (.)  

22  [aikuisilla tiedossa£ 

23 Äiti*:  tai naappu] 

24 Opettaja:  nii sitä voi sanoo naapukski (2.0) tai 

25 X:   (-) 

26 Tuuli:  tai  

27 Opettaja:  nii 

28 Tuuli:  kapula 

29 Opettaja:  no kapulalla on vähä vaikee ottaa vettä,  

30 Äiti*:  *mulla ainaki mummon luona sanottii että 

31 naappu,* 

Esimerkin alussa opettaja toistaa vielä kertaalleen nauhalta kuullut sanat ja ke-

hottaa oppilaita merkitsemään tehtävämonisteeseen sen sanan, mikä on sisälty-

nyt kaikkiin nauhalta kuultuihin sanoihin (r. 1-5). Opettajan ohjeen jälkeen Tuu-

li ilmaisee yhden nauhalta kuullun sanan saaneen aikaan ymmärryksen ongel-

man ja esittää siihen liittyvän selvennyspyynnön “mitä tarkottaa kuuppa” (r. 6). 

Seuraavassa vuorossaan opettaja avaa sanan taustaa kertomalla sen olevan 

“semmonen vähän hassu murresana”, mutta siirtää sanan varsinaista määritte-

lyä tulevaan “kohta”-ajankohdan adverbilla (r. 7-9) (VISK § 649). 

Kun kaikki oppilaat ovat saaneet käsittelyssä olleen tehtävän valmiiksi, 

opettaja ottaa oppilaan aikaisemmin esiin nostaman sanan käsittelyyn (r. 10-11) 
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ja määrittelee sen: “ni mä oon ainaki tottunu että kuuppa on semmonen millä 

heitetään saunassa kiukaalle vettä” (r. 13-16). Luokkaan tutustumassa olevan 

Jaakon äiti vahvistaa opettajan käsitteen määrittelyn (r. 17), minkä jälkeen opet-

taja lisää edellisessä vuorossaan kuvaamaansa esineen käyttötarkoitukseen vie-

lä uuden tehtävän: “tai otetaan ämpäristä kuupalla vettä” (r. 18-19). Seuraavas-

sa vuorossaan opettaja kysyy vielä luokan muilta aikuisilta ”muita versioita” 

käsitteeseen (r. 21-22). Jaakon äiti ottaa tämän synonyymien hakemisena ja eh-

dottaa siten toista, mutta samaa tarkoittavaa käsitettä ”naappu” vastauksena 

opettajan kysymykseen (r. 23). Tämän jälkeen luokassa keskustellaan seitsemän 

puheenvuoron ajan muista mahdollisista nimityksistä käsitteelle (r. 24-31) en-

nen kuin ymmärryksen ongelman sisältänyt sekvenssi päättyy. 

5.2.8 Selvittämättä jättäminen 

Selvittämättä jättäminen eroaa kaikista muista ymmärryksen ongelmien ratkai-

semisen tavoista, sillä siinä ongelma jätetään ratkaisematta. Yhteinen ymmärrys 

tilanteesta jää saavuttamatta, kun kielellisesti kompetentimpi ja institutionaali-

sesti johtavassa asemassa oleva opettaja ei onnistu yhteisen ymmärryksen luo-

misessa korjausyrityksistä huolimatta tai kun hän ei havaitse ymmärryksen on-

gelmaa tilanteessa. Selvittämättä jättämisen tilanteissa ymmärryksen ongelmaa 

on saatettu yrittää ratkaista erilaisilla tavoilla, mutta se voidaan myös ohittaa 

ilman ratkaisuyrityksiä. 

Esimerkissä 12 opettaja pyrkii ensin ratkaisemaan esiintyvän ymmärryk-

sen ongelman, mutta ratkaisuyritysten epäonnistuessa hän siirtyy keskustelussa 

eteenpäin ja ongelma ohitetaan ilman, että yhteisymmärrys syntyy opettajan, 

Marin ja Sakun välille. Aikaisemmin keskustelussa Saku on kertonut käyneensä 

mummon talon lähellä sijaitsevalla hautausmaalla äidin kanssa. Mari on kerto-

nut omalla vuorollaan myös käyneensä hautausmaalla äidin kanssa. 

Esimerkki 12 Aamupiiri, autististen lasten luokka 

01 Opettaja:  .joo (0.5) *äitin ja Sakun*, oliko mummo 

02 mukana? ((katsoo Sakua)) 

03 Saku:   \oli 
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04 Opettaja:  Saku (.) tai >Mari<, oliko mummo mukana? 

05 ((katsoo Maria)) 

06 Mari:  >ei< ((katsoo  

07 kuvakommunikaatiokansiotaan)) 

08 Opettaja:  ei ollu? (0.5) mitäs Saku sanoo 

09 (.) >oliko mummo mukana<  

10  ((kääntyy katsomaan Sakua)) 

11 Saku:   #oli joo# 

12 Opettaja:  /Saku /sanoo että mummo oli mukana 

13 ((katsoo Mariin)) 

14 Saku:   joo-o ((nyökkää)) 

15 Opettaja:  ((katsoo Mariin)) (6.0) no niin ((ottaa 

16 kansion takaisin itselleen)) (4.0) no 

17 aletaanpas tälle (0.5) ((laittaa kansiot 

18 sivuun)) keskustelukansiot nyt tuonne ja 

19 minä hörppään vähän kahvia ((hörppää 

20 kahvia)) (4.0) *istupas Saku ihan sillä 

21 lailla* hyvässä asennossa (2.0) nyt  

22 sinua kovasti haukottaa. 

Esimerkin alussa opettaja toistaa Marin myöntävän vastauksen opettajan edelli-

sen vuoron kysymykseen hautausmaalla käynnistä. Opettaja muotoilee Marin 

käyneen hautausmaalla äidin ja Sakun kanssa ja esittää uuden tarkentavan ky-

symyksen hautausmaalla mukana olleista henkilöistä: ”oliko mummo mukana” 

(r. 1-2). Saku vastaa opettajan kysymykseen myöntävästi (r. 3). Opettaja ei kui-

tenkaan reagoi Sakun vastaukseen, vaan toistaa aikaisemman kysymyksensä 

täysin samassa muodossa kohdistaen sen yhteisesti Sakulle ja Marille (r. 4-5). 

Nyt Mari toisin kuin Saku vastaa kysymykseen kieltävästi (r. 6), eikä siten tuo 

vahvistusta toisen oppilaan vastaukselle. Oppilaiden ristiriitaiset vastaukset 

viittaavat siihen, ettei toinen oppilaista ole ymmärtänyt opettajan kysymystä. 

Opettaja toistaa ihmetellen nousevalla intonaatiolla Marin kieltävän vastauk-

sen ”ei ollu”, mikä voidaan nähdä pyrkimyksenä tuoda esiin erilaisten vastaus-

ten mahdottomuus (r. 8). Oppilaiden keskenään ristiriitaiset vastaukset saavat 

opettajan myös toistamaan samassa vuorossa kysymyksensä uudelleen kohdis-

taen sen nyt Sakulle: ”mitäs Saku sanoo”. Toistamalla kysymyksen uudelleen ja 

kohdistamalla sen erityisesti Sakulle opettaja pyrkii osoittamaan Marin ja Sakun 

vastausten ristiriitaisuuden sekä selvittämään, onko mummo ollut hautaus-

maalla mukana vai ei. Saku kuitenkin pitäytyy aikaisemmassa vastauksessaan 

ja vahvistaa omaa kantaansa nyökkäyksellä (r. 14). 
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Sakun vastauksen jälkeen opettaja keskeyttää ymmärryksen ongelman 

selvittämisen, vaikka yhteisymmärrystä keskustelijoiden välille ei ole syntynyt. 

Opettaja ei toista kummankaan oppilaan vastausta, mikä vahvistaa päätelmää 

yhteisymmärryksen puutteesta. Lisäksi opettajan seuraavan puheenvuoron 

aloitus ”no niin” -partikkeliketjulla (r. 15) viestii opettajan pyrkimyksestä lopet-

taa kyseinen sekvenssi ja suuntautua eteenpäin ymmärryksen ongelmasta huo-

limatta (VISK § 859). Sekvenssi siis päättyy, vaikka yhteisymmärrystä ei ole 

syntynyt. 

Esimerkissä 12 ymmärryksen ongelma pyrittiin siis ensin ratkaisemaan 

ennen ratkaisuyrityksestä luopumista, mutta esimerkissä 13 se sivuutetaan il-

man opettajan ratkaisuyrityksiä. Esimerkin 13 tilanne on aamupiiristä, jossa on 

keskusteltu seuraavan päivän sählyturnauksesta. Aikaisemmin keskustelussa 

Tuuli on sanonut voittavansa mitalin ja Ville on jatkanut keskustelua kommen-

toimalla kaikkien osallistujien saavan kunniakirjan turnaukseen osallistumises-

ta. 

Esimerkki 13 Aamupiiri, ypr 

01 Opettaja:  *joo saa* (.) <luultavasti kaikki  

02 osallistujat saa kunniakirjan> ((viittoo 

03 kunniakirja-sanan)) (.) sitte mä en tiiä 

04 siitä mitalista ((viittoo mitali-sanan)) 

05 (.) et saako kaikki sellasen ((katsoo 

06 Villeen ja kääntyy ohjaajan puoleen)) 

07 Tuuli:  ai sit kaikki saavat mitalin? 

08 Ville:  SE ON huomisen päivän asia  

09 Tuuli:  niin /Timo aina sanoo. 

10 Ville:  \huomisen \asia (.) >se ei oo tänään< 

11  (--) ((opettaja puhuu ohjaajan kanssa  

12  mutta siitä ei saa selvää)) (10.0) 

13 Opettaja:  >hei /nyt< (.) ihan (.) sekunti >miten 

14 se Tuuli meni se< säätila tänään - - 

Esimerkin alussa opettaja kommentoi Tuulin ja Villen puheenvuoroja vahvis-

tamalla Villen vuoron “joo saa (…) luultavasti kaikki osallistujat saa kunniakir-

jan -” (r. 1-3) ja kommentoimalla Tuulin vuoroa “sitte mä en tiiä siitä mitalista et 

saako kaikki sellasen” (r. 3-6). Opettajan vuoron luultavasti-adverbi osoittaa 

vuoron olevan enemmin opettajan arvailua ja siten liennyttää vuoron aloitta-
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vaa ”joo saa” -ilmausta (VISK § 1607). Tuulin seuraava vuoro “ai sit kaikki saa-

vat mitalin” (r. 7) osoittaa, ettei hän ole täysin ymmärtänyt opettajan vuoroa. 

Toinen oppilas puuttuukin Tuulin vuoroon sanomalla sen olevan vasta huomi-

sen päivän asia (r. 8 ja 10), mutta opettaja ei reagoi lainkaan Tuulin vuorossa 

esiintyneeseen ymmärryksen ongelmaan. Ville ei kykene yrityksistään huoli-

matta ratkaisemaan Tuulin ymmärryksen ongelmaa. Ongelma jää ratkaisematta 

opettajan siirtyessä keskustelussa toiseen aiheeseen (r. 13-14) ja responssin 

puuttuessa Tuulin ymmärryksen ongelman ilmaisevaan vuoroon. 
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6 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opettajan ja oppilaan vä-

lisiä ymmärryksen ongelmia ratkaistiin luokkahuoneissa, joissa oppilailla oli 

käytössä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Tavoitteena 

oli myös selvittää, kuinka opettajat ja oppilaat ilmaisivat ymmärryksen ongel-

mia kielellisesti epäsymmetrisissä luokkahuonekeskusteluissa. Tässä luvussa 

tarkastelen opettajien ja oppilaiden ymmärryksen ongelmien ilmaisemista ja 

ratkaisemista. Lisäksi pohdin korjauskäytäntöjen kehittämistä opetuksessa tut-

kimukseni tulosten pohjalta. Lopuksi käsittelen tutkimuksen luotettavuuteen ja 

eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ja viimeisessä luvussa tuon esiin jatkotutki-

mushaasteita. 

6.1 Tulosten tarkastelu 

6.1.1 Opettaja ymmärryksen ongelmien ilmaisijana ja ratkaisijana 

Ymmärryksen ongelmien ilmaiseminen on nähty välttämättömänä niiden rat-

kaisemiseksi (Kurhila 2012) ja siten kielellisesti heikomman keskustelijan kom-

munikaatiokumppanin, tässä tutkimuksessa yleisesti opettajan, tulee olla läsnä 

vuorovaikutustilanteissa oppilaan ymmärryksen ongelmat havaitakseen (Tyk-

kyläinen 2007). Tutkimuksen tulokset osoittivat opettajan toimivan yleensä 

ymmärryksen ongelman ilmaisijana riippumatta siitä, oliko ymmärryksen on-

gelma opettajalla itsellään vai oppilaalla. Oppilaat toivat ymmärryksen ongel-

mia yhteiseen tietoisuuteen huomattavasti vähemmän kuin opettajat (ks. myös 

Koole 2010; Waring 2012). Oppilaan ilmaisemia ymmärryksen ongelmia olikin 

aineistossa vain 34 prosenttia. Tulos on ristiriidassa aikaisempien tutkimusten 

(ks. esim. Kurhila 2012) kanssa, koska niissä ymmärtämättömyyden kielentämi-

sen on havaittu olevan helpompaa kielellisesti heikommalle keskustelijalle. 

Opettajan institutionaalinen rooli ja pedagoginen vastuu oppilaiden oppimises-
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ta ja sen myötä edelleen oppilaiden ymmärtämisestä vaikuttanee tässä tutki-

muksessa opettajajohtoiseen ymmärryksen ongelmien ilmaisemiseen. Lisäksi 

tutkimuksessani opettaja toi esiin lähinnä oppilaiden ymmärryksen ongelmia, 

kun taas omia ymmärryksen ongelmiaan hän kielensi vain vähän. 

Selventämisessä ja käsitteen opettamisessa ilmeni kuitenkin poikkeuksia 

ymmärryksen ongelmien ilmaisemisessa. Kun korjaamisen tapana käytettiin 

selventämistä tai käsitteen opettamista, oppilas toimi yleisesti ymmärryksen 

ongelmien ilmaisijana tuomalla oman ymmärryksen ongelman yhteiseen tietoi-

suuteen (esim. ”mitä” tai ”mitä tarkoittaa kuuppa” korjausaloitteilla). Tällaiset 

täsmällisesti ongelmakohdan tarkentavat oppilaiden korjausaloitteet voidaan 

nähdä osoituksena oppilaan kielellisestä kompetenssista korjaustilanteessa. 

Oppilaan ymmärryksen ongelma liittyi yleensä hänelle vieraaseen sanaan, jol-

loin ymmärryksen ongelman ilmaiseminen oli yksinkertainen tapa selvittää 

sanan merkitys. Poikkeuksellisesti näissä ratkaisuissa opettaja toi ymmärryksen 

ongelman yhteiseen tietoisuuteen vain yhden kerran ongelmasekvenssissä, jos-

sa ratkaisuna käytettiin selventämistä. Myös selvittämättä jättäminen ratkaisu-

na oli poikkeuksellinen, sillä ymmärryksen ongelman ilmaisija oli aina se, jolla 

itsellään oli ymmärryksen ongelma. Näissä tilanteissa ymmärryksen ongelmat 

ilmaistiin siis itse. 

Yhteisen ymmärryksen tuottavan ja ymmärryksen ongelman ratkaisevan 

korjauksen suorittajana toimi tutkimuksessani pääasiassa opettaja, huolimatta 

siitä, että ymmärryksen ongelma oli yleisesti oppilaalla. Opettajat korjasivatkin 

84 prosenttia tutkimuksessa havaituista ongelmasekvensseistä. Tulokset ovat 

ristiriidassa aiemmin tehtyjen tutkimusten (mm. Rolin-Ianziti 2010; Park 2015; 

Wang & Wu 2015) kanssa, joiden mukaan opettajat eivät systemaattisesti sekä 

aloita että suorita korjausta, vaan siirtävät korjausvastuun oppilaalle. Poikkea-

vat tulokset voivat selittyä korjauskontekstilla aikaisempien tutkimusten kuva-

tessa opettajan korjauskäytäntöjä vieraan kielen luokkahuonekeskusteluissa, ei 

kielivaikeuksisten oppilaiden luokassa. Toisen suorittama korjaus onkin nähty 

yleisenä käytäntönä vuorovaikutustilanteissa, joissa keskustelijoilla on kielelli-
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siä haasteita (ks. Kurhila 2000; Kurhila 2001; Leskelä & Lindholm 2012; Taylor 

ym. 2014; Barnes & Ferguson 2015). Kontekstin lisäksi erilaiset tulokset selitty-

nevät sillä, että aikaisemmissa tutkimuksissa korjaaminen oli ymmärretty eri 

tavoin kuin tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksessani oppilas tuotti yhteiseen ymmärrykseen johtavan kor-

jauksen vain kaksi kertaa omaan kysymykseen vastaamalla ja selventämällä. 

Omaan kysymykseen vastaamisessa oppilas oli esittänyt kysymyksen opettajal-

le, mutta kun opettaja ei kyennyt vastaamaan kysymykseen, tuotti oppilas itse 

vastauksen omaan kysymykseensä. Selventämisessä puolestaan oppilas kykeni 

ratkaisemaan opettajan ymmärryksen ongelman omaa vuoroaan selventämällä. 

Oppilaat kykenivät siten ratkaisemaan niin omia kuin keskustelukumppanin-

kin ymmärryksen ongelmia (vrt. Salmenlinna 2005; Tykkyläinen 2007; Leskelä 

& Lindholm 2012). Oppilaiden kielelliset vaikeudet kuitenkin vaikeuttanevat 

heidän ymmärryksen ongelmien ratkaisemista oman ja toisen vuoron korjaami-

sen vaatiessa niin kielellisiä kuin pragmaattisiakin taitoja (Salmenlinna 2005; 

Stockman ym. 2008). 

Tuloksista voidaan päätellä, että ymmärryksen ongelmat halutaan korjata, 

sillä ymmärryksen ongelmasekvensseistä vain 11 prosenttia jäi selvittämättä. 

Näistä yhtä ei pyritty lainkaan selvittämään, vaan se ohitettiin täysin. Ongel-

man ohittaminen johtui kuitenkin siitä, että keskustelukumppanin huomio oli 

kiinnittynyt jo muualle. Selvittämättä jätetyistä ymmärryksenongelmasekvens-

seistä neljää yritettiin ratkaista, mutta korjaus ei onnistunut ratkaisemaan ym-

märryksen ongelmaa ja tuottamaan yhteinen ymmärrys keskustelijoiden välille 

(ks. myös Ekberg 2012). Koulukonteksti voidaan nähdä ymmärryksen ongel-

mien vahvan selvittämisen taustalla, kun tavoitteena on oppilaiden asioiden 

ymmärtäminen ja oppiminen. Lisäksi luokassa, joissa oppilailla on haasteita 

kielenkäytössä ja vuorovaikutuksessa kiinnitettäneen erityistä huomiota ym-

märryksen ongelmatilanteiden selvittämiseen. 
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6.1.2 Opettajan ja oppilaan erilaiset korjaamisen tavat 

Opettajan ja oppilaiden ratkaisutavoissa löytyi joitakin eroja. Opettajat käyttivät 

koko vuoroon kohdistuvia korjausaloitteita sekä toisaalta myös hyvin spesifejä, 

oppilaan vuorosta muotoiltuja ratkaisutapoja kuten ymmärrysehdokkaita. 

Opettajien ratkaisuissa tehtiin tyypillisesti oma aikaisempi vuoro ymmärrettä-

vämmäksi oppilaalle yksinkertaistamalla sitä. Opettajat kuitenkin pyrkivät en-

sin käyttämään yleisempiä ratkaisutapoja ja vasta niiden epäonnistuessa siirtyi-

vät tarkempiin korjauksiin. Tutkimuksen tulokset eroavat siten hieman aikai-

semmista tutkimuksista, joissa opettajien on nähty käyttävän yleisesti vähem-

män spesifejä ratkaisutapoja (ks. Liebscher & Dailey-o’ Cain 2003). 

Oppilaiden korjausaloitteet eli ongelman ilmaisut puolestaan osoittivat 

yleisesti edellisen vuoron ongelmakohdan hyvinkin tarkasti (esim. ”mikä pää-

panta”). Oppilaiden korjausaloitteiden tarkoituksena oli, päinvastoin kuin opet-

tajan aloitteilla, tehdä toisen sanomaa itselleen ymmärrettävämmäksi. Oppilaat 

tekivät siten aloitteita oman ymmärryksensä tukemiseksi. Oppilaat myös tuot-

tivat kaksi yhteisen ymmärryksen aikaansaavaa korjausta vastaamalla itse 

omaan kysymykseensä sekä selventämällä omaa vuoroaan (ks. Liebscher & 

Dailey-o’ Cain 2003). Oppilaan omaan kysymykseen vastaaminen ja selventä-

minen voidaan nähdä spesifeinä ratkaisukeinoina niiden kohdistuessa tarkasti 

sekvenssissä esiintyneeseen ongelmaan. Lisäksi oppilaat kykenivät yleensä 

osallistumaan ongelmien ratkaisemiseen silloin, kun opettaja otti päävastuun 

ongelman selvittämisestä. Opettajan tuottaessa esimerkiksi uudelleen muotoil-

lun kysymyksen oppilaat osallistuivat ratkaisuun tuottamalla lopulta asianmu-

kaisen vastauksen.  

Ymmärrysehdokkaan tarjoaminen oli vain opettajan käyttämä ratkaisu-

keino usein hänen oman ymmärryksen ongelman ratkaisemiseen. Tutkimuk-

sessa ymmärrysehdokkaita esiintyi ratkaisutavoista määrällisesti eniten ja suu-

rin osa aineiston korjaussekvensseistä päättyi ymmärrysehdokkaan tuottami-

seen.  Näissä tilanteissa oli yleisesti vähiten opettajajohtoisuutta ennen korjaus-

sekvenssin alkua eli opettaja saattoi esittää kysymyksen oppilaalle, johon opet-
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tajalla itsellään ei ollut vastausta. Kyse oli siten usein sellaisesta oppilaan vuo-

ron aikaansaavasta kysymyksestä, jossa oppilas kertoi jotain henkilökohtaista 

(esimerkiksi kuulumisiaan) tai sekvenssi sai alkunsa oppilaan aloitteesta eli op-

pilas pyrki kertomaan jotain ilman opettajan kysymystä. Lisäksi oli mahdollista, 

että oppilas orientoitui itsenäisesti keskustelussa eteenpäin. Yleisesti kyseessä 

oli siis opettajan tiedon ulkopuolella oleva asia. Ymmärrysehdokkaiden käytön 

syynä olikin mahdollisesti opettajan halu varmistaa ymmärryksensä oppilaalta, 

kun hänellä itsellään oli ollut ongelma ymmärtää oppilaan vuoro. 

Tutkimuksessani ei voida kuitenkaan varmasti sanoa ymmärrysehdok-

kaiden tuottaneen yhteisen ymmärryksen, sillä oppilaiden asema opettajaan 

nähden saattoi vaikuttaa oppilaan myöntyvyyteen (ks. esim. Leskelä 2012). 

Opettaja ja oppilas olivat kielellisesti epäsymmetrisessä asemassa toisiinsa näh-

den monin tavoin. Opettaja oli pätevämpi aikuisena ja siten enemmän kieltä 

käyttäneenä, eikä hänellä ollut omassa viestinnässään ongelmia. Oppilas puo-

lestaan oli heikompi vähemmän kieltä käyttäneenä ja AAC-menetelmiä apuna 

kommunikaatiossaan tarvitsevana. Lisäksi yleisesti opettajan ja oppilaan väli-

nen suhde voidaan nähdä epäsymmetriaa aikaansaavana tekijänä opettajan ol-

lessa institutionaalisesti johtavassa asemassa oppilaaseen nähden (Kurhila 

2012). Oppilaat saattoivat siten myöntyvyydellään pyrkiä peittämään ymmär-

rysvaikeuksiaan ja saamaan mahdollisesti ahdistavalta tuntuvan korjaussek-

venssin päätökseen (ks. Leskelä 2012). Lehtinen (2012) onkin ehdottanut myön-

tyvyyden riskin välttämiseksi suorien korjausaloitteiden käyttöä, joissa vastuu 

korjauksesta siirretään heikommalle osapuolelle. Lisäksi AAC-keinoja vuoro-

vaikutuksensa tukena käyttävien henkilöiden mielipiteitä tutkivassa tutkimuk-

sessa on tuotu esiin heidän oma toiveensa ajan antamisesta, eli tauosta ongel-

man ilmaisun ja ratkaisun välillä. Ajan antaminen parantaa kommunikaatiossa 

tukea tarvitsevien mahdollisuuksia osallistua korjaussekvenssiin. (Midtlin ym. 

2015.) 

Opettajien ymmärryksen ongelman ratkaisutavan valinnat voidaan nähdä 

sinänsä onnistuneina, että heidän esittämien ratkaisutapojen jälkeen 84 prosent-
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tia aineiston ymmärryksen ongelmasekvensseistä korjaantui. Ymmärryksen 

ongelmien ratkaisutavat olivat usein hyvin samankaltaisia kuin aikaisemmissa 

tutkimuksissa, myös sellaisissa, joissa henkilöillä ei ollut kielellisiä vaikeuksia. 

Oppilaiden kielellisiä vaikeuksia ei oltu siten juurikaan huomioitu ratkaisuta-

van valinnassa eikä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä 

kuten kuvia tai viittomia hyödynnetty ymmärryksen ongelmien ratkaisemises-

sa. Lisäksi opettajat tuottivat korjauksen yleisesti hyvin nopeasti, eikä kielen 

ongelmia omaavalle oppilaalle annettu aikaa tai tilaa itsekorjaukseen (ks. myös 

Kurhila 2000; Kurhila 2001; Midtlin ym. 2015). Opettajat eivät myöskään aina 

vaihtaneet toimimatonta korjausaloitetta toiseen, vaan he tuottivat samaan on-

gelmavuoroon useamman samanlaisen tai täysin saman korjausaloitteen (vrt. 

Haakana & Norlund 2011; Griffiths ym. 2015) usein toiston tai uudelleen muo-

toilun. Saman ratkaisun tuottaminen useampaan kertaan ei yleensä tuottanut 

yhteistä ymmärrystä ja oli siten tehoton keino ratkaista ymmärryksen ongelmia. 

Usein vasta ratkaisutavan vaihto auttoi selvittämään ymmärryksen ongelman. 

Ymmärryksen ongelmien selvittäminen tutkimuksessani vaatikin yleensä use-

ampien ratkaisutapojen käyttöä. 

Tämän tutkimuksen tulokset erosivat useilta osin aikaisemmissa tutki-

muksissa saaduista tuloksista niin korjauksen ilmaisemisen kuin ratkaisemi-

senkin osalta. Tutkimuksessa tehdyt valinnat (esim. ratkaisutapojen nimeämi-

sessä) vaikuttavat varmasti omalta osaltaan eroaviin tutkimustuloksiin. Tämän 

tutkimuksen ero aikaisempien tutkimusten korjauskäytäntöihin ilmeni erilaisis-

sa perusteissa nimetä ratkaisutapoja. Aikaisemmissa tutkimuksissa ratkaisuta-

vat oli yleisesti nimetty korjauksen aloittavan vuoron mukaan, kun tässä tutki-

muksessa ratkaisutavat nimettiin yhteisen ymmärryksen tuottavan viimeisen 

vuoron perusteella. Tällöin korjauksen aloittava vuoro nähtiin pikemminkin 

korjauksen esiin tuomisena eli korjauksen ilmaisuna. Tutkimuksen konteksti 

näyttäytyi kuitenkin myös vahvana erilaisten tulosten taustalla ja selittää esi-

merkiksi toisen suorittamien korjausten paljoutta tutkimuksessani. Tämän tut-

kimuksen tulosten erilaisuus verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin on sinänsä 
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selviö, koska tutkimusta AAC-keinoja tarvitsevien oppilaiden ja heidän opetta-

jiensa korjauskäytännöistä ei ole aikaisemmin tehty. 

6.1.3 Korjauskäytäntöjen kehittäminen opetuksessa 

Tutkimusta opettajan ja oppilaan korjauskäytännöistä on tehty vieraan kielen 

luokissa sekä monikielisten oppilaiden osalta. Lisäksi on tutkittu korjauskäy-

täntöjä kielellisesti epäsymmetrisessä vuorovaikutuksessa muussa kuin koulu-

kontekstissa. Tekemäni systemaattiset tietokantahaut osoittivat, ettei opettajan 

ja oppilaan korjauskäytäntöjä kuitenkaan ole tutkittu kielellisesti epäsymmetri-

sissä luokkahuonekeskusteluissa, joissa oppilaalla on käytössään puhetta tuke-

via ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä Tietoa siitä millaisia korjauskäy-

täntöjä oppilaat, joilla on kielellisiä vaikeuksia sekä opettajat, jotka tällaisten 

oppilaiden kanssa työskentelevät, käyttävät, ei vielä ole ollut (Radford 2010; 

Leskelä & Lindholm 2012). Tämä tutkimus pyrki omalta osaltaan täyttämään 

tätä tutkimuksellista aukkoa ja tuottamaan tietoa korjauskäytännöistä erityisesti 

koulukontekstista sekä kielellisten vaikeuksien näkökulmasta. 

Tutkimukseni tuloksista voi olla hyötyä kaikille AAC-keinoja tarvitsevien 

henkilöiden kanssa työskenteleville, erityisesti opettajille mutta myös opettajak-

si opiskeleville. Autenttisista vuorovaikutustilanteista kerätty aineisto tuottaa 

tietoa, jota voi hyödyntää käytännön opetustyössä ja vuorovaikutuksessa kielel-

lisiä haasteita omaavien oppilaiden kanssa (Tainio 2007a; Tainio 2007b). Tutki-

muksen tulokset auttavat havaitsemaan haasteet kielellisiä vaikeuksia omaa-

vien oppilaiden korjaamisessa, kuten oppilaan vuorojen liiallisen tulkitsemisen 

tai vääristelyn sekä epäsymmetrisen vuorovaikutuksen aiheuttaman riskin 

myöntyvyyteen. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä tar-

vitsevat oppilaat ovat monin tavoin heikommassa asemassa kielellisesti päte-

vämpään opettajaan nähden. Opettajan vastuulle jääkin korjata ymmärryksen 

ongelmia keskusteluissa siten, ettei hän tulkitse tai vääristele oppilaan vuoroa 

esimerkiksi omien ennakkokäsitysten sanelemana (Midtlin ym. 2015). Opettajan 

tulee kaikella toiminnallaan pyrkiä auttamaan oppilasta pääsemään osalliseksi 
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vuorovaikutukseen ja korjaustoimintaan ilman, että oppilas jää vain vuorovai-

kutuksen kohteeksi (ks. myös Lindholm 2012; Midtlin ym. 2015). Lisäksi tulok-

set voivat saada opettajat ymmärtämään heidän tärkeän merkityksen korjaus-

toiminnassa. Mikäli opettaja ei ota vastuuta korjaustoiminnasta ei yhteisym-

märrystä välttämättä saavuteta oppilaan kielellisen heikkouden vaikeuttaessa 

tai jopa estäessä korjauksen tuottamisen (ks. myös Bloch & Wilkinson 2011; 

Haakana & Norlund 2011; Leskelä & Lindholm 2012; Carlsson ym. 2014; Barnes 

& Ferguson 2015). 

Tutkimus herättää ajattelemaan myös sitä, tulisiko AAC-keinoja hyödyn-

tää enemmän ymmärryksen ongelmasekvenssien ratkaisutilanteissa. Puhetta 

tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät voisivat tukea oppilaiden it-

sensä ilmaisemista ymmärryksen ongelmatilanteissa paremmin ja auttaa oppi-

laita osallistumaan myös korjaustoimintaan, kun sanallisen ilmaisun tukena 

voisi hyödyntää esimerkiksi kuvia tai viittomia. Lisäksi oppilaat saattaisivat 

hyötyä opettajan AAC-keinojen käytöstä ja esimerkiksi korjaustilanteissa kuvat 

tai viittomat voisivat helpottaa opettajan tuottaman korjausvuoron ymmärtä-

mistä. Tutkimus tuo esiin myös sen, kuinka korjaustilanteet saattavat olla pitkiä 

ja selvittäminen kestää useita vuoroja. Opettajien tulisikin valmistautua siihen, 

etteivät ongelmat selviä hetkessä, vaan ne vaativat aikaa ja siten opettajalta kär-

sivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 

Tutkimukseni aineistossa ja mukaan valituissa ymmärryksen ongelma-

sekvensseissä näyttäytyi paljon opettajajohtoisuutta. Opettajajohtoisuus yleises-

ti asettaa oppilaat passiiviseen asemaan, jonka vuoksi olisikin kiintoisaa tutkia 

vaikuttaako erilainen työskentelyote oppilaiden korjausten tuottamiseen tai 

jopa ymmärryksen ongelmien syntymiseen. Erilaisten työskentelytapojen ja 

lapsilähtöisyyden noudattaminen voisi selventää opettajajohtoisen työskentely-

tavan etuja ja haittoja esimerkiksi opettajajohtoisen työtavan vaikutusta oppi-

laiden passiivisuuteen ymmärryksen ongelmatilanteissa. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset ratkaisut 

Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi laadullisessa tutkimuksessa käsittää 

koko tutkimusprosessin, jo tutkimuksen ilmiön valinnan ollessa eettinen ratkai-

su (Eskola & Suoranta 1999, 211; Rolin 2002; Tuomi & Sarajärvi 2009, 129). Eten-

kin ihmistieteissä eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset ovat oleellisia 

tutkimuksen jokaisessa vaiheessa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19). Tässä tutki-

muksessa luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä vaiheita olivat muun muassa 

aiheen valinta, tutkimusaineisto ja sen analyysi sekä raportointi (ks. Kvale 1996, 

111). Myös oma vaikutukseni tutkijana on otettu huomioon luotettavuuden ja 

eettisyyden pohdinnassa. 

Luotettavuus. Valitsin tutkittavan ilmiön oman kiinnostukseni ohjaamana otta-

en valinnassa huomioon kuitenkin myös tutkimuksen tarpeen kielellisiä vai-

keuksia omaavien oppilaiden ja heidän opettajien korjauskäytännöistä. Käytän-

nössä ilmiö tarkentui tutkimuksen aiheeksi valmiin aineiston ja alustavan tut-

kimuskysymyksen myötä. Luotettavuuden arvioinnissa yhtenä tärkeänä arvi-

oinnin kohteena onkin tutkimusaineisto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). En ke-

rännyt tutkimusaineistoa itse, vaan käytin valmiina olevaa aineistoa. Valmii-

seen aineistoon liittyy sekä luotettavuutta vahvistavia että heikentäviä tekijöitä. 

Valmis tutkimusaineisto saattaa heikentää tutkimuksen luotettavuutta, kun 

tutkittavia ei ole valittu juuri omaa tutkimusta varten. Aineisto soveltui kuiten-

kin tutkimukseeni ja sen avulla löysin vastaukset asettamiini tutkimuskysy-

myksiin. Lisäksi aineiston laajuus lisäsi tutkimustulosten siirrettävyyttä sen ol-

lessa kerätty kahdesta eri luokasta ja eri oppitunneilta. Ryhmästä ja oppitunnis-

ta riippumatta löysin analyysissä samanlaisia tuloksia ratkaisutapojen käytöstä.  

Analyysia ei kuitenkaan perustettu vain valmiiseen litteraatioon, sillä vi-

deonauhoitettu aineisto mahdollisti tärkeiden yksityiskohtien taltioitumisen ja 

tallenteeseen palaamisen (Heritage 1996, 233; Raevaara ym. 2001; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 62–63), jolloin aineiston keruuvaiheen mukana 

olon merkitys heikkenee. Lisäksi tallennettu aineisto mahdollistaa sanattomien 
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piirteiden huomioimisen, mikä on merkittävää kielellisesti epäsymmetristä 

vuorovaikutusta ja AAC-menetelmien käyttöä sisältävän aineiston tarkastelus-

sa. Videokuvatussa aineistossa on mahdollista, että kuvatun tilanteen ulkopuo-

lelle jää tutkimuksen kannalta jotain merkittävää (Tainio 2007b). Tutkimukseni 

kohteet, opettajan ja oppilaan vuorovaikutustilanteet, oli kuitenkin videoitu 

systemaattisesti. Joissain tilanteissa videointi oli tehty takaapäin, jolloin tutkit-

tavien ilmeiden ja eleiden analysointi ei ollut mahdollista. Näissä tilanteissa 

pohjasin analyysin tutkittavien puheen sisältöön ja äänensävyyn. Sanattoman 

viestinnän puute vaikuttanee omalta osaltaan analyysin luotettavuuteen. Lisäk-

si kaksi tilannetta tuli jättää tutkimuksen ulkopuolelle tallenteen vioittumisen 

vuoksi. Tilanteiden poisjättäminen ei kuitenkaan vaikuttanut tutkimukseen, 

sillä niissä ei esiintynyt uusia ymmärryksen ongelmien ratkaisutapoja. 

Aineiston analyysissa otin huomioon vuorovaikutuksen kontekstisidon-

naisuuden ja toteutin analyysin siten keskustelunanalyysin vahvuuksia noudat-

taen (Salmenlinna 2005). Ensisijaisena kontekstina näin keskustelun itsessään 

(Heritage 1996, 237, 279; Raevaara ym. 2001) analyysin kohteen ollessa opetta-

jien ja oppilaiden vuorot sekä niiden vastavuoroisuus ja toisiinsa liittyminen eli 

toisin sanoen osallistujien yhdessä luoma vuorovaikutus (Seppänen 1997a). Lä-

hikontekstin, keskustelun, lisäksi analysoin keskustelijoiden toimintaa ja puhet-

ta suhteessa laajempaan vuorovaikutuskontekstiin kuten oppituntiin (Tainio 

2007a). Luotettavuuden kannalta kontekstin huomioiminen analyysissa on 

merkityksellistä, sillä tällöin tulosten tulkinta ei jää irralliseksi. Lisäksi olen 

pyrkinyt raportoimaan tutkimuksen toteuttamisen vaiheet mahdollisimman 

avoimesti ja tarkasti luotettavuuden vahventamiseksi (Atkinson & Heritage 

1984; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231–233). 

Tutkimukseni tulokset eivät ole laadullisen tutkimuksen luonteen ja kon-

tekstisidonnaisuuden vuoksi yleistettäviä (Eskola & Suoranta 1998, 65; Alasuu-

tari 2011, 167; Kalaja, Alanen & Dufva 2011), mutta tutkimuksen tarkka kuvaus 

(esim. analyysin auki kirjoittaminen) mahdollistaa niiden soveltamisen eli siir-

rettävyyden toiseen ympäristöön (Eskola & Suoranta 1998, 65-68). Tutkimukse-
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ni avulla saavutin vastaukset tutkimuskysymyksiini ja siten tutkimani ilmiön 

ytimen. Tietoinen valintani ratkaisutapojen erilaisesta nimeämisestä hankaloitti 

korjaustapojen vertailua aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimukseni tuotti kui-

tenkin laajasti erilasia ratkaisutapoja epäsymmetrisistä luokkahuoneista. Lisäksi 

tutkimuksen päätulos opettajien vahvemmasta asemasta ongelmien ilmaisijana 

ja ratkaisijana epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa voitiin nähdä olevan 

linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (ks. mm. Kurhila 2000; Kurhila 2001; 

Leskelä & Lindholm 2012; Taylor ym. 2014; Barnes & Ferguson 2015). Ymmär-

ryksen ongelmien ratkaisutavat alkoivat kyllääntyä tässä aineistossa, eikä uusia 

ratkaisutapoja enää ilmennyt. Uskon siis saavuttaneeni tutkimuksen ytimen 

hyvin, eikä muista vastaavanlaisista luokista löytyisi siten enää uusia ratkaisu-

tapoja. 

Eettisyys. Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan muodostavat: 

ihmisoikeudet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131), yleisten eettisten periaatteiden 

soveltaminen tutkimuksessa (Pietarinen 2002) sekä hyvän tieteellisen käytän-

nön noudattaminen (Hallamaa & Lötjönen 2002; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). 

Tutkimuksessani olenkin pyrkinyt rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuu-

teen (Hallamaa & Lötjönen 2002; Pietarinen 2002) niin havaintojen ja tulosten 

kirjaamisessa kuin tutkimustulosten esittämisessäkin. Hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaisesti olen siten viitannut aikaisempiin tutkimustuloksiin asian-

mukaisesti ja raportoinut tutkimukseni tulokset sekä käytetyt menetelmät niin 

kuin olen ne käytännössä tehnyt (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). 

Hyvään eettiseen käytäntöön kuuluu vahvasti tutkittavien oikeuksien suo-

jaaminen. Tutkimukseen osallistuminen on ollut tutkittaville vapaaehtoista ja 

tutkittavien henkilöllisyys on turvattu käsittelemällä tutkimusaineistoa luotta-

muksellisesti. (Kvale 1996, 111; Eskola & Suoranta 1999, 57; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 19; Tainio 2007b; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Tutkimuslupa on pyydetty 

koulun rehtorilta ja tutkimukseen osallistuvilta opettajilta (Tainio 2007b). Lisäk-

si kaikilta tutkimukseen osallistuvilta niin opettajilta kuin oppilailtakin on saatu 

kirjallinen suostumus tilanteiden tallennukseen (Tainio 2007b; Laakso 2008). 
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Tutkittavien ollessa alaikäisiä myös heidän huoltajiltaan on saatu kirjallinen 

lupa oppilaan tutkimukseen osallistumiseen (Kalaja ym. 2011). Aineistoa lisäk-

seni käsittelee vain tutkimuksen ohjaaja, enkä luovuta aineistoa tai aineistoon 

liittyviä taustatietoja kenellekään ulkopuoliselle tai käytä tietoja muuhun kuin 

tutkimuksen tarkoituksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Tutkittavien tunnis-

tamisen mahdollistavat tiedot on muutettu (jo aikaisemmin tutkimusaineiston 

kerääjän ja litteroijan toimesta) aineistosta ja litteraateista. Anonymiteetin tur-

vaamiseksi koulusta, opettajista ja oppilaista käytetään keksittyjä nimiä ja myös 

vuoroissa ilmenevien henkilöiden ja paikkojen tunnistetiedot on muutettu. Tut-

kimuksessa en tarkastellut osallistujien henkilökohtaisia ominaisuuksia (Tainio 

2007b), mikä osaltaan myös turvaa tutkittavien anonymiteettiä (Eskola & Suo-

ranta 1999, 57).   

Tutkijan vaikutus. Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tär-

keintä on kuitenkin tutkijan avoin subjektiivisuus sekä valintojen tiedostaminen 

ja niiden perusteleminen (Eskola & Suoranta 1999, 211; Patton 2002, 552-553). 

Pyrin jokaisessa tutkimuksen vaiheessa eettisyyteen, objektiivisuuteen ja puo-

lueettomuuteen tiedostaen kuitenkin mahdollisen vaikutukseni tutkijan ollessa 

tutkimuksensa keskeisin tutkimusväline (Eskola & Suoranta 1999, 58, 211; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Tutkimuksessa olen pyrkinyt tiedostamaan eri-

tyispedagogiikan opiskelijan sekä kehittyvän opettajan identiteettini ja tulkit-

semaan tutkittavien vuoroja ja korjauskäytäntöjä ilman, että annan taustani 

vaikuttaa havainnointiin ja analysointiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 135–136) 

tekemällä tulkinnat aineistosta. Myös autenttisten vuorovaikutusaineistojen 

analysointi (Heritage 1996, 203-231; Hakulinen 1997; Seppänen 1997b; Salmen-

linna 2005; Tainio 2007a; Tainio 2007b; Laakso 2008; Alasuutari 2011, 165; Lilja 

2011; Leskelä 2012; Leskelä & Lindholm 2012) heikentää tutkijan vaikutusta ver-

rattuna koeasetelmiin, joissa olosuhteet on luotu vain tutkimusta varten (Sep-

pänen 1997b; Laakso 2008). Osallistujien luonnollisessa ympäristössä kerätyn 

aineiston on nähty edustavan tutkittavien todellista käyttäytymistä hyvin 

(Laakso 2008) ja siten niiden avulla voidaan tehdä luotettavia ja eettisesti kestä-
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viä päätelmiä esimerkiksi opettajan ammatillisista käytännöistä (Tainio 2007a). 

Tutkijan vaikutus on huomioitu myös tallenteiden keräämisessä, mutta vide-

oinnilla ei näyttänyt olevan vaikutusta osallistujien toimintaan oppitunneilla 

tässä tutkimusasetelmassa (ks. myös Tainio 2007b). 

Vuorovaikutus, korjauskäytännöt sekä opettajan ja oppilaan välinen suh-

de ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia, jonka vuoksi tutkijan on tärkeää tuntea 

tutkittaviensa kulttuuri (Hakulinen 1998; Tainio 2007a). Tutkimukseni kohteena 

oli suomalainen koulu, jonka kulttuuri, arvot sekä säännöt ovat itselleni tuttuja 

omatessani opettajaopiskelijana ja kohta valmistuvana erityisopettajana koke-

muksia niin oppilaan kuin opettajankin roolista. Täten aineistostani tekemät 

havainnot opettajan ja oppilaan ymmärryksen ongelmien esiin tuomisesta ja 

ratkaisemisesta saattoivat olla asianmukaisempia kuin suomalaista koulukult-

tuuria ja erityisopetusta tuntemattomalle tutkijalle. 

6.3 Jatkotutkimushaasteet  

Rajasin tutkimuksen opettajan ja oppilaan ymmärryksen ongelmien ilmaisemi-

sen ja ratkaisemisen tutkimiseen epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa. 

Tutkimuksessa en siten kyennyt tutkimaan ymmärryksen ongelmien ilmaise-

misen ja ratkaisemisen taustalla olevia perusteita eli sitä, miten opettaja tekee 

valinnan ymmärryksen ongelman ratkaisutavasta. Mielenkiintoista olisikin tut-

kia, miten korjaustapa valitaan kunkin ymmärryksen ongelman kohdalla sekä 

onko valinta tietoinen. Aiheesta on tehty joitakin tutkimuksia, joissa kielellisiä 

vaikeuksia omaavien keskustelukumppaneiden korjaustavan valinnan on ha-

vaittu olevan pikemmin yhteydessä yksilön kommunikatiivisiin kykyihin kuin 

kielellisen vaikeuden tyyppiin (ks. Carlsson ym. 2014). Tutkimuksen kohteena 

ei kuitenkaan ole olleet opettajat, vaan kielivaikeuksisten henkilöiden puolisot, 

joten opettajien korjauskäytäntöjen valinnan perusteiden tuntemiselle olisi 

paikkansa. 
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Ajan ja pro-gradu tutkielman asettamien vaatimusten rajallisuuden vuoksi 

tässä tutkimuksessa keskityttiin vain epäsymmetriseen vuorovaikutukseen. 

Tutkimus voitaisiin kuitenkin laajentaa koskemaan myös yleisopetuksen luok-

kahuonevuorovaikutusta, jolloin erityisopetuksen ja yleisopetuksen oppilaiden 

korjauskäytäntöjen vertailu olisi mahdollista. Vertailututkimuksen kautta voi-

taisiin saada selville, eroavatko oppilaiden tavat ilmaista ja ratkaista ymmär-

ryksen ongelmia toisistaan (ks. Tykkyläinen 2007). Tutkimuksessa olisi mielen-

kiintoista vertailla myös opettajan suhtautumista erilaisiin oppilaisiin vuoro-

vaikuttajina sekä korjaukseen osallistujina. Tutkimuksessa keskityin nimen-

omaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen ja heidän välillään tapahtu-

vaan ymmärryksen ongelmien korjaukseen. Vertailututkimusta olisikin mielen-

kiintoista tehdä myös opettajan ja vanhempien välillä ja tutkia, poikkeavatko 

vanhempien ja opettajien korjauskäytännöt, kun he ovat vuorovaikutuksessa 

kielivaikeuksisen lapsen kanssa. 

Tärkeää olisi myös tutkia oppilaiden kokemuksia ymmärryksen ongelma-

tilanteista ja niiden korjaamisesta. Tällainen video recall -tutkimus voisi selven-

tää oppilaiden kokemuksia ymmärryksen ongelmatilanteista: millaisena ne 

hahmottuvat oppilaalle, onko oppilaalle selvää mitä korjaustilanteessa tilan-

teessa tapahtuu vai näyttäytyykö tilanteet kaoottisina, minkä vuoksi oppilaat 

eivät kykene osallistumaan korjauksen suorittamiseen. Mielenkiintoista olisi 

myös haastatella opettajia ja oppilaiden vanhempia ja tutkia heidän kokemuk-

siaan ratkaisutilanteista kielivaikeuksisten lasten kanssa. Jälleen kokemusten 

vertailu niin oppilaan, opettajan kuin vanhempienkin kesken voisi tuottaa kiin-

nostavaa tietoa. 

Tutkimukseni tulokset osoittivat, ettei AAC-menetelmiä juurikaan käytet-

ty niin ymmärryksen ongelmien ilmaisemisessa kuin ratkaisemisessakaan. In-

terventiotutkimuksen, jossa AAC-menetelmät (viittomat, kuvat, pikapiirtämi-

nen, näytteleminen yms.) otettaisiin systemaattisesti käyttöön kaikessa vuoro-

vaikutuksessa mukaan lukien ongelmien ilmaisemisen ja ratkaisemisen, voisi 

tuottaa tärkeää tietoa menetelmien käytön merkityksestä niin kasvatusalan 
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ammattilaisille, opettajille kuin vanhemmillekin. Kiinnostavaa olisi tutkia aina-

kin, lyhentääkö menetelmien käyttö korjaussekvenssejä ja kykenevätkö oppilaat 

menetelmien käytön myötä paremmin osallistumaan ongelmien ratkaisemi-

seen. Lisäksi mielekästä olisi nähdä, muuttuvatko korjaustavat eli valitaanko 

AAC-menetelmien yhteydessä erilaisia ratkaisutapoja. 

Tutkimuksessani oppilaat eivät kyenneet tuottamaan yhteiseen ymmär-

rykseen johtavaa ratkaisua kuin ainoastaan kaksi kertaa, jonka vuoksi olisi mie-

lenkiintoista tutkia korjauskäytäntöjen kehitystä. Tärkeää olisikin tutkia kor-

jauskäytäntöjen muutosta siirtymävaiheissa kuten alakoulun ja yläkoulun välil-

lä. Pitkittäistutkimus voisi tuoda tärkeää tietoa oppilaan kyvykkyydestä osallis-

tua korjaustoimintaan oppilaan vanhetessa. Monia kielivaikeuksisten lasten 

vanhempia sekä kasvattajia kiinnostaisi varmasti tietää, kasvaako korjausky-

vykkyys vai kääntykö se jopa laskuun. Muutoksen tautalla vaikuttavat tekijät 

olisi myös tärkeää selvittää. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin saada tietoa 

siitä, miten vanhemmat ja opettajat voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea 

oppilasta ja luoda pohjan oppilaan itsekorjaukselle ja sen myötä edelleen myös 

toisen korjaukselle. Lisäksi tutkimus lisäisi kasvattajien tietoisuutta siitä, mihin 

on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota lapsen kehityksen tukemiseksi siten, 

että hän selviää tulevaisuudessa eteen tulevista ymmärryksen ongelmista ja 

kykenee osallistumaan niiden ratkaisemiseen tasavertaisena vuorovaikutus-

kumppanina. 
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LIITTEET 

Liite 1. Keskustelunanalyyttiset litterointimerkit 

LITTERAATIOMERKIT (Seppänen 1998) 

 

1. SÄVELKULKU  

prosodisen kokonaisuuden lopussa: 

.   laskeva intonaatio  

,   tasainen intonaatio  

?   nouseva intonaatio  

Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa: 

/   seuraava sana lausuttu ympäristöä  

korkeammalta  

\   seuraava sana lausuttu ympäristöä  

matalammalta  
just   painotus tai sävelkorkeuden nousu  

muualla kuin sanan lopussa  

 

2. PÄÄLLEKKÄISYYDET JA TAUOT 

[  päällekkäispuhunnan alku  

]   päällekkäispuhunnan loppu  

(.)   mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 

(0.5)   mikrotaukoa pidempi tauko; pituus  

ilmoitettu sekunnin kymmenesosina  

=   kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa  

tauotta  

 

3. PUHENOPEUS JA ÄÄNEN VOIMAKKUUS 

>joo<   (sisäänpäin osoittavat nuolet)  

nopeutettu jakso  

<joo>   (ulospäin osoittavat nuolet)  

hidastettu jakso  

e::i   (kaksoispisteet) äänteen venytys  

 
*joo*  ympäristöä vaimeampaa puhetta  

JOO   (kapiteelit) äänen voimistaminen  

 

4. HENGITYS 

.hhh  sisäänhengitys; yksi h-kirjain on 0.1 

sekuntia  

hhh   uloshengitys  

.joo   (piste sanan edessä) sana lausuttu  

sisäänhengittäen  

 

5. NAURU 

he he  naurua  

j(h)oo   suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa  

uloshengitystä, useimmiten kyse on  
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nauraen lausutusta sanasta  

£joo£  hymyillen sanottu sana tai jakso  

 

6. MUUTA 

#joo#   nariseva ääni  

@joo@   äänen laadun muutos  

jo-   (tavuviiva) sana jää kesken  

t’ota   (rivinylinen pilkku) vokaalin kato  

katos   (lihavointi) voimakkaasti äännetty  

klusiili  

(joo)   sulkujen sisällä epäselvästi kuultu  

jakso tai puhuja  

(-)   sana, josta ei ole saatu selvää  

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

((itkee))  kaksoissulkeiden sisällä litteroijan  

kommentteja ja selityksiä tilanteesta 

  

- erisnimet kirjoitetaan tavallisesti kirjoitusasussaan  

(New York, ei "Nyy jook")  

- Kaikki tunnistamista mahdollistavat tekijä, esim.  

puhujien nimet, iät, puhelinnumerot, paikkakunnat, ammatit  

yms. muutetaan litteraatioon. Tässä asiassa litteroijan on  

käytettävä omaa harkintakykyään. Esimerkiksi murretutkija  

ei voi muuttaa litteraatioon nauhoituspaikkakuntaa eikä  

sosiologi voi vaihtaa informanttinsa ammattia! 
 

 


