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Litterointimerkkien selitykset 
	  
J      Joonas 
S      Saara 
P      puheterapeutti 
 
PUHE 
 
keskusteluvuoro 
yksittäisen merkin tulkinta 
lausuman tulkinta 
navigointivuoro 
muu kansionkäyttöön liittyvä vuoro 
(--)      epäselvästi puhuttu jakso 
	  
TOIMINTA 
 
TOIMINTA on merkitty puheriville, jos se on kommunikatiivista, eikä 
puhetta ole. Muu toiminta on merkitty puherivin alapuolelle. 
 
      kansionkäyttäjän osoitus 
      kansiosta mallitettu sana 
((toiminta))    litteroijan huomautus 
 
KATSE 
katse on merkitty puheen (tai toiminnan, jos puhetta ei ole) yläpuolelle. 
 
J______     katsoo Joonasta 
...J      katse siirtyy kohti Joonasta 
J,,,      katse siirtyy poispäin 
X      katsekontakti 

INTONAATIO 

Sana.     laskeva intonaatio 

Sana,     tasainen intonaatio 

Sana?     nouseva intonaatio 
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1 Johdanto 

 
Kommunikointikansioon liittyvää tutkimusta on tehty kansainvälisestikin toistaiseksi 

vähän ja Suomessa tiettävästi ainoastaan muutamassa pro gradu -työssä (mm. Vendelin, 

2006; Toikka, 2010). Pro gradu -tutkimuksissa on keskitytty kuvaamaan enemmänkin 

kansionkäyttäjän taitoja ja ominaisuuksia tai vanhempien ja opetushenkilökunnan 

kokemuksia kuin itse apuvälinettä. Ylipäänsä puhumattomien henkilöiden 

keskustelukumppaneita ja apuvälineavusteista keskustelua koskeva tutkimus on ollut 

vähäistä. Laajan kommunikointikansion käyttö puhevammaisten 

kommunikointivälineenä on kuitenkin lisääntynyt 2000-luvun alusta asti Suomessa ja 

muissa Pohjoismaissa.  

 

Kansionkäyttäjät ja heidän läheisensä saavat kansionkäytönohjausta saadessaan kansion 

(ks. Ruskeasuon koulun internet-sivut), mutta käytännössä näyttää siltä, että monilla 

puhetta tukevaa ja korvaava kommunikointia (engl. augmentative and alternative 

communication, AAC) tarvitsevilla henkilöillä on puutteita 

kommunikointistrategioissaan ja keskustelutaidoissaan (von Tetzchner & Martinsen, 

1999, 281). Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointikeinoa tarvitseville lapsille 

näyttää kuitenkin olevan tärkeää, että apuväline toimii sujuvasti sosiaalisissa tilanteissa 

(Light, 2007). Kommunikointikansionkäyttäjät voivat kokea jäävänsä paitsi heille 

itselleen tärkeistä kommunikointitilanteista, koska heillä ei ole taitoa käyttää 

kommunikointiapuvälinettään sopivalla tavalla. 

  

Taitavien keskustelukumppaneiden puute ja puhetta tukevan tai korvaavan menetelmän 

toimimattomuus saattavat johtaa myös siihen, että lapsen kielellinen ja älyllinen kehitys 

eivät etene parhaalla mahdollisella tavalla (Light, 1997). Taitavat keskustelukumppanit 

voivat olla harvassa, eikä lapsilla ole mahdollisuuksia kommunikatiivisten taitojensa 

kehittämiseen (Light, 1997; Brekke & von Tetzchner, 2003).  Keskustelukumppanit 

näyttävät olevan merkityksellisessä roolissa puhetta tukevan ja korvaavan 

kommunikointimenetelmän sekä sosiaalisten taitojen opettamisessa. 
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Tämän tutkimuksen keskustelutilanteissa esiintyvistä henkilöistä yksi ilmaisee itseään 

kommunikointikansion avulla. Muut kaksi henkilöä toimivat hänen puhuvina 

keskustelukumppaneinaan. Kommunikointikansion avulla rakentuvaa vuorovaikutusta 

ei ole tiettävästi ennen tutkittu, joten vertailukohtana tämän tutkimuksen aineistoon 

sovelletaan muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuvaavia 

tutkimuksia sekä kielellisesti epäsymmetristä vuorovaikutusta.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin keskustelunanalyysi, koska sen ajateltiin tarjoavan 

vuorovaikutuksen kuvaamiseen sopivia työkaluja. Vaikka kommunikointikansioon 

liittyvä tutkimus on aivan alkutekijöissään, keskusteluanalyysia on kuitenkin sovellettu 

onnistuneesti myös puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia kuvaavissa 

tutkimuksissa (Burakoff, 2001; Bloch, 2005) sekä muiden luonnollisesta keskustelusta 

poikkeavien vuorovaikutusaineistojen tutkimuksessa (esim. Goodwin, 1995; Klippi, 

1996; Tykkyläinen, 2005).  

2 Keskustelunanalyysin peruskäsitteitä ja sovelluksia logopedisessa 

tutkimuksessa  

2.1 Vuorottelu- ja sekvenssijäsennys  

 

Keskustelunanalyysi (engl. Conversation analysis, CA) on keskusteluntutkimuksen 

suuntaus, jonka juuret ovat etnometodologiassa (Goodwin & Heritage, 1990; 

Hakulinen, 1998). Keskustelunanalyysissa keskustelu ja vuorovaikutus nähdään 

yhteisten periaatteiden mukaan jäsentyneinä tapahtumina. Menetelmän avulla pyritään 

tutkimaan vuorovaikutusta aidoissa, arkisissa keskustelutilanteissa (Heritage,1984; 

Pomerantz & Fehr, 1997; Hakulinen, 1998a). Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteina ovat esimerkiksi puhujan vaihtumista eli vuorottelua koskevat 

säännöt sekä puheenvuorojen sisältö ja vuorojen liittyminen toisiinsa. 

Keskustelutilanteissa näyttää olevan myös pidempiä, tiettyjen periaatteiden mukaan 

rakentuneita jaksoja, jotka koostuvat toisiaan seuraavista puheenvuoroista. 

 

Puhujan vaihtuminen eli vuorottelu lienee yksi keskustelun ominaisimpia piirteitä. 

Vuorottelua tarkastellaan sellaisista näkökulmista kuin kuka voi puhua milloinkin ja 
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kuinka pitkään, miten vuoron saa haltuunsa ja miten vuorot vaihtuvat (Hakulinen, 

1998). Keskustelunanalyysissa vuorottelu nähdään yhteisesti kaikkien keskustelijoiden 

kesken säädeltynä piirteenä. Mistä tahansa vapaasta keskustelusta voi havaita tiettyjä 

säännönmukaisia, vuorottelua kuvaavia piirteitä. Vuorottelun periaatteita pidetään 

universaaleina, tilanteesta toiseen siirtyvinä, vaikka vuorottelun toteutuminen sinänsä 

riippuu kontekstista. Sujuva vuorottelu on keskusteluun kuuluva normaali, odotettava 

ominaisuus. Sujumattomuus on keskusteluissa yleistä, mutta ei odotuksenmukaista. 

Päällekkäin puhuminen ja keskeyttäminen nähdään  poikkeustilanteina. Joskus useampi 

puhuja saattaa puhua lyhyitä jaksoja samanaikaisesti, mutta pääsääntöisesti yksi 

osallistuja kerrallaan on äänessä (Sacks ym., 1974).  

 

Keskustelun pituutta, vuorojen sisältöä tai niiden suhteellista jakautumista puhujien 

kesken ei ole ennalta määrätty (Sacks ym, 1974). Myös vuorojen järjestys ja pituus 

voivat vaihdella, ja puhe voi olla jatkuvaa tai katkonaista. Keskustelunanalyysissa 

ajatellaan, että kokonaiset puheenvuorot koostuvat vuoron rakenneyksiköistä (engl. turn 

constructional unit, TCU). Rakenneyksiköt perustuvat kielioppijärjestelmään, ja 

tavallinen vuoron rakenneyksikkö onkin lausuma tai ilmaus, joka on verrattavissa 

kirjoitetun kielen lauseeseen. Vuoron tyypillinen rakenneyksikkö muodostaa 

leksikaalisen kokonaisuuden. Toisaalta rakenneyksiköitä määrittävät myös prosodiset 

piirteet. Intonaatio saattaa tehdä jostakin leksikaalisesti puutteellisesta ilmauksesta 

prosodisen kokonaisuuden, jolloin sitä voidaan kuitenkin pitää vuoron 

rakenneyksikkönä.   

 

Yksittäiset vuorot voivat koostua lauseista, sen osista tai vain esimerkiksi yhdestä 

pienestä dialogipartikkelista (Hakulinen, 1998b).  Keskustelun vuorot ovat 

rakenteeltaan hyvin erilaisia ja voivat koostua yhdestä tai useammasta 

rakenneyksiköstä. Vuorojen sijainti tai funktio voi määrittää niiden sisältöä ja pituutta.  

Näyttää siltä, että rakenneyksiköiden pituudesta riippumatta puhujalla on kerrallaan 

oikeus yhteen rakenneyksikköön (Sacks ym., 1974). Keskustelunanalyysissa käytetään 

käsitettä  siirtymäkohta vuoronvaihdolle (engl. transition relevance place, TRP). 

Ensimmäinen mahdollinen siirtymäkohta on keskustelussa yhden rakenneyksikön 

jälkeen. Siirtymäkohdassa vuoro voi siirtyä joko edellisen puhujan määrittelemälle 
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puhujalle, seuraava puhuja voi valikoitua ottamalla itse puheenvuoron tai edellinen 

puhuja voi jatkaa vuoroaan siirtymäkohdan jälkeen, mikäli kumpikaan edellisistä 

vaihtoehdoista ei toteudu. Vaikka edellinen puhuja jatkaisi vuoroaan siirtymäkohdan 

yli, voi mikä tahansa edellä mainituista mahdollisuuksista toteutua taas seuraavassa 

siirtymäkohdassa. Vuoronvaihtosäännöt pätevät nimenomaan esitetyssä järjestyksessä. 

Rakenneyksiköiden rajoja ja siirtymäkohtia määrittävät syntaktiset ja prosodiset piirteet 

(Hakulinen, 1998b).  

 

Siirtymät vuorosta toiseen tapahtuvat luonnollisessa keskustelussa yleensä sujuvasti 

(Hakulinen, 1998b). Sujuvana pidetään sellaista vaihtoa, jolloin vuorojen välissä ei ole 

taukoa tai seuraava puhuja alkaa vuoronsa edellisen puhujan viimeisen tavun päältä 

(Sacks ym., 1974; ks. alkuperäislähde Jefferson, 1983). Sacksin työryhmän (1974) 

mukaan tauot, päällekkäisyydet ja keskeytykset ajoittuvat mahdollisiin siirtymäkohtiin 

ja niiden välittömään läheisyyteen. Vuorottelun sääntöjen mukaan mahdolliset 

ongelmakohdat voidaan kuitenkin ratkaista keskustelijoiden kesken.  

 

Vuorottelun ohella keskustelunanalyysin avulla pyritään tutkimaan puheenvuorojen 

sisältöä ja sitä, millaisia kokonaisuuksia toisiaan seuraavat vuorot muodostavat. 

Keskustelun avulla suoritetuista, säännönmukaisesti jäsentyvistä toiminnoista käytetään 

nimitystä sekvenssi (engl. sequence) (Schegloff, 2007). Sekvenssit muodostuvat 

peräkkäisistä vuoroista (Raevaara, 1998). Sekvenssin ensimmäinen vuoro ennakoi 

yleensä jollakin tavalla seuraavan vuoron sisältöä ja rakennetta. Kaikki keskustelun 

puheenvuorot eivät aseta yhtä tarkkoja odotuksia tai vaatimuksia seuraavalle vuorolle. 

Osa vuoroista tuntuu vaativan juuri tietyntyyppisen vastauksen, osa taas rajaavan 

seuraavaa vuoroa vain löyhästi. Tällä tavalla keskustelun sisällä muodostuu useita 

erilaisia toimintajaksoja. Tiukasti toisiinsa sidoksissa olevia vuoroja kutsutaan 

vieruspareiksi (engl. adjacency pair). Vieruspari on kahden puheenvuoron muodostama 

toimintajakso, jossa puheenvuorot ovat vierekkäisiä, eri puhujien esittämiä ja liittyvät 

toisiinsa niin, että etujäsen vaatii tietynlaista jälkijäsenen (Schegloff & Sacks, 1973, 

viitattu lähteessä Raevaara, 1998).  
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Puheenvuorot ovat todellisessa keskustelussa usein monitulkintaisia ja monifunktioisia,  

eikä niitä voi luokitella vain yhden merkityksen tai funktion mukaan (Raevaara, 1998). 

Vierusparirakennetta pidetään keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa sekä vuorottelun 

että sekvenssien runkona. Vieruspari ajatellaan jonkinlaiseksi keskustelun 

perusyksiköksi, jonka ympärille vuorovaikutus rakentuu. Vierusparin etujäsen asettaa 

odotukset, joista jälkijäsen on riippuvainen. Vierusparirakenne vaikuttaa keskustelussa 

myös vuoronvaihtoon. Yhden puhujan esittämä etujäsen vaatii puhujaa lopettamaan 

vuoronsa seuraavassa mahdollisessa siirtymäkohdassa, koska etujäsen vaatii tietyn 

jälkijäsenen. Tyypillisimpiä esimerkkejä vieruspareista ovat tervehdys ja 

vastatervehdys. Vierusparin etujäsentä ja jälkijäsentä voidaan analysoida myös 

soveltaen niin sanottua preferenssijäsennystä (Tainio, 1998). Preferenssijäsennys 

tarkoittaa vuorojen ”suosituimmuusjärjestystä”, jonka perusteella jotkut vuorot voidaan 

määritellä ”preferoiduiksi” eli enemmän odotuksenmukaisiksi kuin toiset. Esimerkiksi 

siinä tapauksessa, että vierusparin etujäsen on tervehdys, voidaan preferoituna 

jälkijäsenenä pitää vastatervehdystä.  

 

Vierusparien funktiot saattavat vaihdella sen mukaan, millaisessa suuremassa 

keskustelun sekvenssissä tai toimintajaksossa ne esiintyvät (Raevaara,1998). 

Keskustelun sekvenssit palvelevat erilaisten tehtävien suorittamista (Schegloff, 2007).   

Vieruspareja vaikuttaa kertyvän eniten keskustelun avainkohtiin; alkuun, loppuun ja 

topiikinvaihtoihin (Sacks ym., 1974; Jefferson 1992). Vaikka sekvenssit ja vierusparit 

ovat osista muodostuneita kokonaisuuksia, voidaan myös pienelle vuoron 

rakenneyksikölle  määritellä tehtävä, jota se toteuttaa tietyssä sekvenssissä (Schegloff, 

2007). Vuoron voi yksinään muodostaa jokin muukin toiminta kuin puhe. Tällainen 

vuoro voi toimia sekvenssissä yhtälailla tehtävän suorittajana ja vierusparin osana kuin 

puhuttu vuoro.  

 

Vierusparirakenne on normatiivinen kehys, jota keskustelun sekvenssit pyrkivät 

noudattamaan (Raevaara, 1998). Vierusparin etu- ja jälkijäsenen väliin voi joskus 

sijoittua niin sanottuja välivuoroja tai välisekvenssejä. Välivuorot saattavat liittyä 

siihen, ettei etujäsenen esittäjä ole saanut oletettua vastausta. Vastauksen puuttuminen 

saa usein mahdollisen etujäsenen esittäjää ilmaisemaan asiansa uudelleen. Välivuorojen 
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tarkoitus näyttää yleensä olevan etujäsenen tarkentaminen, mikä helpottaa oikeanlaisen 

jälkijäsenen valintaa. Välivuorojen muodostaman välisekvenssin tarkoituksena on 

tähdätä jälkijäsenen esittämiseen. Keskusteluissa voi esiintyä myös muunlaisia, 

jälkijäsenen esittämiseen pyrkimättömiä välisekvenssejä, mutta ne merkitään usein jo 

vuoroa muotoiltaessa odotuksenvastaisiksi.  

 

Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa on tavanomaista tutkia lähinnä puhuttujen 

vuorojen syntaktista ja prosodista rakennetta, mutta toisaalta vuoroja voi myös tutkia 

visuospatiaalisesta näkökulmasta. Kehon asento, käsien eleet ja kasvojen ilmeet ovat 

osa visuospatiaalista kanavaa, jonka kautta voidaan viestiä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa (Stivers & Sidnell, 2005; ks. myös Klippi, 1996). Monikanavaista 

viestintää hyödynnetään ainakin siirtymäkohdissa. Erilaiset eleet ja kehon asennot 

voivat toimia merkkinä tulevasta vuoron tai toiminnanvaihdoksesta. Kehon asennolla 

saatetaan ilmaistaan kiinnostusta yhteiseen huomionkohteeseen. Katseen taas on 

havaittu osoittavan viestin vastaanottajaa useamman henkilön keskustelussa. 

Vastaanottaja tunnistaa osin katseen avulla nimenomaan hänelle suunnatut viestit. 

Vastaanottajat käyttävät katsetta myös osoittaakseen puhujalle huomionsa. 

Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysissa ajatellaan, että keskustelijat 

hyödyntävät lisäksi ympäröivään tilaan, sen materiaaliseen tilaan ja tilanteessa 

rakentuviin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä aineksia tulkinnassa (Goodwin & 

Duranti,1992;  Kääntä & Haddington, 2011). 

 

2.2 Institutionaalisen ja kielellisesti epäsymmetrisen vuorovaikutuksen 

tutkiminen keskusteluanalyysin keinoin  

 

Neuvotteluissa, haastatteluissa, kokouksissa tai muissa institutionaalisissa tilanteissa 

esiintyvät vuorottelujärjestelmät eroavat jonkin verran edellisessä luvussa esitetystä 

perusrakenteesta, koska niissä jokin keskusteluun liittyvistä piirteistä on ennalta 

määritelty tai muuten säädelty (Hakulinen,1998; ks. myös Tykkyläinen, 2005; Sellman, 

2008). Näiden eroavuuksien myötä koko vuorovaikutustilanteen rakenne muodostuu 

erilaiseksi. Institutionaaliselle keskustelulle on tyypillistä vuorovaikutuksen 

tavoitteellisuus tai orientoituminen päämäärään, joka on sidottu tiettyihin 
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institutionaalisiin rooleihin (Drew & Heritage, 1992; Peräkylä, 1998; Raevaara, 

Ruusuvuori & Haakana, 2001; Heritage, 2005). Ainakin toinen keskustelijoista on siis 

orientoitunut tiettyyn tehtävään tai tavoitteeseen. Vuorovaikutusta määrittelevät myös 

tietyt tilannesidonnaiset rajoitteet sen mukaan, millainen toiminta on suotavaa. 

Rajoitteiden lisäksi voidaan puhua myös vuorovaikutusta säätelevästä tulkintakehikosta, 

joka muodostuu tilanteeseen liittyvien odotusten pohjalle. Edellä kuvatuista tyypillisistä 

piirteistä on käytetty suomenkielisessä kirjallisuudessa nimitystä institutionaalisen 

keskustelun läpäisevät piirteet (esim. Tykkyläinen, 2005). Yhtenä institutionaalisen 

keskustelun tyypillisenä piirteenä on pidetty osanottajien epäsymmetristä suhdetta 

(Peräkylä, 1998). Vaikka osallistujien välisen epäsymmetrian on havaittu olevan 

ominaista juuri institutionaalisille keskusteluille, epäsymmetrisyys voi kuitenkin ilmetä 

myös muunlaisissa keskusteluissa esimerkiksi kielellisesti hyvin eritasoisten 

osallistujien kesken (Leskelä & Lindholm, 2012). Puhumattoman ja puhuvan henkilön 

välisen keskustelun epäsymmetriaa käsitellään tämän työn luvussa 4.3. 

 

Institutionaalisuuteen orientoituminen näkyy keskustelukäytänteiden muuntamisena ja 

rajoittamisena kontekstin mukaan (Heritage, 1984). Vuorottelujäsennys saattaa järjestyä 

kokonaan uudella tavalla tietyssä institutionaalisessa kontekstissa tai institutionaalisuus 

voi tulla ilmi vaikkapa sanavalinnoissa (Heritage, 2005). Institutionaalisuutta 

ilmentävänä piirteenä voidaan nähdä myös sekvenssijäsennys, joka muuntuu tarvittaessa 

palvelemaan keskustelijoiden institutionaalisia rooleja (ks. Drew & Heritage, 1992; 

Peräkylä, 1998).  

 

Myös puheterapiatilannetta voidaan lähestyä institutionaalisen vuorovaikutuksen 

näkökulmasta. Puheterapiavuorovaikutukselle näyttävät olevan tyypillisiä 

osallistumisen epäsymmetria sekä kolmiosainen vuorovaikutusrakenne (mm. Kovarsky 

& Duchan, 1997, ks. myös Tykkyläinen, 2005). Epäsymmetrian ilmentymäksi voidaan 

tulkita sellaiset tilanteet, joissa terapeutti säätelee asiakkaan osallistumista. Yleisesti 

terapeutilla näyttää olevan dominoiva rooli vuorovaikutuksen säätelijänä, kun taas 

asiakas asettuu useimmiten responsiiviseen rooliin. Suomessa nimenomaan 

puheterapiavuorovaikutusta ovat keskustelunanalyysin avulla tutkineet Tykkyläisen 
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(2005) lisäksi Sellman (2008) sekä pro gradu -tutkielmissaan Typpi (2008) ja Ijas 

(2009). 

 

Puheterapiavuorovaikutuksen lisäksi keskustelunanalyysia on jo aiemmin sovellettu 

logopedisessa tutkimuksessa erityisesti afaattisten puhujien vuorovaikutuksen 

tarkasteluun (Lesser, 2003; ks. myös Goodwin,1995; Klippi, 1996; Laakso, 1997). 

Kiinnostus poikkeavien aineistojen tutkimiseen noussee havainnosta, että vuorovaikutus 

voi rakentua myös täysin omien sääntöjensä varaan, jotka eroavat tavanomaisen 

keskustelun säännöistä. Kielellisesti poikkeavat keskustelut eroavat tavanomaisesta 

siinä, että niissä pyritään usein jollakin tapaa tietoisesti vaikuttamaan 

vuorovaikutukseen (Lesser, 2003). Keskustelunanalyysin avulla on voitu havainnoida 

kielellisesti poikkeavassa vuorovaikutuksessa ja keskustelussa ilmeneviä 

ominaispiirteitä. Esimerkiksi afasian kannalta keskustelunanalyysi on tarjonnut 

mahdollisuuksia kuvata puheessa ilmeneviä häiriöitä ja niiden vaikutusta 

vuorovaikutustilanteeseen. Yksi keskustelunanalyysin avulla kuvattu afaattisen 

henkilön ja tämän keskustelukumppanin vuorovaikutuksessa näkyvä ilmiö on niin 

sanottu korjausjäsennys, jonka aikana keskustelijat pyrkivät yhdessä ratkaisemaan 

keskustelun ongelmakohtia (ks. Klippi, 1996; Laakso, 1997; Laakso & Klippi, 1999).  

 

Vuorovaikutustilannetta määrittää jokaisessa tilanteessa omanlaisensa konteksti 

(Goodwin & Duranti, 1992). Keskustelutilanteiden keskinäinen vertailu voi olla 

kontekstisidonnaisuuden vuoksi ongelmallista (Lesser, 2003). Erityisesti kielellisesti 

poikkeavaa vuorovaikutusta tutkittaessa on raportoitu, että keskustelun sujuminen 

riippuu pitkälti keskustelukumppaneiden välisen vuorovaikutuksen onnistumisesta. 

Sekä afaattisten henkilöiden että puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia 

käyttävien henkilöiden vuorovaikutusta tavanomaisesti puhuvien 

keskustelukumppanien kanssa on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana kuvattu 

yhä enemmän keskustelunanalyysin avulla (esim. Klippi, 1996; Bloch, 2005; 2007). 

Näissä tutkimuksissa vuorovaikutusta on lähestytty nimenomaan osallistujien yhteisenä 

saavutuksena. Lähestymistapa tekee myös keskustelukumppanin toimintaa näkyväksi. 

Käytännössä keskustelunanalyyttisista tutkimuksista saatua tietoa on voitu hyödyntää 
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esimerkiksi keskustelukumppaneiden ohjaamisessa (ks. Perkins, Whitworth & Lesser, 

1998; Perkins, Crisp & Walshaw, 1999).  

3 Kommunikointikansio kommunikoinnin apuvälineenä 

3.1 Kommunikointikansion käyttäjät 

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitsevat henkilöt voidaan jakaa 

kolmeen toiminnalliseen pääryhmään sen perusteella, mihin he ensisijaisesti tarvitsevat 

puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 80). 

Ryhmät ovat ilmaisukieliryhmä (engl. expressive language group), tukikieliryhmä (engl. 

supportive language group) sekä korvaavan kielen ryhmä (engl. alternative languge 

group). Kaikille mainituille ryhmille on yhteistä puheilmaisun puutteellisuus ja jako 

toiminnallisiin ryhmiin voi helpottaa näihin ryhmin kuuluvien ihmisten 

opetusjärjestelyjen ja kuntoutuksen suunnittelua (von Tetzchner & Martinsen, 1996; 

von Tetzchner & Martinsen, 1999, 143 ja 224). Tämän työn tutkimusaineiston rajauksen 

vuoksi tässä yhteydessä käsitellään ainoastaan ilmaisukieliryhmää. 

 

Ilmaisukieliryhmään kuuluvien henkilöiden taidot ja kommunikointimenetelmät voivat 

vaihdella suuresti, mutta yhdistävänä piirteenä on huomattava ero ilmaisukeinojen ja 

ymmärtämisen välillä (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 80). Suurimmat rajoitteet 

eivät siis liity kielellisiin taitoihin vaan siihen, että ilmaisukieliryhmään kuuluvilla 

henkilöillä ei ole mahdollisuuksia käyttää taitojaan kommunikointiin. Ryhmään 

kuuluvat henkilöt ovat tyypillisimmin CP-vammaisia. CP-vammaisten henkilöiden 

ilmaisuvaikeudet aiheutuvat vaikeasta liikuntavammasta, erityisesti suun alueen 

liikehäiriöistä (ks. Autti-Rämö, 2004, Rantala, Asikainen & Voutilainen, 2004). Jos 

motoriset vaikeudet ovat niin merkittäviä, että puheäänteiden tuottaminen 

ymmärrettävästi on mahdotonta, mutta puheen ymmärtäminen on sujuvaa, tarvitaan 

puhetta korvaava kommunikointikeino, joka toimii käyttäjän ensisijaisena, pysyvänä 

ilmaisumuotona. Valitun keinon tulee olla sanastollisesti tarpeeksi monipuolinen, jotta 

se palvelee käyttäjän ilmaisutarvetta ja osallistumista.  
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Useimmiten ilmaisukieliryhmään kuuluvan henkilön kommunikointimenetelmäksi 

valikoituu jokin graafinen merkkijärjestelmä (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 80; 

Brekke & von Tetzchner, 2003; Schlosser, 2003). Graafisia merkkijärjestelmiä ovat 

esimerkiksi PCS-kuvat, piktogrammit sekä bliss-symbolit. Beukelman ja Mirenda 

(1998) kuvaavat graafisia merkkejä kaksiulotteisiksi representaatioiksi erilaisista 

esineistä, toiminnoista tai käsitteistä (viitattu lähteessä Schlosser, 2003). Usein merkin 

ohessa on vielä sen kirjoitettu vastine. Graafista merkistöä voidaan käyttää hyvin 

erilaisilla apuvälineillä yksinkertaisesta, osoittamalla toimivasta kommunikointitaulusta, 

kommunikointikansioon ja tekniseen, tietokoneen kaltaiseen apuvälineeseen. 

 

3.2 Kommunikointikansio 

 

Kommunikointikansioiden käytöstä ei ole julkaistu toistaiseksi tieteellistä kirjallisuutta, 

vaan niiden kehitystyö on perustunut lähinnä käytännön kokemuksiin. Tässä työssä 

esitetty, kommunikointikansioita koskeva tieto on kerätty pääosin internet-sivuilta, ei-

tieteellisistä lehdistä sekä pro gradu - töistä.  

 

Erilaisia puhevammaisille henkilöille suunniteltuja apuvälineitä on ollut käytössä jo 

usean vuosikymmenen ajan, mutta uudenlaisten, niin sanottujen dynaamisten tai 

laajojen kommunikointikansioiden (engl. dynamic communication book) kehitystyö 

alkoi vasta 2000-luvulla (Papunetin internet-sivut 8.8.2012). Laajoja kansioita 

valmistavat Suomessa muiden muassa Ruskeasuon koulu, Tikoteekki sekä HUS:n 

apuvälineyksikön Tietoteekki. Ensimmäiset uudentyyppiset kansiot suunnitteli 

australialainen puheterapeutti Gayle Porter. Laajojen kansioiden suunnittelun 

tarkoituksena on ollut tarjota puhevammaiselle henkilölle mahdollisuus ”sanoa mitä 

haluaa, milloin haluaa” (Korner, 2011). 

 

Gayle Porterin PODD-kansioiden (Pragmatic Organisation Dynamic Displays) pohjalta 

Suomessa, Ruskeasuon koululla aloitettiin AACi-kommunikointikansioiden kehittely 

vuonna 2003 (Ruskeasuon koulun internet-sivut, 8.8.2012). Suomalaiset puheterapeutit 

kiinnostuivat kommunikointikansioista ensimmäisen kerran vuosituhannen vaihteessa, 

ISAACin konferenssissa, mutta varsinaisen sysäyksen kehitystyö sai Gayle Porterin 
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luennoitua Kehitysvammaliiton järjestemässä Sillalla- seminaarissa vuonna 2003. 

Vuonna 2012 AACi-kansioista on saatavilla 14 rakenteellisesti ja laajuudeltaan 

toisistaan eroavaa versiota. Vaikka kommunikointikansiot on alun perin suunniteltu 

liikunta- ja monivammaisten kouluikäisten kommunikoinnin apuvälineiksi, ne ovat 

yleistyneet muidenkin puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointikeinoa tarvitsevien 

henkilöiden käyttöön.  

 

AACi-kommunikointikansioiden suunnittelussa on pyritty tarjoamaan käyttäjälle 

mahdollisuus itsenäiseen, tarkkaan ja monipuoliseen kommunikointiin (Ruskeasuon 

koulun internet-sivut, 8.8.2012). Eri kansiotyypit eroavat toisistaan sanavaraston ja 

kieliopillisten merkkien suhteen. AACi-kommunikointikansiossa on omat merkit 

kommunikoinnin käyttötarkoituksen ilmaisemiseen. Käyttäjä voi ilmaista, haluaako hän 

esimerkiksi kertoa tai kysyä jotakin. Tämä ominaisuus voi helpottaa sekä aloittelevaa 

kansionkäyttäjää että keskustelukumppania, varsinkin jos käyttäjä tukeutuu 

ilmaisussaan yksittäisiin merkkeihin. 

 

Graafista ilmaisua käyttävien lasten on havaittu omaksuvan parhaiten substantiivien 

merkkejä (Collins, 1996).  Graafista ilmaisua käyttävät henkilöt hyödyntävät yksittäisiä 

substantiivien merkkejä keskustelutilanteessa erilaisiin tarkoituksiin, mikä voi tehdä 

ilmausten merkityksen tulkitsemisen keskustelukumppanille hankalaksi. Joskus 

graafista keinoa käyttävät henkilöt saattavat viitata yksittäisillä merkeillä suoraan 

tarkoitteeseen, mutta niitä saatetaan käyttää myös vertauskuvallisesti tai kokonaan 

erilaisiin toimintoihin, kuten puheenaiheen vaihtoon tai kysymyksen esittämiseen.  

 

Yhteisymmärrystä täytyy varmistaa useasti, jos keskustelukumppani ei voi tietää mitä 

tarkoitusta käyttäjä haluaa merkillä ilmaista. Erityisesti aloittelevat kansionkäyttäjät 

voivat tukeutuu helposti yksimerkkisiin viesteihin (von Tetzchner & Martinsen, 1996). 

Käyttötarkoitusta ilmaisevan merkin luoma viitekehys voi helpottaa kansionkäyttäjän 

kumppania tulkitsemaan lyhyitä viestejä (Ruskeasuon koulun internet-sivut, 8.8.2102). 

Mahdollisimman monipuolisen ilmaisun perusta on laaja merkkivarasto, joka on 

luokiteltu kansioon kategorioittain käytön sujuvoittamiseksi. Viestin muodostusta on 

pyritty helpottamaan sijoittelemalla merkkejä niin, että jokaiseen kategoriaan kuuluu 
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useamman sanaluokan merkkejä. Näin ollen lausetasoisten viestien muodostaminen 

toteutuu vähemmillä sivunkäännöillä. Vaikeasti liikuntavammaisten käyttäjien 

kansioissa on  myös niin sanottuja surffausmerkkejä, joita osoittamalla käyttäjä voi 

pyytää kumppania etsimään kansioista tietyn sivun. Merkkivaraston laajentamista ja 

ylläpitoa varten kansioissa on valmiita listoja, joihin voi tarvittaessa lisätä uusia 

merkkejä esimerkiksi kirjoittamalla. 

 

Eri kategorioihin kuuluvat merkit on sijoitettu useille eri sivuille. Usein tarvittavia tai 

lyhyiden asioiden ilmaisuun tarvittavia merkkejä on sijoitettu myös kansion etu- tai 

sisäkanteen. Kategorioiden löytämistä on helpotettu sijoittamalla sivujen laitaan 

värikoodattuja merkkejä (Papunetin internet-sivut 8.8.2012). Aukeamilla olevat merkit 

ovat värikoodattuja sen mukaan, missä tarkoituksessa ne lauseessa toimivat (esimerkiksi 

tekijänä tai predikaattina).  

 

3.3 Mallittaminen osana kansionkäyttöä 

 

Suomenkielinen termi mallittaminen (engl. AAC modeling, aided language stimulation, 

augmented communicative input) viittaa erityisesti tapaan opettaa puhetta tukevaa ja 

korvaavaa kommunikointimenetelmää tarvitsevalle henkilölle merkkijärjestelmän ja 

apuvälineen käyttöä (ks. Romski & Sevcik, 2003). Käytännössä mallittaminen tarkoittaa 

sitä, että puhuva keskustelukumppani käyttää apuvälinettä oman puheilmaisunsa ohella. 

Romski & Sevcik (1996, 66)  lukevat mallittamisen yhdeksi tavaksi tukea korvaavan 

menetelmän käytön oppimista. He suosittelevat, että kommunikointimenetelmän 

opettaminen mallittamisen avulla tapahtuisi useissa, luonnollisissa 

vuorovaikutustilanteissa eri henkilöiden kanssa. 

 

Myös suomalaisten kommunikointikansioiden valmistajat korostavat mallittamisen 

merkitystä. Mallittamisen avulla kansionkäyttäjälle opetetaan kansionkäyttöä, jotta tämä 

voisi vähitellen oppia kansionkäytön periaatteet ja laajentaa ilmaisuaan yksimerkkisestä 

monimerkkiseksi (Ruskeasuon koulun internet-sivut 8.8.2012). Mallittamisen periaate 

perustuu tavanomaiseen kielenoppimiseen. Pieni lapsi oppii kieltä vanhempien ja 

muiden lähi-ihmisten esimerkin avulla (Tomasello, 1996; ks. myös Renner, 2003). 
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Vanhemmat puhuvat lapselle alusta alkaen kokonaisin lausein. Kun lapsi alkaa itse 

tuottaa yksittäisiä sanoja ja ilmaista niillä tarkoitteita, vanhemmat laajentavat yleensä 

luonnostaan lapsen ilmauksia ja antavat samalla mallia soveltavasta ja monipuolisesta 

kielenkäytöstä.  

 

Kansiosta mallittaessaan puhevammaisen henkilön keskustelukumppani osoittaa 

puheensa rinnalla vastaavia merkkejä kansiosta (Ruskeasuon koulun internet-sivut 

8.8.2012). Myös mallittamisessa pyritään kansionkäytön tavoitteen mukaisesti 

lausetasoiseen ilmaisuun. Mallittamisen on tarkoitus opettaa kansionkäyttöä 

mahdollisimman monipuolisesti, joten on olennaista, että eri keskustelukumppanit 

mallittaisivat useissa, vaihtelevissa tilanteissa käyttäen tarvittaessa surffaus-, kielioppi- 

tai kategoriamerkkejä. Tavoitteena on oppia, mitä merkit tarkoittavat, mistä ne löytyvät, 

miten lauseita muodostetaan, miten kansiossa liikutaan ja millaisten tarkoitusten 

ilmaisuun kansiota voi ylipäänsä käyttää. 

 

Mallittamisen on havaittu edistävän monimerkkisten ilmausten käyttöä puhetta 

tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa (Binger & Light, 2004). 

Keskustelukumppanin antama malli näyttää helpottavan myös merkkien ymmärtämistä 

ja tukevan jaettua tarkkaavuutta kommunikointitilanteessa (von Tetzchner & Martinsen, 

1999, 313; Vuoti, 2006). Mallittaminen voi apuvälineen ja merkkijärjestelmän käytön 

oppimisen lisäksi helpottaa kansionkäyttäjän osallistumista sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja auttaa tätä kokemaan oma kommunikointimenetelmänsä yleisesti 

hyväksyttäväksi.  

 

3.4 Kommunikoinnin apuväline ja keskustelu 

 

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttöön on kuvattu 

liittyvän joitakin erityispiirteitä, jotka poikkeavat tavanomaisesta, puhutusta 

keskustelusta (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 73). Modaliteetin (engl. modality)  

käsite voi auttaa jäsentämään ja ymmärtämään puhetta tukevaan ja korvaavaan 

kommunikointiin liittyviä erityispiirteitä. Modaliteeteiksi nimitetään ”kanavia”, joiden 

avulla kielellinen ja viestintään liittyvä informaatio tallentuu edustumiksi ja 
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verkostoiksi ja joiden avulla sanojen ja käsitteiden edustumia voidaan noutaa (Loncke, 

Campbell, England & Haley, 2006). Viestinnässä voidaan hyödyntää rinnakkain useita 

modaliteetteja. Eri modaliteetit voivat toimia esimerkiksi informaatiota välitettäessä ja 

vastaanotettaessa. Puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikointikeinoa käyttävä henkilö 

joutuu usein tietoisesti hyödyntämään useaa erilaista modaliteettia kommunikoinnissaan 

(Kraat, 1985; Smith & Grove, 2003). Esimerkiksi graafista merkkijärjestelmää käyttävä 

henkilö havaitsee puhetta auditiivisesti, mutta joutuu esittämään puheeseen perustuvan 

kielellisen viestinsä visuaalisessa muodossa, graafisina merkkeinä. Eri modaliteettien 

välillä toimiminen saattaa vaatia apuvälineen käyttäjältä huomattavan paljon 

kognitiivisia resursseja (van Balkom & Donker-Gimbrere, 1996). 

 

Von Tetzchner ja Martinsen (1999, 74) rinnastavat apuvälineen käytön luonnollisen 

puheen artikulointiin. Luonnollisesti puhuvan henkilön artikulaatioliikkeet ja 

äänentuotto ovat niin automatisoituneita, ettei niitä tarvitse tietoisesti toteuttaa. Puhetta 

tukevaa tai korvaavaa kommunikaatiomenetelmää käyttävä henkilö joutuu ensin 

tietoisesti valitsemaan käyttötilanteeseen sopivan merkin. Käytettävissä olevat merkit 

eivät välttämättä vastaa täysin tavoitesanojen leksikaalisia malleja, ”kielellisiä 

edustumia” , vaikka käytännössä merkin valinta tapahtuukin sanan leksikaalisen mallin 

avulla. Onnistunutta merkin valintaa seuraa vielä merkin osoittaminen. Pelkästään 

”artikulointi” korvaavaa menetelmää käyttäen vie siis huomattavasti enemmän aikaa 

kuin luonnollinen puhe. Kommunikoinnin apuvälineen käyttäjältä kuluu aikaa eri 

modaliteettien välillä toimimiseen. Lisäksi apuvälineen ominaisuudet ja esimerkiksi 

käytettävissä olevan merkkivaraston riittämättömyys voivat hidastaa kommunikointia. 

Käytännössä graafisiin kommunikointimenetelmiin liittyy aina rajallinen merkkivarasto, 

mikä säätelee viestin muodostamista (von Tetzchner & Martinsen, 1996; Hjelmquist, 

1999).  

 

Tavanomaisessa, puhutussa keskustelussa keskustelijat eivät ole riippuvaisia toistensa 

avusta omien viestiensä tuottamisessa. Kielellisesti poikkeavassa vuorovaikutuksessa, 

esimerkiksi afaattisten henkilöiden keskusteluissa, kommunikointia on kuvattu 

osallistujien yhteiseksi saavutukseksi (Goodwin,1995; Klippi, 1996, ks. myös luku 2.2. 

tässä työssä). Kommunikoinnin apuvälineitä käyttävät henkilöt tarvitsevat usein viestin 
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”muotoilijaa”, joka tulkitsee kokonaisen lausuman näytettyjen merkkien perusteella. 

Von Tetzchner ja Martinsen (1996; 1999, 77 ja 297) kuvaavat keskustelukumppanin 

tehtäviä kaksoisroolin avulla. Apuvälinettä käyttävän henkilön keskustelukumppani 

toimii kaksoisroolissa samalla itsenäisen keskustelijan roolissa ja apuvälineen käyttäjän 

viestien muotoilijan ja tulkitsijan roolissa. Varsinainen, merkityksellinen lausuma 

syntyy kommunikoijan ja keskustelukumppanin yhteistyön tuloksena. Vuorottelun 

tasolla keskustelijoiden yhteistyötä voidaan kuvata kahdentasoisena vuorotteluna 

(Bloch, 2005).  Tavanomaisessa keskustelussa yksi vuoro muodostaa merkityksellisen 

kokonaisuuden, kun taas kielellisesti poikkeavassa tai apuvälineavusteisessa 

keskustelussa kokonainen lausuma muodostetaan usean vuoronvaihdon aikana 

merkityksellistä lausumaa pienemmistä yksiköistä (vrt. luku 2.1. tässä työssä). 

 

Puhumattoman, kommunikoinnin apuvälinettä käyttävän henkilön kanssa 

keskusteleminen vaatii keskustelukumppanilta toisenlaisia käytännöllisiä ja teknisiä 

taitoja kuin tavanomainen keskustelu (Kraat, 1985). Toimivan vuorovaikutuksen 

rakentumista edesauttavat esimerkiksi tieto puhumattoman henkilön merkityksellisistä 

eleistä, taito erottaa tahattomat liikahdukset tarkoituksellisista ja kyky lukea sopeutua 

keskustelun hitaaseen rytmiin sekä apuvälineen käyttöön. 

4 Vuorovaikutuskumppanuus 

4.1 Puhumattoman henkilön kommunikointistrategiat 

 

Muiden ihmisten kanssa käydyt keskustelut ja vuorovaikutuksesta saadut kokemukset 

vaikuttavat puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia käyttävien henkilöiden 

kielenkehitykseen ja kielenkäyttöön (von Tetzchner & Martinsen, 1996). Apuvälineen 

käyttäjien ja heidän kanssaan toimivien keskustelukumppaneiden toimintatavat 

kehittyvät vuorovaikutustilanteista kertyvän kokemuksen pohjalle. Esimerkiksi monet 

liikuntavammaiset lapset saattavat jäädä paitsi tavanomaisista vanhemman ja lapsen 

välisistä vuorovaikutustilanteista liikunta- ja kommunikointivaikeuksien vuoksi, koska 

erilaiset vammat rajoittavat heidän osallistumistaan (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 

86; Riita & Ahonen, 2003; Tolvanen, 2006). Liikuntavammaisen lapsen liikunta- ja 

puhevaikeudet sekä lähiympäristön vaikutukset voivat jopa edistää passiivisen 



	   17	  

kommunikointityylin kehittymistä. Onkin havaittu, että korvaavin keinoin 

kommunikoivat lapset ovat tavanomaisesti kommunikoiviin ikätovereihin verrattuna 

passiivisia, tekevät vähän aloitteita, vastaavat harvakseltaan ja käyttävät sekä 

kielellisesti että funktionaalisesti köyhiä ilmauksia (Hjelmquist & Sandberg, 1996; 

Bedrosian, 1999). Myöhemmin erityisesti toimivien keskustelustrategioiden 

puuttuminen voi vahvistaa passiivista kommunikointityyliä.  

 

Lähinnä kokemuksien kautta opitun passiivisuuden lisäksi puhumattomien henkilöiden 

kommunikoinnille on ominaista apuvälineen avulla tuotettujen viestien yksinkertaisuus.  

Graafista ilmaisua käyttävät lapset hyödyntävät lähinnä yksimerkkisiä ilmauksia 

kommunikoinnissaan (von Tetzchner & Martinsen, 1996; Binger & Light, 2008). 

Kliinisen kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että monimerkkisten ilmausten 

muodostaminen on vaikeaa, vaikka lapsi ymmärtäisikin kieltä normaalisti (Smith, 

1996). Syynä monimerkkisten ilmausten vähäiseen käyttöön voivat olla metakielellisten 

taitojen puutteet. Lauseiden muodostaminen kuvien avulla voi olla hankalaa, jos 

puhumaton henkilö ei ole saanut mallia graafisen merkkijärjestelmän lausetasoisesta 

käytöstä. Korvaavan kielen käyttö voi olla puhekieltä heikommalla tasolla myös siksi, 

että puhetta tukeva tai korvaava keino saatetaan saada käyttöön vasta tavanomaisen 

”puhumaanoppimisiän” jälkeen ( Jolleff ym., 1992, viitattu lähteessä von Tetzchner & 

Martinsen, 1996). Puhetta korvaavien keinojen omaksumisen ja puheen omaksumisen 

lähtökohdatkin ovat erilaisia. Puhetta korvaavaa keinoa ei omaksuta yleensä 

luonnollisesti, vaan todennäköisemmin puheterapeuttisen intervention seurauksena (von 

Tetzchner & Grove, 2003).  

 

Jos interventio puhetta tukevan ja korvaavan menetelmän käyttöönottamiseksi toteutuu 

vasta puhumaanoppimisiän jälkeen, ilmaisukieliryhmään kuuluvien henkilöiden 

reseptiivisen kielen perusta ehtii rakentua ainoastaan puhutulle kielelle (Smith, 2006). 

Näin ollen myös ekspressiivinen kieli voi pohjautua ainakin aluksi vahvasti puhuttuun 

kieleen. Smith (2006) esittää, että graafiset merkit eivät suoraan vastaa puhuttuun 

kieleen perustuvaa ”sisäistä kieltä”, mikä voi edistää lyhyiden viestien suosimista. 

Toisaalta kaksi erilaista modaliteettia, puhuttu kieli ja graafinen kieli, voivat yhdistyä jo 

käsitteiden leksikaalisissa malleissa. Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia 
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tarvitsevien henkilöiden käsitteiden leksikaaliset mallit saattavat erota puhuvien 

ihmisten vastaavista, koska he joutuvat toimimaan kahden eri modaliteetin  välillä ( ks. 

Smith & Grove, 1996; 1999, ks. myös tämän työn luku 3.4.).  

 

Yksinkertaisten viestien suosiminen voi olla yhteydessä myös siihen, että luonnollinen 

puhe ja puhetta korvaavan viestinnän modaliteetit eivät useinkaan vaikuta olevan täysin 

tasavertaisessa asemassa puhekielisessä ympäristössä (von Tetzchner, Grove, Loncke, 

Barnett, Woll & Clibbens, 1996). Puhumattomat, CP-vammaiset lapset saattavat kokea 

olevansa eriarvoisessa asemassa keskustellessaan puhuvien henkilöiden kanssa, sillä 

heidän kommunikointimenetelmänsä eivät palvele tavanomaista, puhuttua keskustelua. 

Puhumattomien henkilöiden on havaittu käyttävän paljon puhekielisessä ympäristössä 

konventionaaliseksi miellettyä  kommunikaatiota, eleitä ja äännähdyksiä selventääkseen 

vuoronvaihtoja ja edistääkseen vuorovaikutusta (Clarke & Wilkinson, 2009). Puhetta 

tukevaa tai korvaavaa kommunikointimenetelmää käyttävä henkilö joutuu 

keskustelutilanteissa tekemään jatkuvasti kompromisseja viestin sopivuuden (engl. 

relevancy) ja nopeuden välillä (Hoag, Bedrosian, McCoy & Johnson, 2004). Yhtäältä 

sekä viestin hitaus että toisaalta nopeammin tuotetun, lyhyen viestin epärelevanttius 

voivat hankaloittaa puhuvan ja puhumattoman henkilön välistä keskustelua ja 

yhteisymmärryksen varmistamista eli niin sanottua metakommunikaatiota (engl. 

metacommunication) (ks. Hjelmquist, Dahlgren & Sandberg, 1996). Sananmukaisesti 

metakommunikaatiolla tarkoitetaan ”kommunikaatiota kommunikaatiosta” (Watzlawick 

ym., 1967, 40). 

 

Puhetta korvaavan kommunikoinnin tarkoitus on tarjota käyttäjille keinoja ilmaista 

itseään paremmin ja ymmärtää toisten ilmaisua. Ilmaisukieliryhmään kuuluvat henkilöt 

eivät tarvitse juurikaan varsinaista kielenopetusta, vaan kuntoutuksen tärkein tavoite on 

opettaa heitä käyttämään kommunikointiapuvälinettään mahdollisimman toimivasti ja 

sujuvasti eri ympäristöissä (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 291). Von Tetzchner ja 

Martinsen (1999, 199) korostavat ilmaisun merkitystä, koska merkkejä käyttämällä 

voidaan tukea myös ymmärtämisen kehitystä. Ilmaisua korostava opetustapa voi olla 

kuntouttavaa myös passiivisen kommunikointityylin ja aloitekyvyttömyyden kannalta. 
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4.2 Toimivan vuorovaikutuksen edellytykset 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen sujuvuus on monen erilaisen, monimutkaisen tekijän 

summa. Osallistujat ominaisuuksineen sekä esimerkiksi apuvälineen ominaisuudet 

vaikuttavat vuorovaikutuksen rakentumiseen (Kraat, 1985). Vuorovaikutusosaamisella 

(engl. communicative competence) tarkoitetaan kykyä kehittää keinoja, tietoa, 

arviointikykyä ja taitoa, jotka edesauttavat tehokasta kommunikointia (Light, 

Beukelman & Reichle, 2003). Vuorovaikutusosaamiseen kuuluu mahdollisuus olla 

vuorovaikutuksessa ja vaihtaa informaatiota muiden kanssa sekä ilmaista tarpeita ja 

toiveita. Tämän työn luvussa 3.4. kuvattiin puhetta tukevaan ja korvaavaan 

kommunikointiin liittyviä erityispiirteitä, joita ei esiinny luonnollisessa keskustelussa. 

Vaikka vuorovaikutusosaamisen tavoitteet ovat samat sekä  luonnollisessa että siitä 

jollakin tapaa poikkeavassa keskustelussa, puhuvan ja apuvälinettä käyttävän henkilön 

välisessä vuorovaikutuksessa onnistuminen vaatii erityistä mukautumista molemmilta 

osapuolilta. 

 

Onnistunut kommunikointi puhuvan ja puhumattoman henkilön välillä edellyttää 

toimivaa metakommunikaatiota, koska se tarjoaa keskustelijoille tavan varmistaa 

yhteisymmärrystä keskustelun edetessä. (Hjelmquist & Sandberg, 1996; ks. luku 3.4. 

tässä työssä). Toimivan vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen luominen voi olla 

haastavaa, koska metakommunikaatioon ei tunnu olevan keinoja. 

Keskustelukumppaneiden on tällöin hankalaa antaa toisilleen palautetta, eivätkä  he 

tiedä, välittyvätkö viestit varmasti kumppanille. 

 

On havaittu, että puhuvan ja puhumattoman henkilön välinen keskustelu ei ole yleensä 

kovin vilkasta (Hjelmquist & Sandberg, 1996). Yhteiset puheenaiheet saattavat olla 

vähissä, koska henkilöiden kokemusmaailmat ja osallistumismahdollisuudet voivat olla 

hyvin erilaisia. Puhumattomien henkilöiden kuvataan viestivän puhuvia henkilöitä 

rajoittuneemmin ja hyödyntävän vähemmän keinoja saadakseen viestinsä välitetyksi. 

Heidän on todettu tekevän myös vähemmän aloitteita. Apuvälineen käyttäjät eivät ehkä 

hyödynnä kaikkea potentiaaliaan keskustellessaan puhuvien henkilöiden kanssa. 

 



	   20	  

Light (2003) luokittelee puhetta korvaavaa ja tukevaa kommunikointia käyttävän 

henkilön vuorovaikutusosaamiseen vaikuttavat asiat sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. 

Henkilön sisäisillä tekijöillä hän tarkoittaa tietoa, taitoja ja arviointikykyä, jotka 

ilmenevät neljällä eri alueella. Kielellinen osaaminen luo pohjan  kommunikaatiolle ja 

vaikuttaa siihen, kuinka syvällisesti ja laajasti  puhumaton henkilö pystyy ilmaisemaan 

itseään. Operationaaliset eli toiminnalliset taidot kuvaavat henkilön kykyä tuottaa eleitä 

ja kehon asentoja viestintään ja kykyä selviytyä itsenäisesti esimerkiksi apuvälineen 

käytöstä. Sosiaalinen osaaminen viittaa osallistumiseen ja kykyyn ottaa vuoroja ja tehdä 

aloitteita sosiaalisesti sopivissa tilanteissa. Strateginen osaaminen taas kuvaa henkilön 

kykyä soveltaa taitoja ja keinoja tilannekohtaisesti, jotta kommunikaatio olisi 

mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia 

käyttävän henkilön motivaatio, itsevarmuus, sinnikkyys ja asenne omaa 

kommunikointimenetelmäänsä kohtaan vaikuttavat käytännön 

vuorovaikutusosaamiseen.  

 

Vuorovaikutukseen vaikuttavia, puhumattomasta henkilöstä itsestään ehkä 

riippumattomiakin seikkoja ovat esimerkiksi tilanteen edellyttämät sosiaaliset roolit 

sekä vuorovaikutuksen tavoitteet (Light, 2003). Myös kommunikointiympäristössä 

vallitsevat yleiset käytännöt, asenteet sekä kumppaneiden tiedot ja taidot välittyvät 

vuorovaikutustilanteeseen. Ylipäänsä ihmisten kommunikatiivinen tyyli vaihtelee, 

riippumatta siitä, käyttävätkö he kommunikoinnin apuvälineitä vai eivät (Kraat, 1985). 

Kaikki yksittäisissä vuorovaikutustilanteissa ilmenevät tavat eivät siirry tilanteesta 

toiseen, koska jokaista keskustelutilannetta määrittää oma, erityinen kontekstinsa. 

Konteksti säätelee myös yksittäisen henkilön toimintaa eri tilanteissa. Esimerkiksi 

viestintään käytetyt modaliteetit voivat vaihdella, samoin vastausten ja aloitteiden 

määrä.  

 

Kraat (1985) kuvaa kokoelma-artikkelissaan perusteellisesti puhuvan ja puhumattoman 

henkilön vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä. Myös Lightin (2003) raportoimiin 

havaintoihin viitaten puhuvien keskustelukumppaneiden taidot ja tieto ovat yhtä 

merkityksellisiä kommunikointitilanteen kannalta kuin puhumattomien henkilöiden 

ominaisuudet. Kommunikointiapuvälineisiin tottumaton keskustelukumppani saattaa 
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huomioida vuorovaikutustilanteessa vain luonnollisen puheen kannalta 

konventionaaliset aloitteet ja vuorot, vaikka apuvälineen käyttäjä viestisi 

todellisuudessa useamman eri modaliteetin kautta (Kraat, 1985; vrt. Hjelmquist & 

Sandberg, 1996). On havaittu, että  puhumattomalle henkilölle ennestään tuntemattomat 

kumppanit eivät lue henkilön ei-kielellistä viestintää yhtä hyvin kuin tutut. Toiset 

ihmiset saattavat ylipäänsä olla muita herkempiä kuuntelemaan ja lukemaan kumppanin 

viestejä. Kumppanin halu kuunnella aktiivisesti ja mukautua rooliinsa voi olla 

merkityksellistä keskustelun sujuvuutta arvioitaessa. Myös molempien osapuolien tiedot 

ja ennakkoasenteet sekä kokemus ja koulutus vastaavista tilanteista antavat oman 

leimansa vuorovaikutukselle.  

  

Käytetty apuväline ja erityisesti sen pragmaattiset ominaisuudet vaikuttavat 

vuorovaikutukseen (Kraat, 1985). Apuvälineen käyttäjän kannalta on olennaista, 

tarjoaako apuväline riittävän laajan sanaston ja antaako se mahdollisuuden sopeuttaa 

ilmaisua eri keskustelukumppaneiden kanssa. Apuväline vaikuttaa myös kumppanin 

toimintaan, ja hänen kannaltaan on olennaista, kuinka itsenäisesti puhumaton henkilö 

apuvälinettä käyttää ja tarvitseeko tämä paljon kumppanin apua ilmaustensa 

rakentamiseen. Kumppani voi kokea keskustelutilanteen erityisen hankalaksi, jos 

apuvälineen käyttäjällä ei ole käytössään lainkaan puhuttuja sanoja tai jos tämän 

käyttämiä keinoja on vaikea ymmärtää. 

 

4.3 Epäsymmetrisen vuorovaikutuksen piirteet puhetta tukevassa ja 

korvaavassa kommunikaatiossa 

 

Epäsymmetrian käsitettä käytetään usein kuvattaessa eri tavoilla tavanomaisesta 

puhutusta keskustelusta poikkeavaa vuorovaikutusta. Esimerkiksi afaattisten 

henkilöiden ja heidän läheistensä vuorovaikutusta kuvaavat keskustelunanalyyttiset 

tutkimukset viittaavat epäsymmetrialla keskustelijoiden välillä vallitsevaan kielelliseen 

epäsymmetriaan (Leskelä & Lindholm, 2012). Institutionaalisen vuorovaikutuksen 

tutkimuksessa on havaittu, että epäsymmetria keskustelijoiden välillä johtuu 

institutionaalisen kontekstin määrittämistä odotuksista, jotka vaikuttavat esimerkiksi 

vuorojen jakautumiseen (ks. tämän työn luku 2.2.). Puhetta tukevaan ja korvaavaan 
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kommunikointiin liittyvä epäsymmetria voi olla seurausta puhumattoman henkilön 

passiivisesta kommunikointityylistä, kielellisistä vaikeuksista tai avuntarpeesta 

kokonaisten lausumien muodostamisessa  (ks. luvut 3.4. ja 4.1. tässä työssä). 

Kaksoisroolin vuoksi keskustelukumppanilla näyttää olevan dominoiva rooli 

keskustelussa (von Tetzchner & Martinsen, 1999, 77).   

 

Aikuisen ja puhumattoman lapsen keskusteluissa aikuisella näyttää olevan useimmiten 

dominoiva rooli (von Tetzchner & Martinsen, 1996). Puhetta tukevaa tai korvaavaa 

keinoa käyttävät lapset ovat usein taipuvaisia omaksumaan vastaanottajan roolin 

keskustellessaan aikuisen kanssa. Keskustelun johtaminen ja aloitteiden tekeminen ovat 

usein tällaisessa tilanteessa aikuisen vastuulla. Pitkällinen tauko merkin valitsemisen 

aikana voi houkutella aikuisen käyttämään arvausstrategiaa sen sijaan, että hän antaisi 

lapsen muodostaa lausumansa rauhassa loppuun. Aikuiset saattavat dominoida 

keskustelua esimerkiksi kysymällä kyllä/ei-kysymyksiä, käyttämällä paljon vuoroja 

keskustelussa, kontrolloimalla keskustelun suuntaa ja keskittymällä vuorovaikutuksen 

sijaan kommunikointimenetelmään (Light, Binger & Kelford-Smith, 1994).  

Puhumattoman, graafista kommunikointia käyttävän lapsen ja aikuisen välisen 

vuorovaikutuksen epäsymmetria voi kuitenkin olla myös verrattain pieni, koska 

korvaavan menetelmän hallintaan liittyvät taidot ovat tasaisempia kuin esimerkiksi 

puhutun kielen taidot (Brekke & von Tetzchner, 2003).  

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointikeinoa käyttävien lasten on havaittu olevan 

erittäin vähän vuorovaikutuksessa puhuvien ikätoveriensa kanssa (Light, Seligson & 

Lund, 1998). Light, Seligson ja Lund havaitsivat tutkimuksessaan, että puhumattomien 

henkilöiden vuorot puhuvan ikätoverin kanssa keskustellessa jäivät erittäin vähäisiksi 

verrattuna puhuvaan kumppaniin. Puhumattomat henkilöt tuottivat vain alle viisitoista 

vuoroa kahdenkymmenen minuutin pituisen jakson aikana. Vuoroista suurin osa oli 

kyllä/ei-vastauksia. Keskustellessaan puhuvan luokkatoverin kanssa puhumattomat 

lapset tekivät pääsääntöisesti vähemmän aloitteita eivätkä juurikaan tuntuneet vievän 

keskustelua eteenpäin. Clarke ja Kirton (2003) havaitsivat, että puhumattomien lasten 

tyypilliset vuorot olivat responsiivisia. Puhumattomat lapset myös ottivat vähemmän 

vuoroja kuin ikätoverinsa. Heidän vuoronsa koostuivat enimmäkseen yhdestä 
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funktiosta, kun taas puhuvien ikätoverien vuorot sisälsivät enemmän informaatiota. 

Myöntö- ja kieltoilmaukset olivat yleisin vastaustyyppi. Puhetta tukevaa ja korvaavaa 

kommunikointikeinoa käyttävät lapset näyttivät turvautuvan kommunikoinnissaan 

suurimmaksi osaksi eleisiin ja äännähdyksiin. Tosin suurin osa eleistä ja äännähdyksistä 

oli responsiivisia vuoroja, kun taas aloitteet ilmaistiin useimmiten apuvälinettä käyttäen. 

Vertaisvuorovaikutus voi toimia joskus muiden kuin kielellisten keinojen avulla. Clarke 

ja Wilkinson (2009) havaitsivat yhdessä pilailun ja yhteisen naurun edistävän 

puhumattoman ja puhuvan lapsen välistä vuorovaikutusta. Esitettyjen 

tutkimusesimerkkien perusteella näyttää siltä, että puhumattoman ja puhuvan henkilön 

välisen vuorovaikutuksen epäsymmetria ilmenee käytännössä vuorojen määrällisenä ja 

laadullisena jakautumisena.  

5 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Suomessa 2000-luvulla yleistyneet kommunikointikansiot on kehitetty erityisesti 

liikunta- ja monivammaisten henkilöiden kommunikoinnin apuvälineiksi, mutta ne 

soveltuvat myös muiden puhevammaisten käyttöön. Kommunikointikansioiden käytöstä 

ei ole toistaiseksi julkaistu tieteellistä tutkimusta, mutta esimerkiksi logopedian pro 

gradu -töitä varten tehtyjen selvitysten mukaan käytännön kokemukset 

kommunikointikansion käytöstä ovat olleet pääosin myönteisiä (ks. Vendelin, 2006; 

Korhonen, 2007).  

 

Keskustelun sujumiseen ja onnistumiseen vaikuttavat osallistujien tieto kielen sisällöstä 

ja muodosta sekä kielenkäyttöön liittyvistä sosiaalisista ja kommunikatiivisista 

säännöistä (Kraat, 1985). Erityisesti puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin 

käyttöön liittyviä tekijöitä ovat kommunikointivälineen ominaisuudet sekä 

keskustelukumppanin taidot ja strategiat toimia vuorovaikutuksessa. Eri 

kommunikointivälineet soveltuvat vaihtelevasti kielellisten viestien välittämiseen. 

Keskustelukumppanin taidot, orientaatio sekä keskustelustrategiat vaikuttavat myös 

puhumattoman henkilön toimintaan ja ovat näin ollen olennaisia tarkasteltaessa 

vuorovaikutustilannetta kokonaisuutena. Lisäksi keskustelun sujumiseen vaikuttaa 

apuvälineen käyttäjän kyky arvioida ja havainnoida oman kommunikaationsa 
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tehokkuutta ja muuttaa sitä tarvittaessa. Käyttäytyminen kommunikointitilanteessa 

määräytyy saatujen kokemusten pohjalta (von Tetzchner & Martinsen, 1996; ks. myös 

luvut 4.1. ja 4.2.). Graafista kommunikointia käyttävien henkilöiden ongelmana 

tuntuvatkin olevan passiivinen kommunikointityyli ja puutteet keskustelutaidoissa. 

 

Keskustelunanalyysin avulla voidaan tutkia vuorovaikutusta aidoissa 

keskustelutilanteissa (ks. luku 2. tässä työssä). Vaikka tämän tutkimuksen aineisto on 

perinteisen keskustelunanalyyttisen tutkimuksen aineistoihin verrattuna 

poikkeuksellinen, voidaan menetelmää soveltaen tarkastella mahdollisimman tarkasti 

myös kommunikointikansion käyttöön liittyvää vuorovaikutusrakennetta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kansionkäytön ympärille rakentuvan 

vuorovaikutuksen piirteitä puhuvan ja puhumattoman henkilön välisessä keskustelussa 

sekä tuoda esille kahden eri henkilön vuorovaikutuskäyttäytymisessä ilmeneviä eroja. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

1. Miten kommunikointikansio viestinnän apuvälineenä määrittelee 

vuorovaikutusta? 

• Millaisia rooleja kommunikointikansion käyttö vaatii 

keskustelukumppanilta? 

 

• Miten eri roolit vaikuttavat vuorottelujäsennyksen rakentumiseen? 

 

2. Miten keskustelukumppanin toiminta ja taidot vaikuttavat keskustelun 

sujumiseen? 

  

Lisäksi pohdin, mitkä seikat vuorovaikutuksessa liittyvät kommunikointikansion 

käyttöön ja mitkä taas keskustelukumppaneiden keskinäiseen asetelmaan. Tarkastelen 

myös voiko keskustelukumppaneiden toiminnan eroja selittää esimerkiksi 

institutionaalisen aseman tai vertaisvuorovaikutuksen piirteiden pohjalta. 
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6 Aineisto ja analyysi 

6.1  Tutkittavat 

 

Tämän tutkimuksen keskusteluihin osallistui kolme henkilöä; puheterapeutti, 

kommunikointikansion avulla itseään ilmaiseva noin 14-vuotias poika, ”Joonas” sekä 

puhuva tyttö, ”Saara”, joka oli pojan luokkatoveri. Joonas oli vaikeasti CP-vammainen 

ja istui melko tuetusti pyörätuolissa. Hän ei ilmaissut itseään juurikaan äänellisesti vaan 

käytti kommunikoinnin apuvälineenä kommunikointikansiota osoittamalla. Hän 

hyödynsi kommunikointikeinoinaan myös pieniä käden liikkeitä, nyökkäystä ja pään 

pudistamista. Joonaksella oli käytössään noin 1600 merkkiä sisältävä ”Iso-AACi”-

kommunikointikansio (ks. luku 3.2. tässä työssä), josta hän itse osoitti merkkejä 

kädellään. Joonaksen käden liikkeet olivat pieniä, mutta niin vakaita, että osoitukset 

olivat useimmiten selkeitä. Pään nyökkäystä ja pudistamista oli välillä vaikea erottaa, 

koska liikkeet olivat pieniä. Luokkatoveri, Saara, oli lievästi CP-vammainen. Hänellä 

oli lieviä puutteita käsien ja jalkojen motoriikassa, mutta hän ilmaisi itseään selkeästi 

puhumalla. Puheterapeutilla oli yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä 

puhevammaisten henkilöiden kanssa.  Hän oli ollut mukana aineistossa käytetyn 

kommunikointikansion suunnittelussa. Työssään hän käytti kommunikointikansioita 

päivittäin. Puheterapeutti oli tuntenut Joonaksen 2-vuotiaasta asti ja toiminut eri 

vaiheissa pojan kuntouttavana puheterapeuttina, myös aineiston keruun aikaan. He 

tapasivat säännöllisesti oppitunnilla kahdesti viikossa ja sen lisäksi saattoivat 

keskustella ohimennen myös päivittäisissä käytävätilanteissa. 

 

6.2 Aineiston kuvaus ja rajaus 

 

Tutkimusaineisto kerättiin Ruskeasuon koululla syksyllä 2010 ja keväällä 2011 

kansainvälisessä kirjassa julkaistavaa artikkelia varten. Artikkeli käsittelee 

vertaisvuorovaikutusta kommunikointikansion avulla käydyssä keskustelussa 

(Launonen & Savolainen, 2011). Artikkelihankkeen lisäksi aineistoon saatiin 

tutkimusluvat tätä pro gradu -työtä varten. Aineistoon kuului kolme videoitua 

keskustelutilannetta, joiden kestot olivat 33, 29 ja 25 minuuttia. Yhdessä videossa 
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Joonaksen keskustelukumppanina oli puheterapeutti. Kahdessa muussa tilanteessa 

Joonas ja Saara keskustelivat keskenään kansion avulla. Alun perin 

keskustelunanalyyttisen tutkimuksen kohteena ovat olleet mahdollisimmat arkipäiväiset 

ja aidot keskustelut (Heritage, 1984, 238, Heritage & Atkinson, 1984). Tämän 

periaatteen mukaisesti aineistoon valittiin Joonaksen ja Saaran keskustelutilanne. 

Keskusteluntutkimuksen institutionaalista puolta ja mahdollisimman kompetenttia 

keskustelukumppania edustaa puheterapeutin ja Joonaksen keskustelutilanne, joka toimi 

myös vertailuaineistona kumppaneiden toiminnan arvioinnissa. 

 

Joonas kommunikoi kaikissa tilanteissa kansionsa avulla. Keskustelukumppanit 

käyttivät viestinnässään puheen rinnalla myös mallittamista (ks. tämän työn luku 3.3.). 

Puheterapeutti oli läsnä Joonaksen ja Saaran keskustelussa, johon hän välillä osallistui 

itsenäisenä keskustelijana. Hän auttoi lähinnä kääntämään sivuja, mutta välillä hän 

auttoi Saaraa myös Joonaksen ilmausten tulkinnassa. Jokaisessa keskustelussa 

puheenaiheena sivuttiin Joonaksen suunnitteleman elokuvan toteutusta. Käytännössä 

keskustelijat saivat kuitenkin valita aiheensa vapaasti.  

 

Koko tutkimusaineistoa käytettiin keskustelukumppanin roolien ja niihin liittyvien 

vuorojen tarkastelun pohjana. Vuorovaikutuksen rakentumista kuvattaessa kolmen 

henkilön väliset keskustelukatkelmat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska 

tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella nimenomaan keskustelukumppanin toimintaa ja 

vuorojen rakentamista yhdessä.  

 

6.3 Menetelmä ja terminologia 

 

Vuorot määritellään keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa yleensä sen mukaan, 

miten puhuja vaihtuu (Hakulinen, 1998b). Yksi vuoro on useimmiten kokonaisuus sekä 

kieliopillisesti että foneettisesti. Sen lisäksi kokonaisella vuorolla toteutetaan 

keskustelussa tiettyä tehtävää (Schegloff, 2007, 3-4). Tämän tutkimuksen aineisto on 

perinteisen keskustelunanalyyttisen vuorokäsityksen kannalta poikkeuksellinen, koska 

osa valmiista ilmauksista muodostetaan yhdessä. Bloch (2005) on käyttänyt 

keskustelunanalyysia vastaavan, ”poikkeavan” vuorovaikutuksen tutkimiseen. Hän 
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toteaakin, että poikkeavassa vuorovaikutuksessa vuorottelu tapahtuu yhden tason sijaan 

kahdella tasolla (vrt. tämän työn luku 3.4.). Tavanomaisen vuorokäsityksen mukainen 

vuorojen vaihtuminen ja vuorojen muodostamat sekvenssit ovat ylemmällä tasolla. 

Alemmalla tasolla voidaan tarkastella kokonaisen lausuman muodostamiseen pyrkiviä, 

pienin yksiköin tapahtuvia vuoronvaihtoja. 
 

Esimerkki 1: Puheterapeutti ja Joonas. Vuoron käsite kansiokeskustelussa. Kesto: 0:08. 

 
kansio__ 

01   J:  
 

   _____ 

02  P: ihmiset?  
   KÄÄNTÄÄ SIVUA 
 

03  J:  
 

Kansio________________________________________________________ 

04  P:  minä?((J siirtää kättään kohti seuraavaa merkkiä)) 
    

kansio_ 

05  J:  
 

Kansio____________ 

06  P: koulunihmiset? 
KÄÄNTÄÄ SIVUA 

 

Tämän tutkimuksen kannalta oli tärkeää saada tietoa keskustelukumppanien erilaisista 

rooleista keskustelutilanteesta. Koska eri roolit ilmenivät keskustelussa erilaisten 

puheenvuorojen kautta, tarvittiin mahdollisuus tarkastella kaikkia 

keskustelukumppanien vuoroja omina merkityksellisinä yksiköinään. Tässä 

tutkimuksessa vuoroiksi tulkittiin myös keskustelukumppanin yksittäisen merkin 

tulkinnat, jotka seurasivat puhumattoman henkilön osoituksia. Esimerkissä 1 Joonas ja 

puheterapeutti aloittavat keskustelun. Omilla riveillään näkyviksi itsenäisiksi vuoroiksi 

merkittiin Joonaksen yksittäisen merkin osoitukset riveillä 1, 3 ja 5 sekä puheterapeutin 

osoitusten tulkintaa ilmaisevat vuorot riveillä 2, 4 ja 6. 
 

Nämä vuorot eivät ole kieliopillisia kokonaisuuksia, eivätkä ne toteuta tyypilliseen, 

esimerkiksi kysymys-vastaus -vieruspariin liittyvää tehtävää keskustelussa. Toisaalta on 

perusteltua tulkita nämä pienetkin puhujanvaihdokset vuoroiksi, koska selkeiden 

vuorojen ääneen tulkitsemista voidaan käyttää vuorottelua ja yhteisymmärrystä 
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selkiyttävänä strategiana (Schegloff, 1996; Bloch, 2005, 52; Laakso, 2011).  Yksittäisen 

osoituksen sanoittamista voidaan pitää omana vuoronaan, koska sillä on keskustelun 

kannalta määritelty tehtävä. Osoitusten ja niiden sanoittamisen tulkitsemista omiksi 

vuoroikseen voi perustella myös sillä, että tutkitussa aineistossa Joonas käytti katsettaan 

tarkoituksellisesti esimerkiksi suuntaamalla katseensa usein keskustelukumppaniin 

osoituksen aikana, selvästi odottaen keskustelukumppanin tulkintaa vastauksesi. 

Katseen suuntaamisen keskustelukumppaniin on havaittu toimivan keskustelussa 

vuoronvaihtoa säätelevänä sekä yhteisen huomionkohteen jakamisen keinona (DeVito, 

1994, 213, Lerner. G.H., 2003, Knapp & Hall, 2010, 424). Keskustelunanalyysissa 

ajatellaan vuorovaikutuksen rakentuvan systemaattisesti vuoroiksi kontekstista 

riippumatta (engl. context-free), mutta keskustelun osallistujat voivat soveltaa 

vuorottelun periaatteita kontekstin vaatimalla (engl. context-sensitivity) tavalla 

(Seedhouse, 2005, 253). 

 
Esimerkki 2: Puheterapeutti ja Joonas. Yksittäinen merkki ja lausuman käsite. Kesto: 0:33. 

Kansio_ 

01 P:  mitä, 
  

Kansio_ 

02 J:   
 

Kansio_ 

03 P:  oli, 
 

Kansio_P_ 

04 J:   
 

Kansio______________ 

05 P: koulun ihmiset, 
KÄÄNTÄÄ SIVUA 

 
  X_ 

06 J:   
 

Kansio____________ 

07 P:  käännä sivua, 
KÄÄNTÄÄ 

 
  kansio_ 

08 J:  
 

Kansio_ 

09 P:  jussi. 
 
 

10    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Kansio___ 
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11 P:  hilkka. 
 
12    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Kansio______________ 

13 P:  virastomestari. 
 
14    J NYÖKKÄÄ 

 
Kansio__________________________J______________________ 

15 P:  mitä oli virastomestari. mikä oli. vai mikä on? 
  

___________________________ 

16    mikä on virastomestari? 
 

Kielitieteessä termi lausuma vastaa puhuttua kieltä tutkittaessa kirjoitetun kielen 

virkettä (Hakulinen, 1998b). Kuten edellä on esitetty, kokonaisen, merkityksellisen 

lausuman muodostaminen kommunikointikansiolla tapahtuu useiden puhujan 

vaihdosten myötä, yhdessä neuvotellen. Esimerkki 2 kuvaa merkityksellisen lausuman 

rakentamista. Lausumaksi kutsutaan tässä yhteydessä puheterapeutin useiden merkkien 

osoituksiin perustuvaa tulkintaa riveillä 15 ja 16. 

 

Useimmiten tavanomaisessa keskustelussa vuoron ja lausuman käsitteet vastaavat 

toisiaan hyvin ja vuorot voidaan osin määritellä kokonaisten lausumien perusteella. 

Tässä tutkimuksessa termi vuoro määrittyy puhujanvaihdosten mukaan, ja termillä 

lausuma viitataan ainoastaan merkityksellisesti kokonaisiin yksiköihin. Lausumaa 

vastaavia termejä voisivat olla myös kokonainen ilmaus (engl. completed utterance) tai 

kommunikatiivinen teko (engl. communicative act) (ks. Kraat,1985). Lausumaa ovat 

kuitenkin käyttäneet suomenkielisissä teksteissä muiden muassa Typpi (2008) ja Laakso 

(2011). Myös Hakulinen (1998b) viittaa englanninkieliseen alkuperäistermiin 

”utterance” (suom. ilmaus) termillä lausuma.  

 

Keskustelukumppanin rooleja tarkasteltaessa havaittiin, että samaan rooliin kuuluvaksi 

luokitellut vuorot saattavat poiketa selvästi toisistaan, mutta eivät niin paljon, että ne 

varsinaisesti edustaisivat kokonaan uutta roolia kommunikointikansion käytön 

viitekehyksessä. Niinpä käsitteen rooli rinnalla käytetään termiä vuorotyyppi,  jolla 

viitataan tietyn roolin toteuttamiseen liittyvää vuoroon. Yhden roolin toteuttamiseen voi 

siis liittyä yksi tai useampia vuorotyyppejä. Vuorotyypeistä puhuminen tuntui myös 
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keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa konventionaaliselta tavalta, koska keskustelun 

tutkittava perusyksikkö on vuoro.  

	  

6.4 Analyysi 

 

Tutkimuksessa sovellettiin aineistolähtöistä tutkimustapaa (ks. Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 150). Tutkimuskysymykset muodostuivat aineiston pohjalta ja saivat lopullisen 

muotonsa analyysin edetessä. Ennen analyysin aloittamista tutkimuksen tavoitteeksi 

määriteltiin karkeasti kommunikointikansion avulla tapahtuvan vuorovaikutuksen 

kuvaileminen sekä vuorovaikutustilanteiden eroavuuksien vertailu. Ensimmäisten 

havainnointikertojen pohjalta tutkimusmenetelmäksi valittiin keskustelunanalyysi, joka 

on aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä.  

 

Litteroin tutkimusaineistoni ja työstin analyysini itse. Videoidun vuorovaikutusaineiston 

litterointi on olennainen osa keskustelunanalyysia (Seppänen, 2007). Litteraatin 

tarkoitus on esittää videoaineisto kirjoitetussa muodossa sellaisena kuin se 

todellisuudessa on. Litteraatit toimivat lähinnä tutkijan työvälineinä, joita tarkastellaan 

samanaikaisesti ensisijaisen, alkuperäisen aineiston kanssa. Litteraattien avulla aineisto 

voi hahmottua sujuvammin lukijalle, joka ei pääse tarkastelemaan alkuperäisiä 

videotallenteita (Kääntä & Haddington, 2011). Tämän tutkimuksen aineisto litteroitiin 

siten, kuin se oli nauhalta kuultavissa ja nähtävissä. Aineistossa esiintyneet osoitukset ja 

mallitukset edustivat kommunikatiivista toimintaa, ja osoitukset muodostivat suuren 

osan Joonaksen vuoroista kokonaan. Kuvauksen helpottamiseksi osoittamiselle ja 

mallittamiselle valittiin litterointia varten omat merkit, jotka merkittiin niin sanotuille 

”puheriville”. Toimintariveille merkittiin muu toiminta. Kommunikatiivisista eleistä 

nyökkäykset ja päänpudistukset merkittiin litteraattiin toimintana, vaikka 

keskustelukumppani tulkitseekin niitä osoitusten kaltaisesti. Koko raaka-aineiston 

litteraatit koostuivat puheesta, mallituksista, osoituksista ja toiminnasta. Käytetyt 

litterointimerkit on selitetty työn alussa. Analyysi tehtiin tarkastelemalla rinnakkain 

litteraatteja ja videoaineistoa. Laadulliseen tutkimukseen liittyy usein aineiston keruun 

ja analyysin yhtenäisyys (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Myös tässä tutkimuksessa 

litteraatteja muokattiin ja tarkennettiin tarvittaessa vielä analyysin edetessä. Analyysin 
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loppuvaiheessa työhön aineistoesimerkeiksi valituista katkelmista litteroitiin prosodiset 

kokonaisuudet asteikolla nouseva, laskeva, tasainen. Jokaisen esimerkin otsikkoon 

merkittiin lisäksi aineistoesimerkkiä vastaavan videokatkelman kesto minuutteina ja 

sekunteina. 

 

Aineiston havainnoinnin pohjalta määriteltiin keskustelukumppanin erilaiset roolit 

keskustelussa. Tarkastelun pohjana oli oletus niin kutsutusta kaksoisroolista (von 

Tetzchner, 1996; 1999, 77; ks. luku 3.4. tässä työssä ), jonka perusteella voitiin odottaa 

kumppanin asettuvan ainakin keskustelijan ja tulkitsijan rooleihin. Kumppanin vuorot 

koodattiin sen perusteella, mitä roolia ne keskustelussa edustavat. Erilaisten vuorojen 

tutkiminen keskustelukumppanin roolien näkökulmasta on perusteltua, koska tässä 

tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan keskustelukumppaneiden vuorovaikutustoiminnan 

erityispiirteitä. Vastaavanlaisten keskusteluaineistojen tutkimuksessa vuorovaikutusta 

on kuvattu useammin keskustelijoiden ”yhteisenä saavutuksena” (engl, joint activity, 

co-construction) kuin pelkästään keskustelukumppanin toiminnan näkökulmasta (ks. 

Goodwin,1995, Bloch & Wilkinson, 2004, Bloch, 2005, 2011, Bloch & Beeke 2008; 

vrt. tämän työn luku 2.2.).  

 

Keskustelijan ja tulkitsijan rooliin liittyvien vuorojen koodaamisen jälkeen jäljelle jäi 

vielä paljon sellaisia vuoroja, jotka eivät sopineet kumpaakaan edellä mainittuun 

rooliin. Suurin osa jäljelle jäävistä vuoroista liittyi jollakin tavalla muuten 

kansionkäyttöön ja erityisesti kansionkäytön tukemiseen ja selkiyttämiseen 

keskustelutilanteessa. Roolien jaottelua käsitellään perusteellisemmin tämän työn 

luvussa 7.1.  

 

Jokaisesta keskustelutilanteesta laskettiin myös kaikkien kumppanin tuottamien 

vuorojen määrä sekä erikseen erilaisten vuorojen määrät. Lesser (2003) mainitsee, että 

poikkeavan vuorovaikutuksen tutkiminen keskustelunanalyysin keinoin vaatii usein  

tutkittavien piirteiden määrällistämistä. Lukumäärien avulla selvitettiin erilaisten 

vuorojen suhteelliset osuudet kaikista tuotetuista vuoroista. Niitä tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa ainoistaan summittaisesti pyöristettyinä lukuina, koska vuorojen 

päällekkäisyyden vuoksi lukumäärien tarkka laskeminen oli hankalaa. Vain yhden 
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henkilön tekemän analyysin pohjalta tarkkojen prosenttilukujen ilmaiseminen voisi 

myös olla luotettavuuden kannalta ongelmallista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei 

myöskään ollut vuorojen määrällisen jakautumisen kuvaaminen, vaan summittaisten 

lukujen avulla pyrittiin havainnollistamaan tutkittua aineistoa lukijalle (ks. luku 7.1.).  

 

Vuorovaikutustilanteen rakennetta pyrittiin kuvaamaan keskustelunanalyysissa 

kuvattujen jäsennysten vuorottelu- sekvenssi- ja preferenssijäsennysten, pohjalta (ks. 

luku 2.1.). Tarkastelun lähtökohtana olivat analyysin aiemmassa vaiheessa havaitut 

roolit ja niihin liittyvät vuorotyypit. Analyysin avulla pyrittiin kuvaamaan, missä 

järjestyksessä vuorot seuraavat toisiaan ja muodostavatko ne sekvenssejä tai 

vieruspareja. Raevaaran (1998) mukaan vierusparien analyysi etenee vaiheittain. 

Ensimmäinen askel on vierusparin havaitseminen aineistossa. Seuraava vaihe on etu- ja 

jälkijäsenen nimeäminen. Nimeämisen tarkoitus on esittää joitakin merkitseviä piirteitä 

vierusparista. Kolmanneksi tarkastellaan puheenvuorojen rakennetta ja rakenteen 

merkitystä keskustelun etenemisen kannalta. Vieruspari- ja sekvenssianalyysin 

yhteydessä tarkasteltiin myös jäsenten preferenssiä sekä odotuksenmukaisesta 

jäsennyksestä mahdollisesti poikkeavia katkelmia. Keskustelukumppanien toiminnan 

vertailun pohjana käytettiin keskustelujen sekvenssi- ja vierusparirakenteissa ilmeneviä 

eroja. Kraat (1985) on koonnut artikkeliinsa sekä apuvälinettä käyttävään henkilöön että 

keskustelukumppaniin liittyviä tutkimushavaintoja, jotka vaikuttavat keskustelun 

sujuvuuteen. Esimerkiksi keskustelukumppanille ominainen kommunikatiivinen tyyli 

sekä kumppanin ja kontekstin tuttuus vaikuttavat kykyyn keskustella kommunikoinnin 

apuvälinettä käyttävän henkilön kanssa. Keskustelutilanteiden eroja tarkasteltiin lisäksi 

vuorovaikutusosaamisen (ks. luvut 4.2. ja 4.3.) ja institutionaalisen vuorovaikutuksen 

näkökulmasta (ks. luku 2.2.). 

7 Keskustelukumppanin roolit ja toiminta vuorovaikutuksen rakentajina 

7.1 Keskustelukumppanien roolien määrittely 

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia käyttävien henkilöiden 

keskustelukumppaneiden tehtäviä on kuvattu usein kaksoisroolin käsitteen avulla. 

Keskustelukumppanin tehtäviin kuuluvat keskustelun ylläpitämisen lisäksi merkkien 
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tulkinta ja viestien muotoilu (von Tetzchner, 1996; 1999, 77; Brekke & von Tetzchner, 

2003; ks. luku 3.4. tässä työssä). Kaksoisroolilla viitataan yleensä lähinnä graafisten  

kommunikointimenetelmien käyttötilanteisiin (esim. von Tetzchner, 1996), mutta 

tulkitseminen ja viestien muotoilu kuvaavat keskustelukumppanin tehtäviä myös 

kirjainaskelluksessa (ks. Bloch, 2005, 2011). Kansionkäyttäjän kumppanin 

kaksoisrooliin näyttää sisältyvän tulkitsemista laajempi tehtävä, josta käytetään tässä 

tutkimuksessa nimitystä avustajan rooli (vrt. luku 6.4.). 

 
Esimerkki 3. Puheterapeutti ja Joonas. Keskustelijan ja avustajan roolit. Kesto: 0:40. 

X____Kansio_________________________________ 

01 P: noni no se on ihan totta mutta hei? 
 

kansio_________________________________________________ 

02    haluatko sinä jutella minun kanssa? 
 

Kansio_____________________________________________________ 

03    mennääs sinne vapaa-aikaan tuolta vapaa-aika, 
 

kansio__________________________      

04    nytten siitä elokuvasta? 
  
05    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J________________________________    

06 P:  sä sanot että ei et halua. 
 
07    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

         
J______________________________________________________ 

08 P:  okei tänään aiemmin äikän tunnilla sä olisit 
  
   J________________________________________________ 

09    halunnu jutella mut et just nyt niinkö. 
 
10    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Avustajan rooliin liittyvien vuorojen tarkoituksena vaikuttaa tulkinnan lisäksi olevan 

kansiossa liikkumisen ohjaaminen tai kumppanin oman kansionkäytön sanoittaminen. 

Esimerkissä 3 rivillä 3 on avustajan rooliin liittyvä vuoro. Puheterapeutin vuoro ei 

sisällä kansionkäyttäjän ilmaisun tulkintaa, vaan puhuja sanoittaa vuoron aikana 

mallittamiseen liittyvää kansiossa liikkumista. Kun taas rivillä 6 puheterapeutti tulkitsee 

kansionkäyttäjän eli Joonaksen nyökkäyksen ääneen. 

 
Taulukko 1. Keskustelukumppanin roolit ja rooleihin liittyvät vuorot. 
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ROOLI	  
	  

	  
KESKUSTELIJAN	  ROOLI	  

	  
AVUSTAJAN	  ROOLI	  

VUOROTYYPPI	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
• Keskusteluvuoro	  

o (Mallittaminen)	  

	  
• Tulkintavuoro	  

o Yksittäisen	  merkin	  tulkinta	  
o Lausuman	  tulkinta	  

• Navigointivuoro	  
o Navigointimerkin	  tulkinta	  
o Mallittamiseen/siirtymiseen	  

liittyvä	  navigointivuoro	  

• Muu	  kansionkäyttöön	  liittyvä	  
vuoro	  
	  

	  
Taulukossa 1 on esitetty keskustelukumppanin roolit sekä niihin liittyvät erilaiset 

vuorotyypit. Tämän tutkimuksen kaikissa keskustelutilanteissa reilu kolmasosa 

kumppanin tuottamasta puheesta näyttää liittyvän hänen rooliinsa itsenäisenä 

keskustelijana (ks. vuorojen määrällistäminen luvusta 6.4.). Eri keskustelutilanteissa 

keskustelijan rooliin liittyvien vuorojen osuudet kaikista kumppanin tuottamista 

vuoroista olivat noin 37, 34 sekä 43 prosenttia. Keskustelijan rooliin liittyvien vuorojen 

tarkoitus on viedä keskustelua eteenpäin. Vuoroihin ei sisälly  esimerkiksi 

kansionkäyttäjän ilmaisun tulkintaa, vaan vuorot ovat tyypillisiä tavanomaisen 

keskustelun vuoroja. 

 

Tässä tutkimuksessa erilaisista kysymyksistä, vastauksista, toteamuksista, kieltämisistä 

tai myöntämisistä käytetään yhteistä nimitystä keskusteluvuoro. Keskusteluvuorot 

voivat olla tavanomaisia puhuttuja vuoroja, kuten puheterapeutin vuoro esimerkin 3 

riveillä 8-9, mutta osaan niistä liittyy mallittamista (ks. luku 3.3. tässä työssä). 

Mallittaminen on kansionkäyttöön ja ylipäänsä puhetta tukevaan ja korvaavaan 

kommunikointiin liittyvä piirre, jota ei esiinny luonnollisessa keskustelussa. Muidenkin 

kommunikoinnin apuvälineiden käytössä mallittaminen näyttää liittyvän kumppanin 

omiin keskusteluvuoroihin (Binger & Light, 2007; Liboiron & Soto, 2006; ks. myös 

Binger, Maguire-Marshall & Kent-Walsh, 2011 ). Mallitukset on merkitty litteraatteihin 

mustalla neliöllä aina mallitetun sanan jälkeen (ks. litterointimerkkien selitykset työn 

alussa). Esimerkissä 3 on puheterapeutin keskusteluvuoro riveillä 1-4. Hän mallittaa 

osan omasta vuorostaan riveillä 2, 3 ja 4. Rivillä 3 oleva mallitukseen viittaava 

litterointimerkki liittyy navigointimerkin osoittamiseen. 

 
Esimerkki 4. Saara ja Joonas. Mallittaminen keskusteluvuoron aikana. Kesto: 3:00. 
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Kansio__ 

01 S:  sinä,  
    S KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
 
  Kansio___ 

02 S:  olla, 
    S KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
 

  kansio____________ 

03 S:  Olla ystävä. 
 

Kansio_____ 

04    J NYÖKKÄÄ    
 

kansio_ylös_ 

05 J:   
 

Kansio_J_X 

06 S:  hahmot? 
   S KÄÄNTÄÄ SIVUJA 

 
kansio_ 

07 J:   
 

Kansio_ 

08 S:  minä? 
 

Kansio_S_ 

09 J:    
 

Kansio_ 

10 S:  olla. 
 

Kansio_S 

11 J:   
 

Kansio_JX_ 

12 S:  muumi. 
 

X____________ 

13    J HYMYILEE 
 

Kansio________________________________________ 

14 S:  sinä olla petteri punakuono, 
 

Kansio______ 

15    J NYÖKKÄÄ 
 

Kansio_________________________ 

16 S:  minä olla jumala. 
 

S_kansio_S_ 

17 J:  
    S KÄÄNTÄÄ SIVUA 

  S_ 

18 J:   
 

Kansio____________ 

19 S:  käännä sivua, 
 

Kansio_ 
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20 J:   
 

Kansio_ 

21 S:  sinä? 
 

Kansio_ 

22 J:   
 

Kansio_ 

23 S:  olla? 
 

Kansio_S_ 

24 J:   
 
Kansio___________________________J_ 

25 S:  kiitos. sinä olla hauska. 
 

Esimerkissä 4 Saaran mallittaa omaa puhettaan riveillä 1, 2, 3, 14, 16 ja 25. 

Mallittamista on kuvattu lähinnä ydinsanojen osoittamisena (mm. Binger & Light. 

2007). Edellä olevissa esimerkeissä puheterapeutti näyttää osoittavan vain viestiensä 

ydinsanoja, kun taas Saara vaikuttaa muodostavan viestejään osin käytettävissä olevien 

merkkien perusteella. 

 

Avustajan rooliin liittyvät vuorot muodostavat tässä aineistossa suurimman osan 

keskustelukumppanin tuottamista vuoroista. Avustajan rooliin liittyvät vuorot eroavat 

toisistaan sisällön ja käyttötarkoituksen osalta. Tulkintavuorot kuvaavat puhumattoman 

henkilön osoituksia seuraavia yksittäisten merkkien tulkintoja sekä sellaisia pidempiä 

kokonaisuuksia, joiden aikana pyritään tulkitsemaan usean osoituksen muodostamaa 

kokonaista lausumaa. Kommunikointikansion suunnittelussa on pyritty 

mahdollisimman sujuvaan monimerkkisten viestien käyttöön, joten on perusteltua 

odottaa myös kansionkäyttäjän lähtökohtaisesti pyrkivän merkityksellisen lausuman 

muodostamiseen useita merkkejä osoittaen (vrt. luku 3.2.). Kahdentyyppisten 

tulkintavuorojen tarve näyttää liittyvän siihen, että kokonaiset lausumat muodostetaan 

erillisistä, pienemmistä yksiköistä. Kokonaisen lausuman tulkintavuoro muodostuu 

useamman pienen yksikön varaan, eikä kommunikointikumppanin yleensä tarvitse 

yrittää tulkita kokonaisia merkityksiä yhden merkin perusteella. Yksittäisten merkkien 

tulkintojen määrä voi vaihdella keskustelutilanteesta riippuen runsaastikin. Tässä 

aineistossa yhden merkin tulkintoja on eniten kaikista avustajan rooliin liittyvistä 

vuorotyypeistä.  Vähintään neljäsosa kaikista kumppanin vuoroista on yksittäisten 

merkkien tulkintoja. 
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Tulkintatavassa näyttää olevan kumppanikohtaisia eroja. Joskus pelkistä merkeistä 

osoittamalla muodostuu niin selkeä lausuma, ettei varsinaista ”kokoavaa”, kokonaisen 

lausuman tulkintavuoroa tarvita, kuten esimerkin 4 riveillä 7-13. Saara ei aina tulkitse 

ääneen jokaista Joonaksen osoittamaa merkkiä, vaan saattaa joskus vastata suoraan. 

Esimerkin 4 riveillä 20, 22 ja 24 on Joonaksen osoituksia, jotka Saara tulkitsee riveillä 

21, ”sinä”  ja 22 ”olla”. Joonaksen lausuman viimeisintä merkin osoitusta seuraa Saaran 

suora vastaus ja puheenvuoron jatkaminen, ”Kiitos, sinä olla hauska”. 

 
Esimerkki 5. Puheterapeutti ja Joonas. Yksittäisen merkin ja kokonaisen lausuman tulkinta. 
Kesto: 1:15. 

X____________________ 

01 P:    siel kävi jussi, 
 

Kansio_ 

02 J:   
 

Kansio_______________ 

03 P:    koulun ihmiset, 
KÄÄNTÄÄ SIVUA 

 
  X_ 

04 J:   
 

X________________ 

05 P:  käännä sivua? 
KÄÄNTÄÄ 

 
  kansio_ 

06 J:   
 

Kansio_____________________________________________ 

07 P:  nii sä näytät sieltä virastomestari jussi. 
 

_____________________________________________________ 

08    kyllä eli jussi? ja mennääs tonne ihmisiin  
KÄÄNTÄÄ SIVUJA 

 
  ____________________________________________ 

09    takasin käytetään tätä nyt kävi  
 

________________ 

10    merkityksessä, 
 

_____________________________________ 

11    jussi kävi tässä huoneessa. 
 

kansio_ 

12 J:   
 

Kansio_ 

13 P:  mitä, 
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Kansio_ 

14 J:   
 

Kansio_ 

15 P:  oli, 
 

Kansio_P_ 

16 J:   
 

Kansio______________ 

17 P: koulun ihmiset, 
KÄÄNTÄÄ SIVUA 

 
  X_ 

18 J:   
 

Kansio____________ 

19 P:  käännä sivua, 
KÄÄNTÄÄ 

 
  kansio_ 

20 J:  
 

Kansio_ 

21 P:  jussi. 
 
 

22    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Kansio___ 

23 P:  hilkka. 
 
24    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Kansio______________ 

25 P:  virastomestari. 
 
26    J NYÖKKÄÄ 

 
Kansio__________________________J______________________ 

27 P:  mitä oli virastomestari. mikä oli? vai mikä on? 
  

____________________________ 

28    mikä on virastomestari? 
 
29    J NYÖKKÄÄ 
 

X_________________________________________________ 

30 P:  mhmmm siis sä kysyt sitä ammattia niinkö? 
 

X___________ 

31    J NYÖKKÄÄ 
 

Puheterapeutti ja Joonas keskustelevat huoneen ovella käyneestä virastomestarista 

esimerkissä 5. Keskustelun aluksi puheterapeutti toteaa virastomestari Jussin käyneen 

huoneessa. Joonas aloittaa oman lausumansa muodostamisen rivillä 12. Riveillä 13 ja 
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15 puheterapeutti tulkitsee Joonaksen yksittäiset merkit sujuvasti, ja Joonas jatkaa 

lausuman muodostamista. Rivillä 21 puheterapeutti tulkitsee jälleen Joonaksen 

yksittäistä osoitusta, jota kuitenkin seuraa Joonaksen päänpudistus rivillä 22. Rivillä 23 

puheterapeutti esittää uuden yksittäisen merkin tulkintaehdotuksen, jota seuraa jälleen 

Joonaksen päänpudistus. Seuraavan tulkintayrityksen rivillä 25 Joonas varmistaa 

oikeaksi nyökkäämällä. Kun neuvottelu yksittäisen merkin tulkinnasta on saatu 

päätökseen, puheterapeutti alkaa tulkita kokonaista lausumaa rivillä 27-28. Tämän 

vuoron aikana puheterapeutti yrittää muokata tulkintaehdotuksen oikeaan muotoon 

itsenäisesti. Rivillä 29 Joonas varmistaa nyökkäämällä lausuman oikean tulkinnan, 

jonka puheterapeutti esittää vielä tarkentavan kysymyksen tulkintaa koskien.  

 

Vaikka Saara ei aina tulkitse ääneen Joonaksen osoituksia tai kokonaisia lausumia, 

yleisin, odotuksenmukainen tapa näyttää kuitenkin olevan lausumien tulkitseminen 

ääneen. On havaittu, että selkeiden vuorojen ääneen tulkitsemista käytetään avusteisessa 

keskustelussa vuorottelua ja yhteisymmärrystä selkiyttävänä strategiana, eikä sen ole 

tarkoitus olla korjaavaa (Bloch, 2005, 52, Schegloff, 1996). Ääneen tulkitseminen 

toimii keskustelustrategiana, joka antaa osallistujille mahdollisuuden peilata ja saada 

palautetta lausumanmuodostamisprosessista. Puheterapeutin ja Joonaksen keskustelu 

esimerkissä 5 olisi voinut päättyä kommunikoinnin katkeamiseen, mikäli puheterapeutti 

ei olisi tulkinnut Joonaksen osoituksia ja kokonaista lausumaa ääneen. Esimerkissä 

ääneen tulkitseminen tuntui antavan kansionkäyttäjälle mahdollisuuden korjata 

kumppanin tulkintaa, jolloin yhteistyö kokonaisen lausuman muodostamiseksi oli 

sujuvaa. 

 

Puheterapeutin ja Joonaksen keskustelussa pään pudistuksia tai nyökkäyksiä seuraavat 

vuorot ovat useimmiten tulkintavuoron kaltaisia (ks. esimerkki 3 ja rivi 6), koska 

puheterapeutti sanoittaa niitä ja tulkitsee ääneen samalla tavoin kuin osoituksiakin. 

Tällaiset osoituksen tulkintaa vastaavat eleiden tulkinnat luokiteltiin tässä tutkimuksessa 

tulkintavuoroiksi.  

 

Kansionkäyttäjän viestien tulkitseminen voi olla samanaikaista tai varmistettua. 

Samanaikaisella tulkinnalla tarkoitan tässä yhteydessä sellaista tilannetta, jossa 
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kansionkäyttäjä jatkaa lausuman muodostamista koko ajan kansioon katsoen, 

kumppanin tulkitessa samalla osoituksia ääneen. Varmistetuksi tulkinnaksi nimitän 

tilannetta, jossa  kansionkäyttäjä nostaa katseensa kumppaniin osoituksen jälkeen ja 

joissakin tapauksissa vielä hyväksyy tai hylkää ehdotetun tulkinnan eleitä käyttäen. 

Nämä erilaiset tulkintatavat eroavat toisistaan siinä, miten tulkintatilanteessa käytetään 

katsetta ja eleitä. Tulkintatavat vaihtelevat keskustelun eri vaiheissa, eikä tulkintatapa 

näytä olevan sidoksissa myöskään keskustelukumppaniin, vaan useissa tilanteissa 

aloitteen tulkinnan varmistamiseen tekee kansionkäyttäjä itse. Voidaan kuitenkin todeta, 

että samanaikainen tulkinta liittyy yksittäisiin osoituksiin ja niissä tapauksissa tavallaan 

myös lausuman tulkintaan, joissa kokonaista lausumaa ei sen selkeyden vuoksi tulkita 

lainkaan erikseen ääneen. Saaran ja Joonaksen keskustelussa tulkitseminen on 

enimmäkseen samanaikaista ja varmistettu tulkinta liittyy lähinnä kokonaisiin 

lausumiin. Puheterapeutin ja Joonaksen keskustelussa sen sijaan Joonas saattaa kääntää 

katseensa puheterapeuttiin useammin varmistaakseen yksittäisen merkin tulkintaa.  

 

Kommunikointikansion käytössä kumppani sanoittaa tulkinnan lisäksi kansiossa 

liikkumista sekä mallittamista. Kansionkäyttäjän heikon motoriikan vuoksi 

keskustelukumppani voi joutua kääntämään kansion sivuja ja etsimään pyydettyä 

kategoriaa. Mallittaessaan keskustelukumppani saattaa kertoa ääneen mitä kategoriaa on 

etsimässä. Merkkien etsimiseen siis saattaa liittyä sellaisia vuoroja, joilla ei varsinaisesti 

ole tarkoitus viedä keskustelua eteenpäin, mutta ne eivät myöskään ole  puhumattoman 

henkilön vuorojen tulkintaa. Koska kommunikointikansiossa erilaiset sanat on jaettu 

aihepiireittäin kategorioihin, käyttäjä voi joutua siirtymään kategorioiden välillä yhtä 

lausumaa muodostaessaan. Myös uuden puheenaiheen aloittaminen vaatii kategoriasta 

toiseen siirtymistä. Navigoinnin tarve on ominaista nimenomaan 

kommunikointikansiolle, koska käytettävissä oleva, laaja merkkivarasto on täytynyt 

jakaa useille eri sivuille. Tässä tutkimuksessa käytän nimitystä navigointivuorot (ks. 

taulukko 1.). Navigointivuorot voivat sijoittua joko mallitetun lausuman keskelle tai ne 

voivat esiintyä itsenäisinä vuoroina. Esimerkissä 3 riveillä 2-4 on puheterapeutin 

mallittama lausuma. Lausuman keskellä, rivillä 3 on mallitukseen liittyvää navigointia 

sanoittava navigointivuoro. 
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Kansionkäyttäjän navigointimerkkien osoitukset tulkitaan yleensä samalla tavalla kuin 

muutkin osoitukset. Esimerkin 5 riveillä 3 ja 17 puheterapeutti tulkitsee 

kansionkäyttäjän osoitukset samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin osoitukset, 

vaikka osoitettavat merkit ovat niin sanottuja navigointimerkkejä, joiden avulla 

kansiossa siirrytään sivulta toiselle. Tässä tutkimuksessa navigointimerkin osoitusta 

seuraavat merkin ääneen tulkitsemiset luokiteltiin navigointivuoroiksi, koska ne eivät 

toimi osana muodostettavaa lausumaa kuten muut merkit. Navigointimerkkien 

osoitukset voivat olla osana lausuman muodostamiseen tähtäävää vuoronvaihtoa silloin, 

kun lausuman muodostaminen vaatii siirtymistä kategorioiden välillä. Näiden 

navigointivuorojen jälkeen saattaa esiintyä toisenlaisia navigointivuoroja, joiden 

tarkoituksena ei ole enää varsinaisesti merkin ääneen tulkitseminen.  

 
Esimerkki 6. Saara ja Joonas (ja puheterapeutti). Erilaisia navigointivuoroja. Kesto: 1:18. 

01 P:  Nyt se alkaa Nyt saatte alkaa juttelee ihan 
  
02    rennosti ei oo mitää merkitystä mitä te senku 
  
03    höpötätte jos tarvitte mu apuu ni mä tuu auttaa, 
 

kansio___________J______ 

04 S: m no mistä jutellaa. 
    J KATSOO PUHETERAPEUTTIIN 

 
  Kansio_ 

05 S: nyt? 
   S AVAA KANSION 

 
  Kansio_ 

06 J:   
 

Kansio_J________ 

07 S:  luontosivulle, 
            KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
 
08 S:  (--) 
 
09 P:  mä vähä korjaan pysyy paremmin se. 
 
  Kansio_________________________________________________ 

10 S:  luontosivu luontosivu mis tääl on luontosivu, 
  KÄÄNTELEE SIVUJA 
 

  kansio___________ 

11 S: (--) luontosivu, 
 
  ______________ 

12 S: sori joonas. 
   KÄÄNTELEE SIVUJA JA OSUU VAHINGOSSA J:N KÄTEEN 
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  ___________________ 

13 S:  noin siit alkaa. 
   KÄÄNTÄÄ VIELÄ YHDEN SIVUN 
 
  ________________________________ 

14    Täst pitäs alkaa luontosivut nyt. 
 

Saaran ja Joonaksen keskustelu esimerkissä 6 alkaa puheenaiheen ja siihen sopivan 

kategorian valinnasta. Saara tulkitsee Joonaksen navigointimerkin osoituksen rivillä 7 ja 

alkaa sen jälkeen käännellä kansion sivuja etsiäkseen oikeaa kategoriaa. Etsimiseen 

liittyvät vuorot riveillä 10 ja 11 ovat myös navigointivuoroja, joiden tarkoitus ei 

kuitenkaan ole enää tulkita merkin osoitusta, vaan ehkä enemmänkin sanoittaa 

kansiossa siirtymistä. Navigointivuorojen määrä vaihtelee kovasti eri 

keskustelutilanteissa. Puheterapeutin ja Joonaksen keskustelussa navigointivuoroja on 

prosentuaalisesti lähes yhtä paljon kuin yksittäisen merkin tulkintoja. Suuri osa näistä 

navigointivuoroista on kuitenkin puheterapeutin oman keskusteluvuoron sisään 

kuuluvaa, mallitukseen liittyvää, siirtymien sanoittamista eikä kansionkäyttäjän 

osoituksiin perustuvaa navigointia.  

 

Navigointi- ja tulkintavuorojen lisäksi tässä aineistossa omaksi, avustajan rooliin 

kuuluvaksi vuorotyypiksi erottuvat muut kansionkäyttöön liittyvät vuorot, jotka 

näyttävät olevan tyypillisiä puheterapeutin ja Joonaksen keskustelulle. Puheterapeutti 

sanoittaa vuorojen aikana mallittamista tai kansiossa liikkumista  ja neuvoo Joonakselle 

miten kansiota voi käyttää. Muut kansionkäyttöön liittyvät vuorot eivät näytä olevan 

kansionkäytön kannalta ”pakollinen” vuorotyyppi, vaikka niitä esiintyy aineistossa 

varsin paljon.  Vastaavanlaisia vuoroja on kuvattu liittyvän opetustilanteisiin, joissa 

pyritään mallittaen opettamaan kansionkäyttöä. Esimerkiksi VOCA-puhelaitetta 

käyttävän lapsen kanssa keskusteleva kumppani tuottaa apuvälineellä mallitettujen 

ilmausten lisäksi puhetta, jolla hän samalla kuvaa lausuman muodostamisen prosessia ja 

sanoittaa omaa toimintaansa (Liboiron & Soto, 2006). Tässä tutkimuksessa niin sanotut 

muut kansion käyttöön liittyvät vuorot voivat liittyä puheterapeutin institutionaaliseen 

rooliin.  
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Esimerkki 7. Puheterapeutti ja Joonas. Muut kansionkäyttöön liittyvät vuorot. Kesto: 0:45. 

J______kansio_____________________J_________kansio______ 

01 P:  okei no sitte mä haluun kysyy että? mä näytän  
 
   _______________________________________________ 

02   täältä olla ja mennyt aikamuoto ja  
 

____________________________________________________ 

03    kysymys ja vielä kaks kertaa toi sinä.  
 
   J___________________________kansio____________________ 

04    eli olitteko te sillon? ja nyt mennään tonne 
 

___________________________________________________________ 

05    kuvaileviin?      ja nyt mä etsin  
   KÄÄNTÄÄ SIVUJA  

  _______________________________________________ 

06    mistä löydän mä oletan et se on näitä  
 

___________________________________________________ 

07    adjektiiveja näitä vastakohtia löytys.  
 

___________________________________________J____________ 

08    mennään tonne b kategoriaan. Katotaan. olitteko  
KÄÄNTÄÄ SIVUJA 

 
  ______________________ 

09    te sillon pieniä? 
 
10    J NYÖKKÄÄ 
 
   __________________________________   

11 P: mm eli pieniä lapsia niinkö. 
 
12    J NYÖKKÄÄ 
 

Esimerkissä 7 puheterapeutin keskusteluvuoro alkaa riviltä 1 ja päättyy periaatteessa 

riville 9.  Keskusteluvuoron sisällä  on myös erilaisia avustajan rooliin liittyviä vuoroja. 

Riveillä 1-3 sekä 5-7 on puheterapeutin muita kansionkäyttöön liittyviä vuoroja, joiden 

tarkoituksena näyttää olevan kansionkäytön opettaminen. Esimerkissä 7 

keskusteluvuoron sisään upotettuna on muiden kansionkäyttöön liittyvien vuorojen 

lisäksi navigointivuoroja riveillä  4-5 sekä 7-8. Esimerkki puheterapeutin vuorosta 

havainnollistaa hyvin sitä, etteivät  kuvatunlaiset kansionkäyttöön liittyvät vuorot aina 

esiinny selkeästi omina puheenvuoroinaan, vaan ne voivat olla osin päällekkäisiä tai 

sisäkkäisiä muiden vuorojen kanssa. Jotkin kumppanin, erityisesti puheterapeutin, 

puheenvuoroista muodostuvat useanlaisista vuoroista ja muodostavat kompleksisia 

kokonaisuuksia. Kompleksisia vuoroja käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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7.2 Keskustelukumppanin roolit ja sekvenssijäsennys 

	  

Vuorovaikutus on aina sidoksissa kontekstiin, jonka pohjalle rakentuvat myös 

keskustelun vuorottelujäsennys ja sekvenssirakenne (Heritage,1984; Goodwin & 

Heritage, 1990; Goodwin & Duranti, 1992). Tämän tutkimuksen aineistossa 

sekvenssirakenne ja vuorottelujäsennys muodostuvat kansionkäytön ympärille. 

Keskustelukumppanin täytyy mukautua keskustelijan ja avustajan rooleihinsa 

kansionkäytön säätelemällä tavalla. Kansiolla käydyssä keskustelussa näyttää olevan 

omanlaisensa rakenne, jossa kuitenkin on havaittavissa säännönmukaisia sekvenssejä. 

Edellisessä luvussa määritellyt erityyppiset vuorot esiintyvät keskustelussa osana 

erilaisia sekvenssejä. Tässä yhteydessä vuorottelua tarkastellaan ensisijaisesti juuri 

näiden kommunikointikansion käytölle tyypillisten vuorojen näkökulmasta.  

 

Kansionkäyttäjän osoituksesta ja kumppanin tulkinnasta muodostuva pari vaikuttaa 

olevan kansionkäytön ”perusyksikkö”, jota ilman keskustelu ei etene. Merkitykselliset 

lausumat muodostetaan kansionkäyttäjän ja kumppanin yhteistyönä yhden merkin 

osoituksen ja tulkinnan kautta. Kuvan osoittaminen näyttää luovan vahvan ennakko-

oletuksen seuraavalle vuorolle, joka on oletuksenmukaisesti merkin tulkinta (ks. myös 

luku 7.1.). Osoitus ja tulkinta näyttävät liittyvän toisiinsa niin säännönmukaisesti, että 

niiden muodostamaa yksikköä voisi pitää vierusparina. Osoitus toimii vierusparin 

etujäsenenä, joka luo odotuksen tietyntyyppiselle jälkijäsenelle, tässä tapauksessa 

kumppanin tulkintavuorolle. Vastaava, merkityksellisten lausumien rakentaminen 

keskustelukumppanin tuella liittyy tyypillisesti monien muidenkin kommunikoinnin 

apuvälineiden käyttöön (Kraat, 1985). Myös afaattisen puhujan ja keskustelukumppanin 

välisessä keskusteluissa on havaittu yhteistä lausumien rakentamista  erityisesti 

sellaisissa tilanteissa, joissa ilmenee sanahakua (Laakso & Klippi, 1999; Bloch & 

Beeke, 2008; Laakso, 2012). Blochin (2005) tutkimuksessa dysartrisen puhujan ja 

tavanomaisesti puhuvan kumppanin keskustelussa vastaava perusyksikkö muodostui 

dysartrisen miehen tuottamasta yhdestä tavusta tai äänteestä ja keskustelukumppanin 

toistosta. Näistä perusyksiköistä muodostuvat sekvenssit tähtäsivät kokonaisen 

lausuman muodostamiseen, jonka viimeisenä vuorona oli kumppanin yhteenveto 

tuotetusta lausumasta. Bloch pitää kokoavaa vuoroa ja vuoron rakenneyksiköiden 
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ääneentoistamista erityisen tärkeänä lausuman merkityksen rakentamiseen ja 

merkityksellisyyden ylläpitämiseen liittyvänä strategiana. 

 

Myös tässä tutkimuksessa havaittiin samankaltainen sekvenssi, joka näyttää olevan 

kansionkäytölle yhtä tyypillinen kuin osoitus-tulkinta-vieruspari. Kyseessä on 

kokonaisen lausuman muodostamiseen tähtäävä, toistuvista osoitus-

tulkintavieruspareista muodostuva sekvenssi. Tällaisen sekvenssin lopussa on aina 

kumppanin muodostama kokoava tulkinta merkeittäin muodostetusta lausumasta.  

Tulkintaa seuraa vielä usein kansionkäyttäjän varmistus tai tulkinnan hylkäämistä 

merkitsevä pään pudistus.  

 
Esimerkki 8. Puheterapeutti ja Joonas. Lausuman muodostamiseen tähtäävä sekvenssi. Kesto: 
0:22. 

 
Kansio_P_ 

01 J:   
 
   Kansio___ 

02 P: mikä mitä? 
  
   Kansio_P_ 

03 J:   
 
   Kansio_____________ 

04 P: Marco Bjurström? 
  
   Kansio_ 

05 J:  
 

Kansio___________ 

06 P: juontaa .ai nyt? 
 
07    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 
   Kansio_P_ 

08 J:  
 
   Kansio___________________________________________________ 

09 P: sillon aikasemmin sä näytät mennyttä aikamuotoo, 
 
10    J NYÖKKÄÄ 
 
   Kansio__________________________JX_______________ 

11 P: mitä se juonsi aikasemmin ,kyl mä tiedän 
 

___________________ 
12    bumtsibumia eiksnii, 
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Esimerkissä 8 puheterapeutti ja Joonas keskustelevat televisio-ohjelmista ja juontajasta. 

Joonas aloittaa keskustelukatkelman osoittamalla merkkiä, jonka puheterapeutti 

tulkitsee rivillä 2.  Rivit 1 ja 2, 3 ja 4 sekä 5 ja 6 muodostavat osoitus-

tulkintavierusparit. Riville 6 asti sekvenssi etenee suoraviivaisesti ja 

odotuksenmukaisesti ilman poikkeuksia. Yksittäisen merkin tulkintavuoron jälkeen, 

rivillä 6, puheterapeutti esittää kuitenkin merkin tulkintaa koskevan tarkentavan 

kysymyksen. Seuraavalla rivillä 8 Joonas hylkää puheterapeutin tulkinnan pudistamalla 

päätään ja jatkaa tai tarkentaa lausumaa osoittamalla vielä yhtä merkkiä. Puheterapeutti 

tulkitsee Joonaksen osoituksen, minkä Joonas varmistaa nyökkäyksellä oikeaksi (rivi 

10). Varmistusta seuraa puheterapeutin tulkinta kokonaisesta lausumasta (rivi 11) ja 

saman vuoron aikana vastaus Joonaksen lausumaan (rivit 11-12). Sekvenssin lopussa ei 

ole enää nyökkäykseen perustuvaa varmistusta lausuman tulkinnasta, vaan vaikuttaa 

siltä, että yhteisymmärrys kokonaisen lausuman tulkinnasta varmistetaan tässä 

yhteydessä katseella. Esimerkissä 8 esitetty sekvenssi ei ole täysin odotuksenmukaisen 

rakenteen mukainen, koska riveillä 6-10 puheterapeutti ja Joonas käyvät tulkintaa 

tarkentavaa neuvottelua. Rivit 6-10 näyttävät muodostavan lausuman muodostamiseen 

pyrkivän sekvenssin sisään niin sanotun välisekvenssin. Esimerkin 8 välisekvenssi alkaa 

puheterapeutin tarkentavasta kysymyksestä. Puheterapiavuorovaikutuksessa 

samankaltaisia välisekvenssejä saattavat muodostaa sellaiset jaksot, joiden aikana 

puheterapeutti pyrkii osoittamaan vuoron ongelmallisuutta tai ohjaamaan asiakasta 

itsenäiseen korjaukseen tarkentavalla kysymyksellä (vrt. Tykkyläinen, 2005; Gardner, 

2005). 

 

Erityisesti puheterapeutin ja Joonaksen välisessä keskustelussa osoitus-

tulkintavieruspareihin liittyy pieniä katseenvaihtoja, jotka voivat toimia keinona 

varmistaa yhteisymmärrystä uutta lausumaa muodostettaessa. Esimerkissä 8 Joonas 

suuntaa katseensa puheterapeuttiin osoituksen jälkeen tai sen aikana riveillä 1, 3 ja 8. 

Myös Bloch (2011) havaitsi puhumattoman henkilön käyttävän katsetta lausuman 

tulkinnan varmistamisessa. Katse näyttää toimivan myös vuoronsiirtäjänä tai 

huomionkiinnittäjänä silloin, jos kumppani ei heti tuota odotuksenmukaista 

tulkintavuoroa. 
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Esimerkki 9. Puheterapeutti ja Joonas. Tulkinnan varmistaminen eleillä. Kesto: 0:12. 

Kansio__ 

01 J:   
 
   Kansio___J__ 

02 P:  matkustaa, 
ALKAA KÄÄNTÄÄ SIVUA 
 

03    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 
04 P: ei,  

 
Kansio__ 

05 J:   
 

Kansio____ 

06 P:  kuvailevat, 
 
07    J NYÖKKÄÄ 
 
   Kansio_________J________ 

08 P:  hienosti sä korjasit mua. 
   KÄÄNTÄÄ SIVUJA 

    
   Kansio__ 

09 P:  noni? 
	  

Esimerkissä 9, Joonas ei missään vaiheessa ota katsekontaktia puheterapeuttiin, vaan 

hän viestii puheterapeutille väärästä tulkinnasta rivillä 3 pudistamalla päätään. 

Seuraavan tulkintaehdotuksen Joonas varmistaa nyökkäämällä, rivillä 7.  

	  

 

Esimerkki 10. Puheterapeutti ja Joonas. Katseen käyttö varmistuksen ja vuorottelun keinona. 
Kesto: 0:54. 

	  
01 P:  no mitäs muuta? kerros mulle hei? mennääs  

 
_______________________ 

02    Tonne ekalle aukeemalle . 
   KÄÄNTÄÄ SIVUJA 

   
  ____________________________________________ 

03    kerro mulle. mä kysyn Sulta siis? että mitä  
 

_______________________________J______________ 
04    sinä tehdä mennyt aikamuoto.mitä sinä teit?  

 
__________________kansio_________J_kansio______ 

05    nyt mennään tonne erityispäiviin kolmetoista,  
KÄÄNTÄÄ 
SIVUA 
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 _______J________ 
06    No, vappuna. 
 
07    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J_____________________ 
08 P: pudistat päätä että ei, 
 
09    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J__________________________ 
10 P: sä et halua kertoa niinkö, 
 
11    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J______________________ 
12 P: vai sä et tehny mitää, 
 
13    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J________________ 
14 P: etkö halua kertoa? 
 
15    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

X______________ 
16 P: et halua kertoa. 
 

Esimerkissä 10 koko vuoronvaihto sujuu ilman katsekontaktia. Jos viestin tulkitseminen 

on onnistunut sujuvasti ilman varmistuskatseita, kansionkäyttäjä  vaikuttaa käyttävän 

kuitenkin katsetta viestiäkseen vuoron siirtämistä kumppanille kokonaisen lausuman 

muodostamisen jälkeen. Esimerkin 10 rivillä 16 puheterapeutti esittää tulkinnan, jonka 

Joonas näyttää varmistavan ottamalla katsekontaktin puheterapeuttiin. Toisaalta Joonas 

saattaa viestiä katsekontaktillaan aikomusta siirtyä uuteen puheenaiheeseen.	  

 

Puhujien on todettu säätelevän keskustelukumppanin osallistumista sanahakuun eleitä ja 

katsetta käyttäen (Goodwin & Goodwin, 1986). Puhuja ottaa katsekontaktin 

keskustelukumppaniin erityisesti silloin, kun haluaa tämän osallistuvan sanahakuun. 

Kansionkäytössä yhden merkin tulkitsemiseen voi liittyä pieni katseenvaihto. Aiemmin 

vertasin afaattisen puhujan sanahakua tässä tutkimuksessa kuvattuun lausuman 

muodostukseen tähtäävään sekvenssiin. Kansionkäyttäjän kumppaniin suuntautuva 

katse voi siis viestiä sitä, että kansionkäyttäjä vahvistaa kumppanin osallistumisen 

lausuman muodostukseen. Toisaalta katse saattaa toimia myös yksittäisen merkin 

tulkinnan varmistajana.  
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Keskustelijan rooliin liittyvissä vuoroissa vaikuttaa olevan eniten sisäistä vaihtelua. Ne 

eroavat toisistaan sisällöltään ja tarkoitukseltaan, minkä vuoksi ne eivät asetu 

keskustelussa tiettyihin kohtiin niin rajoitetusti kuin esimerkiksi tulkintavuorot. Tämän 

tutkimuksen aineistossa tyypillisin jatko kumppanin keskusteluvuorolle näyttää olevan 

kansionkäyttäjän osoitus, jolla hän pyrkii esimerkiksi jatkamaan keskustelua, 

kommentoimaan tai vastaamaan keskustelukumppanin kysymykseen. Kansionkäyttäjä 

voi vastata keskustelukumppanille myös nyökkäämällä tai pudistamalla päätään. 

Muutamassa kohdassa keskusteluvuoroa seuraa toimintavuoro, jos kumppani 

esimerkiksi pyytää kansionkäyttäjää siirtämään kättään. Keskusteluvuorot näyttävät 

esiintyvän yleensä joko suoraan tulkintavuoron jälkeen tai sitten, kun puhumaton 

henkilö on varmistanut oikean tulkinnan nyökkäyksellä. Navigointivuorotkin näyttävät 

sijoittuvan keskusteluihin epäsäännöllisemmin kuin tulkintavuorot. Niitä voi olla joko 

navigointimerkin osoituksen jälkeen tai mallittamisen yhteydessä. Joonaksen ja Saaran 

keskustelussa, esimerkissä 6 taas on useita peräkkäisiä navigointivuoroja. Ensimmäinen 

navigointivuoro rivillä 7 on navigointimerkin tulkinnan jälkeen, mutta seuraava 

navigointivuoro riveillä 8-11 liittyy oikean kategorian etsimiseen.  Navigointivuorot 

voivat sijoittua myös aivan uuden puheenvuoron alkuun.  
 

Esimerkki 11. Puheterapeutti ja Joonas. Navigointivuorot mallitetun lausuman keskellä. Kesto: 
1:15. 

   Kansio_______________________________________________ 

01 P:  mut hei? nyt mä kysyn sulta. eli mennääs tonne 
  

_____________________________________________________ 

02    ops ekalle aukeemalle? ja mä kysyn jotaki. 
 
   _______________________________________________________ 

03    mitä?ja sit mennään tonne tonne [tonne tonne 
  
   _______________ 

04    koulusivuille? 
 
05    [J HIHITTÄÄ] 
 
   Kansio________________________________________________ 

06 P:  mitä sä naurat],   no kato ihan eri värinen  
ETSII SIVUA 

 
  ___________________________________J____________________ 

07    mihin silmä tarttu, eli mitä oppiaineita. 
 
08    [J NOSTAA KÄTTÄÄN OSOITTAAKSEEN KUVAA 
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   J_________________________________,,,...___________________ 

09 P: [kuuntele, eiku nyt kuuntele, mitä] oppiaineita 
  
   kansio__________________________________________________ 

10    pitäis sun mielestä opiskella ahkerasti. mitä 
  

____________________________________________________ 

11    pitäis oikeesti opiskella jotta vois tulla 
  
   J_____________kansio________________________________ 

12    juontajaks. käyääks kattoo tota oppijuttuu. 
  
   ___________________________J_________kansio______________ 

13    mitäse tartteese tota se juontaja, mitä sen mb:n 
  

J_____________________kansio__________J___________________ 

14    pitää minkälaisia oppiaineita sen pi on pitänyt 
  
   ________________________________________________________ 
   opiskella et siit on tullu niin hyvä juontaja. 
 

Esimerkissä 11 puheterapeutti aloittaa puheenvuoronsa keskusteluvuorolla, jota seuraa 

heti keskustelun aloittamiseen ja oman kansionkäytön sanoittamiseen liittyvä 

navigointivuoro riveillä 1-2 ja 3-4. Puheterapeutti jatkaakin usein itse 

keskusteluvuoroon navigointivuoron jälkeen, kun taas Saaran ja Joonaksen välisessä 

keskustelussa navigointivuoroa seuraavat kansionkäyttäjän osoitukset ovat 

tavanomaisempia. Puheterapeutin navigointivuorot näyttävät sijoittuvan useimmiten 

mallitetun lausuman keskelle. Ylipäänsä navigointivuoroja on Joonaksen ja Saaran 

keskustelussa vähän, koska kansiossa navigointi liittyy useimmiten Joonaksen 

osoituksiin, kuten esimerkissä 6.  

 

Myös muut kansionkäyttöön liittyvät vuorot näyttävät sijoittuvan eniten mallitettujen 

keskusteluvuorojen keskelle, mutta joskus ne saattavat seurata myös osoituksen 

tulkintaa. Esimerkeissä 7 ja 11, puheterapeutti sanoittaa omaa kansionkäyttöään 

mallitettujen keskusteluvuorojen sisällä.  

 
Esimerkki 12: Puheterapeutti ja Joonas. Korjausehdotus. Kesto:0:20. 

	  
kansio_ 

01 J:  
 

Kansio_ 
02 P:  ihmiset? 
 

Kansio_P_ 
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03 J:  
 

X_kansio________ 

04 P:  koulunihmiset. 
 

Kansio_ 

05 J:   
 

Kansio__________________________________________________ 

06 P:  lauri? mut sä oisit voinu tässä kohtaa näyttää  
 

________J__________________________ 

07    myös sitä hän tai se merkkiä. 
 

Esimerkissä 12 puheterapeutti tuottaa muun kansionkäyttöön liittyvän vuoron riveillä 6-

7 heti yksittäisen osoituksen tulkinnan jälkeen. Kansionkäyttäjän osoitukseen 

viittaavilla kumppanin vuoroilla tuntuu olevan tarkoitus osoittaa jollakin tapaa 

kansionkäyttäjän vuoron ongelmallisuutta tai esittää korjausehdotus (Vrt. Tykkyläinen, 

2005, 126). Puheterapeutin vuoron tavoitteena voi olla itsenäiseen korjaukseen 

ohjaaminen, vaikka keino onkin hyvin suora ja näyttää korostavan edeltävän vuoron 

ongelmallisuutta.  

 

Tämän tutkimuksen aineistossa puheterapeutin puheenvuorot ovat usein moniosaisia ja 

koostuvat useista vuoron rakenneyksiköistä. Hän suorittaa vuorojensa aikana sekä 

keskustelijan että avustajan rooliin kuuluvia tehtäviä. Esimerkki 7 havainnollistaa 

puheterapeutin pitkää vuoroa, jonka runkona on keskusteluvuoro. Keskusteluvuoron 

sisällä on sekä navigointia että muita kansionkäyttöön liittyviä vuoroja. Erilaiset 

vuorotyypit erottuvat tehtävän lisäksi kokonaisesta puheenvuorosta intonaation 

perusteella. Monimutkaisissa kokonaisuuksissa puheenvuoro ei näytä muodostavan 

intonaation perusteella yhtenäistä kokonaisuutta. Yhden pitkän puheenvuoron sisään 

sijoittuvat erilaiset vuorotyypit muistuttavatkin omien intonaatioiden perusteella 

vuorojen rakenneyksiköitä. Erilaiset vuorotyypit muodostavat monimutkaisen 

puheenvuoron samaan tapaan kuin puheenvuoro rakentuu tavanomaisessa keskustelussa 

(vrt. Sacks ym., 1974). Vertaus vuoron rakenneyksikköön on kuitenkin sikäli hankala, 

että useinkaan mahdolliset vuoronvaihtokohdat eivät sijoitu tämän aineiston 

moniosaisissa vuoroissa osien rajoille. Luontevampaa olisi ehkä verrata näitä 

keskusteluvuoron sisään sijoittuvia navigointi- ja kansionkäyttövuoroja 

metakommunikaatioon, jolla pyritään lisäämään ja varmistamaan 
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keskustelukumppaneiden yhteisymmärrystä keskustelun aikana (vrt. luku 4.1. tässä 

työssä).  

 

Muiden kansionkäyttöön liittyvien vuorojen kaltaisia vuoroja on näyttänyt esiintyvän 

myös kirjanlukutilanteessa, jossa kommunikoinnin apuvälineenä on käytetty VOCA-

puhelaitetta (Voice Output Communication Aid) (Liboiron & Soto, 2006). VOCA-

mallitusten lisäksi keskustelukumppani on sanoittanut omaa toimintaansa ja mallintanut 

samalla lausuman tuottamisen prosessia apuvälineen käyttäjälle. Sellaisia tutkimuksia 

on raportoitu hyvin vähän, joissa olisi erityisesti kuvattu keskustelukumppanin vuorojen 

sisältöä. Useissa apuvälineen käytön opettamiseen tähtäävissä interventiotutkimuksissa 

kumppaneita on kuitenkin ohjeistettu käyttämään apuvälinettä oman puheensa rinnalla 

eli mallittamaan (ks. Basil, 1992; Pennington ym., 2004;  Liboiron & Soto, 2006; 

Solomon-Rice & Soto, 2011). Opettajien tai puheterapeuttien vuorot edellä mainituissa 

tutkimuksissa ovat saattaneet olla sisällöltään samankaltaisia kuin tässä tutkimuksessa 

kuvatut puheterapeutin monimutkaiset vuorot.  

 

7.3 Keskustelukumppanin toiminta osana keskustelun rakentumista. 
 
 
Tämän tutkimuksen keskustelutilanteista löytyy paljon yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät 

keskustelukumppaneiden toimintaan. Edellisissä luvuissa kuvattiin  piirteitä, jotka 

ilmenevät keskustelukumppaneiden toiminnassa, mutta ovat silti lähinnä kansionkäytön 

säätelemiä. Tässä luvussa pyrin  kuvaamaan ja pohtimaan keskustelutilanteissa 

ilmeneviä eroja. Erityisesti kiinnitän huomiota keskustelukumppaneiden toiminnassa 

näkyviin eroihin.  

 

Tämän tutkimuksen keskustelutilanteet ovat asetelmaltaan hyvin erilaisia. Kahdessa 

keskustelutilanteessa keskusteluparina ovat luokkatoverukset Joonas ja Saara. Heidän 

vuorovaikutuksensa rakentuu kaverisuhteen pohjalle. Puheterapeutin ja Joonaksen 

keskustelua taas näyttää määrittävän puheterapeutin institutionaalinen rooli. 

Tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu eroja myös aikuisten ja ikätovereiden tavassa 

toimia puhumattomien henkilöiden keskustelukumppaneina (ks. luku 4.3. tässä työssä).  
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Kansiokeskustelun ydinyksikkö, osoitus-tulkinta -vieruspari, näyttää toistuvan 

molemmissa keskusteluissa, ja kumpikin keskustelukumppani tuntuu pääsääntöisesti 

tuottavan heti osoituksen jälkeen tai osittain samanaikaisesti odotuksenmukaisen vuoron 

eli yksittäisen merkin tulkinnan (ks. luku 7.2.). Puheterapeutti näyttää noudattavan 

odotuksenmukaista kaavaa hyvin johdonmukaisesti koko keskustelun ajan, mutta 

Joonaksen luokkatoveri Saara tekee satunnaisia poikkeuksia odotetusta rakenteesta. 

Kokonaisen lausuman muodostukseen pyrkivän sekvenssin lopussa on 

odotuksenmukaisesti kokoava tulkintavuoro. Puheterapeutti näyttää toimivan 

johdonmukaisesti ja tuottavan sekä vierusparin jälkijäsenet että lausuman 

muodostamiseen tähtäävän sekvenssinloppuiset lausuman tulkintavuorot (ks. esimerkki 

8). Saara ja Joonas poikkeavat odotuksenmukaisista rakenteista joitakin kertoja. Saara 

jättää välillä tulkitsematta ääneen sekä yksittäisiä merkkejä että kokonaisia lausumia. 

Joskus Saara voi vastata Joonakselle suoraan yksittäisen merkin osoituksen jälkeen, 

jolloin hän jättää tulkitsematta ääneen sekä yksittäisen merkin että kokonaisen 

lausuman.  

 
Esimerkki 13. Saara ja Joonas. Vaihtelevia tulkintatapoja. Kesto: 2:00. 

 
Kansio_S_ 

01 J:  
 

Kansio____ 

02 S:  elokuva. 
 

Kansio_ 

03 J:  
 

 
04 S:  Sinä, 
 

Kansio_ 

05 J:  
 

Kansio____________ 

06 S:  minä olen äiti, 
 

Kansio_______ 

07    J NYÖKKÄÄ 
 

Kansio____________ 

08 S: mm tiedetään. 
 
   Kansio_ 

09    minä? 
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10    S KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
 

Kansio_______________________ 

11 S:  minä olla hullu? 
 

Kansio_________________ 

12    S KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
 
  Kansio_ 

13 S:  hullu       äiti. 
   KÄÄNTÄÄ SIVUA 
 
  kansio_S_ 

14 J:  
 

Kansio_ 

15 S:  mmm, 
 

Kansio_S_ 

16 J:  
 
17    J KATSOO SAARAA, JOKA ELEHTII KIUSAANTUNEEN NÄKÖISESTI 
 

Kansio__S_ 

18 J:  
 

Kansio______________ 

19 S:  mmm joo mä tiiän. 
 

_________________________________________________ 

20    oot sanonut ton varmaa miljoona kertaa. 
 

Esimerkissä 13 Joonas aloittaa lausuman muodostamisen rivillä 1. Saara tulkitsee 

odotuksenmukaisesti ääneen Joonaksen osoitukset riveillä 2 ja 4. Rivillä 5 Joonas jatkaa 

lausuman muodostamista osoittamalla merkkiä, jota Saara ei kuitenkaan tulkitse 

seuraavaksi ääneen. Yksittäisen merkin tulkinnan sijaan hän tuottaa kokonaisen 

lausuman tulkintaehdotuksen rivillä 6. Vaikka rakenne ei vastaa täysin edellisessä 

luvussa kuvattua odotuksenmukaista sekvenssiä, Joonas kuitenkin varmistaa 

nyökkäämällä tulkinnan oikeaksi ja sekvenssi päättyy odotuksenmukaisesti. Myös 

Blochin (2005) tutkimuksessa dysartisen puhujan tuottaman vuoron toistaminen tuntuu 

olevan odotuksenmukaista, vaikka kumppani välillä jättääkin ilmaukset toistamatta. 

Odotuksenmukaisen vuoron puuttuessa tauko vuorojen välillä voi pidentyä ja joskus 

kommunikointi jopa katkeaa. Odotuksesta poikkeavat sekvenssit eivät ehkä palvele 

tavoitetta yhtä hyvin kuin odotuksenmukaiset sekvenssit. Esimerkin 13 riveillä 14-20 

Saara ei tulkitse ääneen Joonaksen osoituksia lainkaan, vaan vastaa tälle suoraan. 

Tilanteessa tulkintatavan muuttamiseen vaikuttanee Saaran kiusaantuminen, joka on 
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tulkittavissa sekä hänen ulkoisesta olemuksestaan että puhutun ilmauksen sisällöstä (rivi 

20). 

 
Esimerkki 14. Saara (ja Joonas) ja puheterapeutti. Saaran moniosainen vuoro. Kesto: 0:45. 

kansio_____________________________________________________________ 
01  S:  ihmisiin ihmisiin, siirrätkö joonaksen käden, 
 
02  P:  joo jos joonas vois itse siirtää 
 

Kansio___________________________________________________ 
03  S:  mm hahmot? missäs täälon ee. minä olen   
 
 
04    psysio, 
 
05 P:  sano ääneen 
 
06  S:  minä olen physiologi. 
 

Odotuksenmukaisten vuorojen tuottamisessa esiintyvien erojen lisäksi Saaran ja 

puheterapeutin vuoroissa voi havaita rakenteellisia eroja. Saaralla on joitakin 

moniosaisia vuoroja, mutta vähemmän kuin puheterapeutilla. Esimerkissä 14 Saara 

aloittaa puheenvuoronsa navigointivuorolla rivillä 1. Navigointivuoron jälkeen Saara 

tuottaa puheterapeutille suunnatun keskusteluvuoron, jonka jälkeen hän jatkaa taas 

navigointivuoroon rivillä 3. Saaran navigointivuoro liittyy hänen oman puheensa 

mallittamiseen ja hän jatkaa puheenvuoroaan navigoinnin jälkeen suoraan mallittamalla 

omaa keskusteluvuoroaan. Saaran useista vuorotyypeistä koostuviin puheenvuoroihin ei 

näytä liittyvän niin kutsuttuja muita kansionkäyttöön liittyviä vuoroja lainkaan. 

Puheterapeutin monimutkaisille vuoroille tyypilliset muut kansionkäyttöön liittyvät 

vuorot näyttävät palvelevan keskustelussa opetuksellista tavoitetta (ks. esimerkit 11 ja 

12). Puheterapeutti sisällyttää Saaraa useammin navigointivuoroja 

keskusteluvuoroihinsa. Puheterapeutin tuottamista navigointivuoroista suurin osa liittyy 

mallittamiseen, kun taas Saaran ja Joonaksen keskustelussa enemmistö 

navigointivuoroista seuraa kansionkäyttäjän navigointimerkkien osoituksia. Tässä 

tutkimuksessa ei ole laskettu keskustelijoiden tekemien aloitteiden määrää, mutta 

aikaisemmin luvussa 7.2. raportoin monimutkaisten vuorojen alussa olevien 

navigointivuorojen indikoivan uuden puheenaiheen aloittamista. Keskusteluvuorojen 

mallittamiseen liittyvien navigointivuorojen suuri määrä puheterapeutin ja Joonaksen 
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keskustelussa voikin viitata siihen, että puheterapeutti tekee paljon aloitteita 

keskustelunaiheen suhteen.  

 

Edellä esitettyjen havaintojen perusteella puheterapeutin ja Joonaksen keskusteluun 

näyttää liittyvän opetuksellisia tavoitteita. Puheterapeutti mallittaa omaa puhettaan 

paljon kansion avulla ja opettaa samalla Joonakselle kansionkäyttöä. Mallittaminen 

yhdistetäänkin useammin opetustilanteisiin kuin arkiseen keskusteluun (Romski & 

Sevcik, 1996, 102).  

 
Esimerkki 15. Puheterapeutti ja Joonas. Opetuksellinen mallittaminen. Kesto : 0:20. 

   Kansio___ 

01 J:   
 

Kansio_____ 

02 P: ihmiset? 
 
   Kansio_P__X 

03 J:   
P NAURAA    

 
kansio________________________________________________ 

04 P: sä näytät tyttö. eli tarkotatsä että sinä 
 

________________________X___________ 

05    haluat jutella tytöistä. 
 

X___________ 

06    J NYÖKKÄÄ 
 

Mallittamisen opetuksellista tarkoitusta kuvastanee myös se, että puheterapeutti 

sisällyttää mallittamista myös kokonaisen lausuman tulkintavuoroihin, kuten esimerkin 

15 riveillä 4-5.  Esimerkissä 15 Joonas tosin näyttää tuottavan vain yksimerkkisen 

ilmauksen, ”tyttö”, rivillä 3, vaikka hän pääsääntöisesti pyrkii monimerkkisiin 

ilmauksiin. Mallittamisen kuvattiin tämän työn luvussa 3.3. perustuvan tavanomaisen 

kielenoppimisen periaatteeseen, jonka mukaan vanhemmat yleensä luonnostaan 

laajentavat lapsen yksinkertaisia ilmauksia. Puheterapeutin kokonaisen lausuman 

tulkintaan liittyvä mallittaminen voi toisaalta tässä yhteydessä liittyä ilmauksen 

laajentamiseen ja oikeaoppisen mallin antamiseen. Vaikka mallittamista suositellaan 

kaikille kansionkäyttäjän kumppaneille tilanteesta riippumatta, on oikeaoppisen mallin 

antaminen ylipäänsä hyvin tavanomainen opettamisen ja oikeaoppisen ilmaisun 

houkuttelemisen keino puheterapiavuorovaikutuksessa (ks. Gardner, 2005).  
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Myös edellisen luvun esimerkissä 12, riveillä 6-7 olevan vuoron, ”mut sä oisit tässä 

kohtaa voinu näyttää myös sitä hän- tai se- merkkiä”, kuvattiin liittyvän mahdollisesti 

puheterapiavuorovaikutukseen ja pyrkivän osoittamaan edellisen vuoron 

ongelmallisuutta. Vuoron tavoitteena voi ongelmallisuuden osoittamisen sijaan olla 

myös tilannekohtaisesti sujuvamman kansionkäytön opettaminen. Joka tapauksessa 

kuvatunkaltainen vuoro näyttää olevan yhteydessä opetukselliseen tavoitteeseen, sillä 

vastaavia vuoroja ei esiinny luokkatoverusten välisessä keskustelussa lainkaan. Vaikka 

puheterapeutin ja Joonaksen keskustelussa esiintyvät muut vuorot liittyvätkin 

kansionkäyttöön, ne eivät näytä olevan välttämätön, kansionkäytön myötä syntyvä 

vuorotyyppi, vaan ne liittyvät keskustelun institutionaaliseen luonteeseen. Holckin 

työryhmä (2009) havaitsi tutkimuksessaan puheterapeuttien dominoivan keskustelua 

liikuntavammaisten lasten kanssa esittämällä runsaasti kysymyksiä. Tämänkin 

tutkimuksen keskustelussa puheterapeutti käyttää paljon kysymyksiä keskustelun 

aloittajina tai silloin kun hän yrittää saada Joonaksen itse aloittamaan keskustelun (ks. 

esimerkit 3, 10 ja 11).  

 

Institutionaalisuus ja keskusteluparien erilaiset keskinäiset asetelmat tuntuvatkin 

selittävän osittain sekvenssirakenteissa esiintyviä eroja. Saaran poikkeukset 

odotuksenmukaisista vuoroista vaikuttavat liittyvän lähinnä sellaisiin tilanteisiin, joissa 

Saara kokee Joonaksen aloitteet ja keskustelunaiheen kiusalliseksi tai epämiellyttäväksi. 

(ks. esimerkki 13, rivit 14-20). Vaikka kansionkäyttäjän keskustelukumppaneita 

ohjeistetaan mallittamaan omaa puhettaan kansion avulla, ei Saaran rooliin 

luokkatoverina kuitenkaan liity odotusta kansionkäytön opetuksesta yhtenä 

vuorovaikutuksen tavoitteena. Vuoroissa ja vuorottelujäsennyksessä näkyvät erot voivat 

johtua myös keskustelijoiden vuorovaikutusosaamisen eroista ja henkilökohtaisista 

ominaisuuksista (ks. luku 4.2. tässä työssä).  

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointimenetelmää käyttävien henkilöiden on 

havaittu olevan tavanomaista useammin keskustelutilanteissa passiivisia (Hjelmquist & 

Sandberg, 1996; Bedrosian, 1999; ks. myös luku 4.1. tässä työssä).  Puhetta tukevaa ja 

korvaavaa kommunikointikeinoa käyttävät lapset ja nuoret voivat myös olla 
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sosiaalisissa ja pragmaattisissa taidoissa ikätovereitaan jäljessä, koska heidän on vaikea 

löytää osaavia keskustelukumppaneita (Tavares & Peixoto, 1996). Tämän tutkimuksen 

keskustelutilanteissa esiintyvä, kansion avulla kommunikoiva Joonas vaikuttaa olevan 

taitava kansionkäyttäjä. Hänen keskustelutaitonsa ovat hyvät ainakin siltä osin, että hän 

näyttää käyttävän konventionaalisesti katsetta ja motoriikan sallimissa rajoissa myös 

muita eleitä huomion kiinnittämiseen ja vuorottelun säätelyyn, eikä jättäydy ainoastaan 

apuvälineen varaan. Hän tuntuu omaksuneen tehokkaan kommunikointitavan, jossa hän 

yhdistää kansionkäytön eleisiin. Muissakin tutkimuksissa on havaittu, että puhetta 

tukevan ja korvaavan kommunikointimenetelmän käyttöönotto ja käytön opettaminen 

eivät sulje pois muiden kommunikointikeinojen, kuten puheen ja eleiden käyttöä 

(Binger ym., 2008). Puhumattomat henkilöt saattavat käyttää eleitä ja ääntelyä 

enimmäkseen responsiiviseen toimintaan, kun taas aloitteiden tekemiseen he käyttävät 

useimmiten apuvälinettä (Clarke & Kirton, 2003). Myös Joonaksen nyökkäykset ja 

päänpudistukset liittyvät  nimenomaan varmistuksiin ja vastaamiseen, mutta 

keskustelualoitteet hän tekee kansiota käyttäen. 

 

Joonas tuntuu toimivan keskustelutilanteessa tottuneesti kumppanin kanssa, mikä näkyy 

esimerkiksi siinä, miten Joonas katseensa avulla osoittaa vuoroja kumppanille 

esimerkiksi yksittäisen osoituksen, nyökkäyksen tai lausuman muodostamisen jälkeen. 

Hän ei ole passiivinen kommunikoija, kuten graafista kommunikointia käyttävät lapset 

voivat usein olla, vaan hän tekee aloitteita ja ottaa vuoron itselleen. Muutamissa 

kohdissa esiintyy jopa ”päällekkäispuhetta”, kun Joonas yrittää osoittamalla ottaa 

vuoron keskustelukumppanin vielä puhuessa.  

 
Esimerkki 16. Puheterapeutti ja Joonas. Päällekkäispuhe. Kesto: 0:30. 

  Kansio_____________________________J_______kansio__ 

01    aiheena tytöt. eli haluaksä kysyä jotakin??   
 

___________J___________kansio_______________________________ 

02    haluaksä kertoa jotakin vai haluasiksä jostain 
 

_______________________________J_____kansio___________ 

03    omista kokemuksista mitkä [on tapahtunu? 
 
04 J:  [] 
 
   Kansio_______ 

05 P: kuuntele], 
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   NOSTAA SORMEN PYSTYYN 
 

Kansio_______________________________________________________ 

06    tai jotakin tekemisiä menemisiä? tai sun 
  

__________________________________________________________ 

07    toiveita? tai vitsailuja tai salaisuuksia  
 

_______________________________J_X___J___________ 

08    jotka liittys tyttöihin.mitäs sä haluat  
J ETSII MERKKIÄ 

____________ 

09    tytöistä. 
 

   kansio___ 

10 J:  
 

Kansio_______________________________J______________________________ 

11 P: jotakin asiaa mikä on jo tapahtunu aikasemmin, 
J NYÖKKÄÄ 

  kansio__ 

12    Okei. 
 

Kansio__ 

13 J:   
 
 

Kansio____________________________________ 

14 P: ja ihmiset kerroksä nyt [mihin  
       KÄÄNTÄÄ SIVUA 
 

Kansio__ 

15 J: [] 
 

Kansio__ 

16 P: sinä] 
 
Kansio__P 

17 J:   
 

Kansio_________________ 
18 P:  perhe ja ystävät 

KÄÄNTÄÄ SIVUA 
 
  Kansio__ 

19 J:  
 

Kansio____J_______ 

20 P: Tuuli serkku 
 
21    J NYÖKKÄÄ 
 

Kansio_____________________ 

22 P:  mm eli sinä ja Tuuli serkku 
 

Esimerkissä 16, puheterapeutti johdattelee Joonasta puheenaiheeseen mallittamalla 

kysymyksiä. Riveillä 3-5 Joonas yrittää osoittaa merkkiä kesken puheterapeutin vuoron, 
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jolloin puheterapeutti kehottaa Joonasta kuuntelemaan rivillä 5. Puheterapeutin vuoroon 

näyttää liittyvän tässä esimerkissä vahva opetuksellinen rooli. Joonaksen keskeytys 

rivillä 4 näyttää viittaavan siihen, että puheterapeutin tarjoama ehdotus rivillä 3 oli 

oikea. Puheterapeutti kuitenkin jatkaa vuoroaan ja uusien vaihtoehtojen tarjoamista 

mallitustarkoituksessa. Rivillä 10 Joonas osoittaa uudelleen samaa merkkiä, jota on 

yrittänyt osoittaa jo aiemmin rivillä 4. Puheterapeutti tulkitsee Joonaksen osoituksen 

rivillä 11 ja varmistaa heti Joonaksen tulkintaa varmistavan nyökkäyksen rivillä 12. 

Tässä esimerkissä Joonas tuntuu osoittavan hyvää vuorovaikutusosaamista ja 

pyrkimystä sujuvaan vuoronvaihtoon, koska hän tarttuu kumppanin ehdotukseen heti 

siinä vaiheessa, kun kumppani tuo ehdotuksen esille. Puheterapeutin sitoutuminen 

opetukselliseen tavoitteeseen näyttää sen sijaan häiritsevän keskustelun sujuvaa 

etenemistä. Saman esimerkin riveillä 14-16 on jälleen päällekkäispuhuntaa. Edellisestä 

päällekkäispuhuntatilanteesta poiketen puheterapeutti antaa Joonaksen ottaa vuoron 

rivillä 15 ja jatkaa itse tulkitsemalla Joonaksen osoituksen rivillä 16. 

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointimenetelmää käyttävien lasten ja heidän 

ikätoveriensa vuorovaikutusta kuvataan monissa tutkimuksissa hyvin vähäiseksi (esim. 

Light, Seligson & Lund, 1998). Puhuvat luokkatoverit näyttävät olevan taipuvaisia 

esittämään puhumattomille ikätovereilleen keskustelutilanteissa kyllä/ei-kysymyksiä. 

Luokkatovereiden ohjaaminen voi edistää vertaisvuorovaikutusta ja lisätä 

puhumattomien lasten aloitteellisuutta (Lilienfeld, 2003; Lilienfeld & Alant, 2005). 

Ohjaamisessa on korostettu erityisesti avoimien kysymysten esittämistä ja oman puheen 

mallittamista. Tämän tutkimuksen aineistossa esiintyvät Saara ja Joonas poikkeavat 

taidoiltaan Lightin työryhmän (1998) kuvaamista lapsista. Saara näyttää tuntevan hyvin 

kansionkäytön periaatteet ja hän osaa myös mallittaa omaa puhettaan. Hän kykenee 

melko sujuvasti lukemaan kansionkäyttäjän konventionaalisia signaaleja eli tässä 

tapauksessa osoituksia. Joonas tukeutuu kommunikoinnissaan pääosin kansionkäyttöön, 

mutta keskustelun ohjaamisen, kuten vuorottelun säätelyyn ja tulkinnan varmistuksiin 

hän käyttää eleitä. Näitä multimodaalisia keinoja Saara ei jokaisessa tilanteessa huomaa 

seurata. Saara ei myöskään aina tunnu olevan orientoitunut keskustelemaan Joonaksen 

kanssa vaan saattaa esimerkiksi puhua puheterapeutille eikä sen vuoksi huomaa kaikkia 

Joonaksen keskustelualoitteita. 
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Esimerkki 17. Saara ja Joonas. Kommunikaatio katkeaa. Kesto: 0:50. 

Kansio_ 

01 J:   
 
  Kansio_ 

02 S:  sinä, 
  

Kansio_ 

03 J:  
 

Kansio________________ 

04 S: mennyt aikamuoto, 
 

Kansio_ 

05 J:   
 

Kansio_ 

06 S:  Oli, 
 

Kansio_ 

07 J:   
 

JX_________________________ 

08 S:  minä eilen olin äiti, 
 

 
X_________________________ 

09    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

X,,,  
10 S: hä 
 
 
  Kansio__J_________________________________________ 

11 S:  niin siis minä olen ollu eilen äiti vai? 
 

Kansio____________________ 

12    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Kansio_ 

13 S: mitä, 
 

Kansio_S_ 

14 J:   
 
  JX_,,,____________________________________________________ 

15 S:  kyl mä joo tapasin mun äitii eilen ku mä menin 
  

_______ 

16    Kotii. 
 

SX______________________________________________ 

17    J NOSTAA KÄSIÄ JA PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

_______________________ 

18    J KÄÄNTÄÄ SIVUJA 
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Esimerkissä 17 Joonas yrittää aloittaa keskustelua elokuvasta. Lausuman 

muodostamiseen tähtäävä sekvenssi alkaa odotuksenmukaisesti Joonaksen osoituksilla, 

jotka Saara tulkitsee riveillä 2, 4 ja 6. Joonas jatkaa lausuman muodostamista rivillä 7 

osoittamalla merkkiä. Saara ei tulkitse Joonaksen yksittäisen merkin osoitusta enää 

ääneen, vaan esittää kokonaisen lausuman tulkintaehdotuksen. Joonas pudistaa päätään, 

koska tulkinta on väärä. Saara esittää vielä uudet tulkintaehdotukset riveillä 11 ja 15-16. 

Lopulta sekä Joonas että Saara näyttävät turhautuvan, koska he eivät pääse 

yhteisymmärrykseen kokonaisen lausuman tulkinnasta. Saara ei tunnu yhdistävän 

Joonaksen viestejä oikeaan kontekstiin. Keskustelu katkeaa, ja Joonas alkaa itse 

käännellä lopulta kansion sivuja. Saaralla ja Joonaksella ei tunnu olevan sopivia keinoja 

ratkaista vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmia ja lähteä korjaamaan 

väärinymmärryksiä (vrt. esimerkki 5; ks. luku 4.2.). Saara turhautuu nopeasti, jos 

keskustelu ei suju tai Joonas aloittaa keskustelun epämiellyttävästä aiheesta. 

Turhautuminen näkyy esimerkiksi haukottelemisena ja katseen harhailuna.  

 

Saaran ja Joonaksen välinen keskustelu vaikuttaa sujuvan parhaiten silloin, kun he 

vitsailevat tai kun aihe on molempia kiinnostava. Myös Clarke ja Wilkinson (2009) 

kuvaavat liikuntavammaisten lasten ja heidän ikätoveriensa vuorovaikutusta toimivaksi 

erityisesti vitsailutilanteissa (engl. non-serious edisodes of interaction). 

Kommunikointikansio ei apuvälineenä ehkä palvele tämän vuorovaikutusparin 

keskustelua parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka kommunikointikansio tarjoaakin 

laajan valikoiman merkkejä esimerkiksi kommunikointitauluihin verrattuna, sanasto on 

kuitenkin rajallinen, eikä näin ollen tarjoa ehkä ystävysten keskusteluun riittävästi 

sopivaa sanastoa. Kommunikaation katkeamiseen (communication breakdown) voivat 

olla syynä esimerkiksi huono huomiokyky, sopivan sanaston puute, väärinymmärrykset 

tai keskustelijoiden erilaiset intentiot (Kraat, 1985). Kommunikoinnin apuvälineitä 

käyttävien henkilöiden välisissä keskusteluissa tällaiset kommunikaation katkeamiset 

näyttävät olevan melko tavallisia.  

 

Keskustelijoiden välinen epäsymmetria on tyypillistä niin puhetta tukevassa ja 

korvaavassa kommunikoinnissa kuin institutionaalisissa puheterapiatilanteissa (ks. luvut 

2.2 ja 4.3.). Avustajan rooliin liittyvien vuorojen suuren määrän vuoksi 
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keskustelutilanne voi vaikuttaa kumppanijohtoiselta. Puheterapeutin institutionaalinen 

rooli käy ilmi monimutkaisista, mallittamista ja kansionkäytön opetusta sisältävistä 

vuoroista, jotka lisäävät entisestään vuorojen määrää Joonaksen ja puheterapeutin 

keskustelussa. Vaikka puheterapeutti tekee paljon keskustelualoitteita itse ja yrittää 

välillä ohjata keskustelun aiheita, hän näyttää olevan kuitenkin hyvin orientoitunut 

seuraamaan Joonaksen pieniäkin viestejä ja reagoimaan niihin. Joonaksella on tilaa 

tehdä aloitteita ja säädellä keskustelua puheterapeutin kanssa. Puhuvan ja 

puhumattoman henkilön välisen keskustelun on havaittu etenevän usein kysymys-

vastaus-periaatteella niin, että puhuva keskustelukumppani kysyy puhumattomalta 

henkilöltä kyllä/ei-kysymyksiä. (Muller & Soto, 2002). Tässä tutkimuksessa 

tämänkaltaista epäsymmetriaa ei havaittu, vaan keskustelukumppanit antoivat 

kansionkäyttäjälle tilaa muodostaa itse kokonaisia lausumia. Kyllä/ei-kysymyksiin 

rinnastettavia vuoroja olivat tässä tutkimuksessa ainoastaan puheterapeutin lausuman 

tulkintaehdotusten perään liittämät niinkö- partikkelit, joita hän ei kuitenkaan näyttänyt 

käyttävän keskustelustrategiana vaan enemmänkin tapana muotoilla vuoroa. 

 
Esimerkki 18. Puheterapeutti ja Joonas. Puheterapeutin institutionaalinen vuoro. Kesto: 0:40. 

	  
Kansio_ 

01 J:   
 

Kansio____________________________________________________ 

02 P:  lauri? mut sä oisit voinu tässä kohtaa näyttää  
 

_____J_____________________________ 

03    myös sitä hän tai se merkkiä. 
 

kansio_____________________ 

04   J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J__________________________________ 

05 P:  et voinu. Okei? lauri mitä, 
 

Kansio_P_ 

06 J:   
 

J______________________________________________________ 

07 P:  vapaa aika vai ihmiset nyt mä en ota selvää, 
 

Kansio_ 

08 J:   
 

Kansio_ 

09 P:  ihmiset, 
 

X________________________ 
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10    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

X__J____________________________________________________ 

11 P:  nyt sä puistat päätä tarkotaksä ettetsä löydä  
 
 

__________ 

12    Merkkiä, 
 

kansio____________________ 

13     J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

J____________________ 

14 P:  et löydä niinkö. 
 

Kansio____________________ 

15    J PUDISTAA PÄÄTÄÄN 
 

Keskusteluvuorojen sisään limittynyt kansionkäytön ohjaus voi lisätä huomattavasti 

kumppanin seuraamiseen vaadittavia kognitiivisia vaatimuksia. Erityisesti 

monimutkaisten vuorojen seuraaminen vaatii paljon kognitiivista ponnistelua, mikä voi 

välillä hankaloittaa itse keskustelun sujumista ja jopa katkaista kommunikoinnin. 

Esimerkissä 18 Joonas aloittaa lausuman muodostamisen yksittäistä merkkiä 

osoittamalla. Puheterapeutti tulkitsee osoituksen odotuksenmukaisesti rivillä 2, mutta 

jatkaakin suoraan itse muulla kansionkäytön liittyvällä vuorolla riveillä 2-3. 

Puheterapeutin vuoro ei liity mallittamiseen, niin kuin suuri osa muista kansionkäyttöön 

liittyvistä vuoroista, vaan puheterapeutti näyttää puuttuvan Joonaksen edellisen vuoron 

muotoon. Korjaus näyttää keskeyttävän Joonaksen lausuman muodostamisen, jolloin 

kommunikaatio katkeaa hetkeksi. Rivillä 5 puheterapeutti tekeekin itse aloitteen 

keskustelun jatkamiseksi esittämällä Joonakselle kysymyksen: ”Lauri mitä? ”. Vaikka 

puheterapeutin tehtäviin kuuluu yleensä asiakkaan ongelmallisen toiminnan 

osoittaminen (vrt. Ijas, 2009, Tykkyläinen, 2005), tässä tilanteessa toimivasti käytetyn 

merkin korjaaminen ei tunnu palvelevan keskustelutilanteessa selkeää tarkoitusta. 

Apuvälineen käyttäjä voi kokea korjaukset tarpeettomiksi ja häiritseviksi, mikä saattaa 

aiheuttaa negatiivisia kokemuksia kommunikoinnista ja vähentää 

kommunikointimotivaatiota (von Tetzchner & Martinsen, 2000, 302, ks. myös Harris, 

1982). 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata keskustelun rakentumista 

kommunikointikansion avulla käydyssä keskustelussa sekä kommunikointikansion 

määrittämien edellytysten että keskustelukumppaneiden toiminnan näkökulmasta. Von 

Tetzchner ja Martinsen (1996; 1999, 73-77) ovat kuvanneet puhetta tukevaan ja 

korvaavaan kommunikaatioon yleisesti liittyviä erityispiirteitä. Tässä luvussa pyrin 

kokoamaan yhteen piirteitä, jotka näyttävät olevan ominaisia laajan 

kommunikointikansion avulla käydylle keskustelulle ja pohtimaan tekemiäni havaintoja 

myös suhteessa aiempaan tutkimukseen, jota on tehty muiden puhetta tukevien ja 

korvaavien kommunikointimenetelmien käytöstä. 

 

Kommunikointikansio ja  sen käytön myötä muotoutuva keskustelukumppanin 

kaksoisrooli näyttävät olevan keskeisiä vuorovaikutuksen rakentumista sääteleviä 

seikkoja. Myös monille kansionkäyttäjille tavallinen liikuntavamma voi tehdä 

yksittäisten kuvien osoittamisesta hankalaa, joten osoitettujen merkkien tulkitseminen ei 

välttämättä käy simultaanisti vaan yhteisymmärrys täytyy varmistaa jokaisen erillisen 

merkin osoituksen välillä (ks. luku 3.1.). Kansion rakenne edellyttää lausumien 

muodostamista pienemmistä yksiköistä. Kansiota yksinkertaisemmat kommunikoinnin 

apuvälineet, kuten kommunikointitaulut, eivät välttämättä edes mahdollista kovin 

monimuotoista ilmaisua, vaan käyttäjien ilmaukset saattavat olla enimmäkseen 

yksimerkkisiä (von Tetzchner & Martinsen, 1996). Apuväline vaikuttaa siis sekä 

käyttäjän ilmaisuun että kumppanin rooleihin keskustelutilanteessa. Kielellisen 

taivutuksen puuttuessa kansiollakaan ei ole mahdollista muodostaa kieliopillisesti 

täydellisiä lauseita. Kokonaisten merkitysten luomiseen tarvitaan siis 

keskustelukumppanin ja kansionkäyttäjän yhteistyötä. 

 

Von Tetzchner ja Martinsen (1996) kuvaavat puhetta tukevaan ja korvaavaan 

kommunikointiin liittyvän eri modaliteettien välistä epäsymmetriaa. He mainitsevat 

kolme tapaa, joita soveltamalla puhumattomien henkilöiden lähiympäristö voi vähentää 

tätä epäsymmetriaa. Ympäristön ihmisten tulee ottaa kommunikointimenetelmä 

käyttöön kaikissa tilanteissa menetelmää tarvitsevan henkilön kanssa. Tukeakseen eri 

modaliteettien vahvistumista ymmärtämisessä ja tuottamisessa lähi-ihmisten tulisi 

puhua tavallisesti vastatessaan apuvälinettä käyttävälle henkilölle sekä kääntää 
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apuvälineellä kerrotut ilmaukset puhekielelle. Vaikka myös kansiokeskustelun pohjana 

tuntuu olevan puhutun kielen modaliteetti, kansion avulla käydyn keskustelun rakenne 

poikkeaa selvästi tavanomaisesta keskustelusta. Kommunikointikansion ominaisuuksien 

ja kumppanin roolien pohjalta muodostuu kokonaan omanlaisensa 

vuorovaikutusrakenne, joka näyttää lähtökohtaisesti etenevän osoitus-tulkinta-

vierusparien jonoissa. Peräkkäisistä vieruspareista muodostuvat jaksot eli sekvenssit 

päättyvät kokonaisen lausuman muodostamiseen ja hyväksymiseen.  Tämän 

tutkimuksen keskustelutilanteissa keskustelijat näyttävät omaksuneen tämän 

tavanomaisesta poikkeavan järjestelmän kansionkäyttöön liittyväksi 

keskustelustrategiaksi. Vaikka pienin, merkityksettömin yksiköin etenevä vuorottelu vie 

paljon aikaa, se näyttää kuitenkin olevan kansionkäytön ja mahdollisimman toimivan 

keskusteluvuorovaikutuksen kannalta konventionaalinen toimintatapa. 

Merkityksellisten lausumien tuottaminen ja niiden ymmärtäminen vaikuttavat 

onnistuvan parhaiten silloin, kun sekä yksittäiset osoitukset että kokonaiset lausumat 

tulkitaan ja varmistetaan.  Myös Bloch (2005) on kuvannut vastaavanlaisen vuorottelu- 

ja keskustelustrategian, joka toimii ensisijaisena, odotuksenmukaisena keinona 

dysartrisen puhujan ja hänen kumppaninsa keskustelussa. 

 

Tavanomaisessa keskustelussa keskustelukumppanit ovat keskenään tasavertaisessa 

asemassa, kun taas puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointimenetelmää käyttävän 

henkilön ja puhuvan keskustelukumppanin vuorovaikutusta kuvataan usein 

epäsymmetriseksi (Light, Binger & Kelford-Smith, 1994;  von Tetzchner & Martinsen, 

1999, 77; Brekke & von Tetzchner, 2003; Pennington ym. 2004). Myös tämän 

tutkimuksen keskustelutilanteita voi kuvata epäsymmetrisiksi ainakin tavanomaisen 

keskustelun näkökulmasta, jossa puhe on yleensä näkyvin kommunikoinnin 

modaliteetti. Kansion avulla käydyssä keskustelussa vuorottelurakenne näyttää olevan 

osittain syynä siihen, miksi keskustelutilanteiden vuorot näyttävät jakautuvan puhuvan 

keskustelukumppanin hyväksi (vrt. luku 7.3. s. 62-63). Poikkeuksellisen 

vuorottelurakenteen tavoin myös epäsymmetria näyttää olevan tämän tutkimuksen 

keskustelutilanteissa yleisesti hyväksytty ja odotuksenmukainen piirre. Epäsymmetria ei 

kuitenkaan näytä tässä tutkimuksessa kuvaavan keskustelijoiden 

vuorovaikutusosaamisen tai tiedollisen kompetenssin eroja. Tämän tutkimuksen 
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kansionkäyttäjää voinee pitää kommunikatiivisilta ja tiedollisilta taidoiltaan 

epätyypillisen taitavana, mistä johtuen epäsymmetria näyttää ilmenevän 

poikkeuksellisen kapea-alaisesti vain vuorottelurakenteessa. 

 

Lausuman muodostamissekvenssit sekä moniosaiset vuorot kuvastavat hyvin sitä, miten 

poikkeuksellinen kansiokeskustelun aikakehikko on verrattuna tavanomaiseen 

keskusteluun (vrt. luku 3.4. tässä työssä). Tavanomaisessa keskustelussa vuorottelu 

etenee yleensä nopeasti kokonaisina lausumina (ks. luku 2.1). Jo kansiokeskustelun 

perusrakenne näyttää vaativan keskustelijoilta paljon aikaa (vrt. von Tetzchner & 

Martinsen, 1999, 74). Lisäksi kansionkäyttäjän motoriikka vaikuttaa siihen kuinka 

nopeasti hän pystyy siirtymään merkistä toiseen ja kuinka tarkasti hän ylipäänsä pystyy 

merkkejä osoittamaan.  Tässä tutkimuksessa esiintyvä kansionkäyttäjä pystyy 

osoittamaan merkkejä melko selkeästi, mutta hänelläkin kuluu aikaa joskus useita 

sekunteja merkiltä toiselle siirtymiseen. Liikuntavammoihin liittyvät pakkoliikkeet ja 

liikkeiden hallitsemattomuus saattaisivat jollakin toisella henkilöllä edelleen hidastaa 

merkkien osoittamista. Niin kumppanin henkilökohtaiset ominaisuudet kuin kumppanin 

ja kansionkäyttäjän yhteistoiminnan sujuvuus vaikuttavat keskustelun ajallisuuteen 

(Kraat, 1985). Tämänkin tutkimuksen vuorovaikutustilanteissa näyttää olevan ajallisia 

eroja.  Puheterapeutin ja Joonaksen keskustelut näyttävät sujuvan nopeammin kuin 

Saaran ja Joonaksen, vaikka vuoronvaihtoja olisi jotakuinkin saman verran molemmissa 

tilanteissa (vrt. esimerkit 5 ja 13). 

 

Ajallisuus, poikkeava vuorottelurakenne ja vuorovaikutuksen epäsymmetria näyttävät 

olevan kommunikointikansion käyttöön liittyviä yleisen tason erityispiirteitä, jotka 

voivat liittyä myös muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien 

käyttöön. Niiden lisäksi tuntuu oleelliselta erottaa vielä mikrotason erityispiirteet, jotka 

määrittelevät edellisiä tarkemmin tietyn keskustelutilanteen tai apuvälineen 

ominaisuuksia. Kommunikointikansion käyttöön liittyviä mikrotason erityispiirteitä 

näyttävät olevan vuorottelurakenteen sisäisten sekvenssien ja vierusparien rakenteet eli 

osoitus-tulkinta- vierusparit ja niistä koostuvat, lausuman muodostamiseen tähtäävät 

sekvenssit. Myös avustajan rooliin liittyvät navigointivuorot, muut kansionkäyttöön 
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liittyvät vuorot ja tässä aineistossa esiintyvät monimutkaiset vuorot tuntuvat olevan 

nimenomaan kansionkäyttöön liittyviä mikrotason erityispiirteitä. 

9 Menetelmän arviointia ja kliinisiä sovelluksia 

 

Keskustelunanalyysi on etnometodologiaan perustuva tutkimusmenetelmä, jonka 

tarkoituksena on tutkia mahdollisimman tarkasti aitoja vuorovaikutustilanteita (Sacks 

ym. 1974; Heritage, 1984). Menetelmä mahdollistaa pientenkin vuorovaikutusta 

säätelevien ilmiöiden tarkastelun. Tämän tutkimuksen menetelmäksi valittiin 

keskustelunanalyysi, koska haluttiin saada tietoa kommunikointikansion avulla käydyn 

keskustelun perusrakenteesta. Keskustelunanalyysin näkökulma vuorovaikutukseen 

säännönmukaisesti järjestäytyneenä toimintana vaikutti sopivalta viitekehykseltä myös 

poikkeuksellisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. 

 

Vastaavanlaisten, poikkeuksellisten aineistojen keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa 

vuorovaikutusta on tästä tutkimuksesta poiketen kuvattu usein keskustelukumppaneiden 

yhteisenä saavutuksena (ks. Goodwin, 1995; Klippi, 1996; Bloch; 2005). 

Keskustelukumppaneiden toimintaa tarkastelevissa tutkimuksissa taas on kuvattu usein 

puhumattoman ja puhuvan henkilön vuorovaikutuksessa ilmenevää tyypillistä 

vuorovaikutuskäyttäytymistä ja esimerkiksi aloitteiden ja vastausten määriä 

keskusteluissa (ks. von Tetzchner & Martinsen, 1996; Light, Binger & Kelford-Smith, 

1994; Light, Seligson & Lund, 1998; Clarke & Kirton, 2003). Puhumattomien lasten ja 

heidän puhuvien luokkatoveriensa vuorovaikutuksen tehostamiseksi on tehty 

onnistuneita kokeiluita, joissa keskitytään puhuvien vuorovaikutuskumppaneiden 

opettamiseen (Lilienfeld, 2003; Lilienfeld & Alant, 2005). 

 

Tähän tutkimukseen valittu asetelma nostaa esille jo aiemmin havaittuja ilmiöitä hieman 

erilaisesta näkökulmasta. Keskustelutilanteiden kuvaaminen kumppaneiden vuoroja ja 

niiden ympärille rakentuvia sekvenssejä tarkastellen tuntuu korostavan  erityisesti 

keskustelukumppanin avustavaa roolia apuvälineavusteisessa keskustelussa. Tieto 

kumppanin avustavan roolin merkityksestä voi auttaa ohjaamaan jatkossa 

kansionkäyttäjien keskustelukumppaneita. Kumppanin rooleihin liittyvien 
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vuorotyyppien kuvaileminen voi tarjota käytännön toimintaa helpottavaa tietoa 

kumppanin tehtävistä kansiota käyttävän henkilön avustajana. 

 

Vuorovaikutuksen kuvaaminen vierusparien ja sekvenssien avulla tuntuu korostavan ja 

ehkä konkretisoivan sitä, mihin kansionkäytössä oikeastaan kuluu aikaa. Perusteellinen 

mikrotason kuvaus vuorovaikutuksen rakentumisesta kommunikointikansion avulla 

käydyssä keskustelussa tuo tekee näkyväksi sen, että vuorovaikutus voi rakentua myös 

tavanomaisesta poikkeavalla tavalla ja olla silti konventionaalista. Lesser (2003) pitää 

poikkeuksellisten aineistojen keskustelunanalyyttista tutkimusta tärkeänä juuri siksi, 

että se tekee näkyväksi rakenteellisesti omanlaisiaan, mutta silti konventionaalisia 

vuorovaikutusjärjestelmiä.  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan erityisesti keskustelukumppaneiden 

vuorovaikutustoiminnan erityispiirteitä. Paikoin valittu näkökulma tuntui kuitenkin 

hankalalta, koska keskustelukumppaneiden toiminta on voimakkaasti sidoksissa 

kansionkäytön määrittelemien edellytysten lisäksi heidän persoonallisiin piirteisiinsä, 

vuorovaikutusosaamiseen sekä tilannekohtaiseen kontekstiin. Oli siis vaikeaa erotella, 

mitkä piirteet kumppaneiden toiminnassa olivat apuvälineen käyttöön liittyvien roolien 

määrittämiä ja mitkä taas kuvastivat heidän vuorovaikutusosaamistaan. Tämän 

ongelman poissulkemiseksi ja myös tarkempien vertailukohtien saamiseksi olisi voinut 

olla perustellumpaa tutkia vuorovaikutuksen rakentumista yhteisen toiminnan 

näkökulmasta. Vuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttavat luonnollisesti myös 

kansionkäyttäjän ominaisuudet ja vuorovaikutusosaaminen. Tätä tutkimusta vastaava 

tutkimusnäkökulma sovellettuna eri henkilöiden keskustelutilanteisiin olisi voinut 

tuottaa hyvin erilaisia tuloksia, mikäli henkilöt olisivat olleet taidoiltaan esimerkiksi 

huomattavasti heikompia. Tässä tutkimuksessa kansionkäyttöön liittyväksi kuvattu 

vieruspari- ja sekvenssirakenne eivät ehkä olisi näyttäytyneet eri henkilöiden 

keskustelussa samalla tavalla.  

 

Kuitenkin tutkimusaineiston vahvuutena voi pitää kahta eri keskustelukumppania. 

Vaikka keskustelutilanteissa esiintyneet henkilöt olivat varsin taitavia, heidän 

toiminnassaan ja taidoissaan oli silti eroja. Kahden erilaisen keskustelukumppanin 



	   70	  

tarkastelu ja yhteisten piirteiden havaitseminen molempien keskusteluparien 

käyttämässä vuorottelurakenteessa vahvistaa myös tämän tutkimuksen luotettavuutta. 

Tässä aineistossa esiintyvät keskustelukumppanit ja keskustelijoiden välisten asetelmien 

eroavuudet antoivat mahdollisuuden nostaa esille apuvälineen ominaisuuksien ja 

vuorovaikutusosaamisen lisäksi näkökulman muista vuorovaikutusta säätelevistä 

tekijöistä. Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiksi nousivat puheterapeutin 

institutionaalinen rooli sekä vertaisvuorovaikutuksen piirteet Saaran ja Joonaksen 

keskustelussa. 

 

Keskustelunanalyysin keinoista tämän tutkimuksen menetelmäksi olisi voinut 

vieruspareja ja sekvenssijäsennystä paremmin sopia niin sanottu osallistumiskehikko 

(ks. Kendon, 1992; Seppänen, 1998). Goffmanin osallistumiskehikko voisi tuoda uusia 

näkökulmia esille keskustelijoiden yhteisestä toiminnasta lausuman muodostamiseksi, 

mutta toisaalta mahdollistaa myös yksittäisen osallistujan toiminnan tarkastelun.  

 

Gardner (2005; ks. myös Lesser, 2003) korostaa vuorojen määrällistä analysointia 

tärkeänä työkaluna keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa. Hän tähdentää kuitenkin, 

että vuorojen määrällinen analysointi vaatii perusteellista erilaisten vuorojen luokittelua. 

Tässäkin tutkimuksessa erilaisten vuorojen tarkkojen määrien esittäminen olisi voinut 

helpottaa vertailua tavanomaiseen keskusteluun ja tuoda luotettavan keinon eri 

keskustelutilanteiden vertailuun. Tässä tutkimuksissa voitiin hyödyntää summittaisia 

lukuja ainoastaan aineiston kuvaamisen apuna (ks. luku 6.4.), mutta toisaalta tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ollut vuorojen jakautumisen määrällinen kuvaaminen. 

Tämän tutkimuksen kysymyksenasettelussa summittaisten lukujen käyttäminen tuntui 

kuitenkin toimivan aineiston havainnollistamisen keinona.  

 

Keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen kuuluu yleensä aineistojen analysoiminen 

useiden tutkijoiden kesken niin sanotuissa datasessioissa (Hakulinen, 1998a; ks. myös 

tämän työn luku 6.4.). Periaatteena on vähentää yksittäisen tutkijan subjektiivista 

vaikutusta aineiston tulkintaan. Koska datasessioihin osallistuminen ei tässä 

tutkimuksessa ollut mahdollista aikataulullisista ja aineiston käyttöön liittyvistä syistä, 

analyysin luotettavuutta pyrittiin lisäämään katsomalla aineistoa useita kertoja ja 
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analysoimalla uudelleen esimerkiksi vuorotyyppejä. Erityisesti ongelmallisten kohtien 

tulkinnasta keskustelin työni ohjaajan kanssa. Ohjaajani tunsi aineiston hyvin, koska 

hän teki itsekin tutkimusta samasta aineistosta. Terminologisista valinnoista neuvottelin 

tutkimusprosessin aikana keskustelunanalyysiin perehtyneen logopedian professorin 

kanssa.  Kahden erilaisen keskusteluparin vuorovaikutustoiminnan havainnointi lisää 

analyysin luotettavuutta ainakin kommunikointikansion käyttöön liittyvien roolien ja 

vuorottelujärjestelmän kuvauksen osalta. 

10  Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämä tutkimus on tiettävästi tähän mennessä ainoa, jossa on kuvattu 

kommunikointikansion käyttöön liittyviä piirteitä ja kansion avulla tapahtuvan 

vuorovaikutuksen rakennetta. Tämän tutkimuksen aineistossa oli kaksi varsin erilaista 

keskusteluparia. Puheterapeutin ja Joonaksen keskusteluun liittyi selkeästi 

institutionaalisia piirteitä, kuten kansionkäytön opetusta ja paikoin myös ”korjaavaa” 

toimintaa (ks. luku 7.3.). Kovarsky ja Duchan (1997) kuvaavat 

puheterapiavuorovaikutuksessa viisi eri ulottuvuutta, joihin kuuluvat puheterapiakerran 

rakentuminen, käynnin tavoitteiden määrittely, vuorovaikutuksen johtajan 

määritteleminen, arviointitapa sekä korjaustapa. Kaikissa ulottuvuuksissa voidaan 

tarkastella toimintaa kontrolloinnin näkökulmasta, jonka ääripäissä ovat lapsikeskeinen 

ja aikuiskeskeinen  lähestymistapa. Tämän tutkimuksen puheterapeutin ja Joonaksen 

keskustelutilannetta vastaavaa institutionaalista vuorovaikutusta olisikin kiinnostavaa 

tutkia puheterapiavuorovaikutuksen näkökulmasta, jolloin kansionkäytön opetusta voisi 

kuvata esimerkiksi Kovarskyn ja Duchanin (1997) viiden ulottuvuuden näkökulmasta. 

 

Kansionkäytön opetusta voisi tutkia myös siitä näkökulmasta, löytyykö siitä 

puheterapiavuorovaikutukselle tavanomainen kolmiosainen vuorovaikutusrakenne 

Tykkyläinen (2005) havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että odotetunlaisesti etenevät 

toimintajaksot olivat useimmiten kolmiosaisia puheterapiatilanteessa. Myös 

opetustilanteissa sekä muissa institutionaalisissa yhteyksissä kolmiosaiset sekvenssit 

ovat tyypillisiä. Kolmiosaisen puheterapiavuorovaikutuksen ensimmäisenä osana on 

puheterapeutin tehtävän asettava vuoro, toisena lapsen responsiivinen toiminta, joka 
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usein ilmenee ei-kielellisenä. Kolmantena osana on puheterapeutin vastaanottava, 

kielentävä tai lapsen responssia arvioiva vuoro. Kolmas vuoro korostaa Tykkyläisen 

mukaan toiminnan institutionaalisuutta.  

 

Luvun 7.3. esimerkissä 18 käsiteltiin katkelmaa, jossa puheterapeutti näyttää 

keskeyttävän Joonaksen lausuman muodostamisen korjauksellaan. Puheterapeutin 

institutionaalisen tehtävän mukaisesti, hänellä on velvollisuus puuttua vääriin tai 

ongelmallisiin responsseihin. Puheterapeutti pyrkii mahdollisimman pian osoittamaan 

lapsen ongelmalliset vuorot ja omalla toiminnallaan pyrkii ohjaamaan lasta 

itsekorjaukseen (ks. Ijas, 2009). Voisi olla kiinnostavaa tutkia ja vertailla kuinka 

esimerkiksi mallituksen opetusta saaneet puheterapeutti, avustaja, vanhempi tai opettaja 

puuttuvat kansionkäyttäjän ongelmallisiin vuoroihin. 

 

Tavanomaisessa keskustelussa nousevalla intonaatiolla ennakoidaan usein 

puheenvuoron siirtämistä toiselle keskustelijalle (Lehtinen, 2011). Bloch (2005) taas 

toteaa artikkelissaan tasaisen intonaation liittyvän sellaisiin keskustelukumppanin 

vuoroihin, joissa hän toistaa dysartrisen puhujan ilmauksen, mutta odottaa tämän vielä 

jatkavan lausuman muodostamista. Tämän tutkimuksen raportissa esitettyihin 

aineistoesimerkkeihin merkittiin prosodiset kokonaisuudet, mutta käytännössä tässä 

tutkimuksessa niitä ei huomioitu muuten kuin, että prosodiset kokonaisuudet näyttivät 

vaihtuvan monimutkaisissa vuoroissa eri vuorotyyppien rajoilla. Intonaatioita voisi 

mahdollisesti hyödyntää jatkossa vuorotyyppien erottelun ja analysoinnin tukena. Voisi 

olla mielenkiintoista tietää, näyttääkö kansionkäyttäjän kumppani merkitsevän 

tietynlaisia vuoroja säännönmukaisesti esimerkiksi laskevalla tai tasaisella intonaatiolla.  

Aikuiset saattavat myös vaihdella puhetyyliään riippuen siitä tekevätkö he itse aloitteen 

vai vastaavatko lapselle. Aloittaessaan puheenvuoron aikuiset puhuvat lapselle 

normaalisti, mutta vastatessaan lapsen aloitteeseen puhetyyli muuttuu 

yksinkertaisemmaksi (Van Balkom & Donker- Gimbrere, 1996). Erityisesti aikuisten 

keskustelukumppaneiden vuorovaikutuskäyttäytymistä voisi tarkastella van Balkomin ja 

Donker-Gimbreren esittämästä näkökulmasta. Vertailtavina kumppaneina voisivat olla 

esimerkiksi opettaja, avustaja ja vanhempi. 
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On havaittu, että toimiva vertaisvuorovaikutus voisi kehittää erityisesti puhetta 

korvaavia ja tukevia kommunikointikeinoja käyttävien lasten sosiaalisia taitoja (Tavares 

& Peixoto, 1996). Tämän tutkimuksen aineistossa esiintyvien luokkatoverusten, 

Joonaksen ja Saaran keskustelutilanne edustaa vertaisvuorovaikutusta. Saara on itse 

melko sujuva kansionkäyttäjä, mutta silti Saaran ja Joonaksen vuorovaikutuksessa 

ilmenee välillä sellaisia ongelmia, joita he eivät pysty ratkaisemaan (ks. esimerkki 17). 

Voisi kuitenkin olla kiinnostavaa tehdä interventiotutkimus, jossa kansionkäyttäjien 

puhuvia luokkatovereita ohjattaisiin toimimaan keskustelukumppanina ja mallittamaan 

omaa kansionkäyttöään. Keskustelutaitojen opettamisessa voidaan erottaa von 

Tetzchnerin ja Martinsenin  (1999) mukaan kolmenlaisia strategioita. 

Ympäristöstrategioilla  pyritään lisäämään puhetta korvaavaa keinoa käyttävän henkilön 

osallistumismahdollisuuksia tavallisiin keskustelutilanteisiin ja karsimaan 

rutiininomaisia keskustelutilanteita. Samankaltaisina toistuvien tilanteisen ongelmana 

se, että ne siirtävät kommunikointivastuun pois korvaavaa keinoa käyttävältä henkilöltä. 

Keskustelutaitojen kehitystä voidaan parhaiten tukea sellaisessa ympäristössä, jossa 

keskustelukumppani ei totutun rutiinin mukaisesti voi arvata korvaavaa keinoa 

käyttävän henkilön ilmauksia tai ole lukenut asioita etukäteen esimerkiksi 

reissuvihkosta. Kumppanistrategiat ohjaavat puhuvia keskustelukumppaneita 

mukautumaan keskustelutilanteissa apuvälinettä käyttävän henkilön tarpeisiin. 

Keskustelustrategiat ohjaavat henkilöä itseään tehostamaan kommunikointiaan. 

Interventiotutkimuksen voisi toteuttaa myös jakamalla tutkimukseen osallistujat 

ryhmiin ja vertailemalla eri interventioiden lopputuloksia.  

 

Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation saralla tuntuu olevan tarvetta myös 

uusien tutkimusmenetelmien kehittämiselle. Puhetta tukevaa ja korvaavaa 

kommunikointia tulisi  tutkia entistä laajempana kokonaisuutena,  johon kuuluvat 

konteksti ja ympäristö, jossa kommunikointi tapahtuu, ilmaisutapojen monimuotoisuus 

ja sen ymmärtäminen (Alant, Bornman & Lloyd, 2006). Myös tutkimusmetodeissa olisi 

kehitettävää, sillä monet tavanomaiseen keskusteluun suunnitelluista metodeista eivät 

tunnu tukevan poikkeavan vuorovaikutuksen tutkimusta. 
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Kommunikointikansio näyttää olevan merkityksellinen erityisesti liikuntavammaisille, 

ilmaisukieliryhmään kuuluville henkilöille. Kansion etuna voidaan pitää sen 

monipuolisuutta, jolloin se voi lisätä käyttäjän itsenäisyyttä, osallisuutta ja 

keskustelumahdollisuuksia (ks. Ruskeasuon koulun internet-sivut ja tämän työn luku 

3.2.). Maailman terveysjärjestö WHO pyrkii toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 

terveyden kansainvälisen ICF- luokituksen avulla tarjoamaan tieteellisen perustan 

toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiseen ja tutkimiseen (ICF-luokitus, 2004, 5). 

ICF- luokituksen tavoitteena on myös tarjota keinoja ymmärtää henkilön toiminnallisen 

tilan vaikutuksia hänen elämäänsä ja tavan tutkia toimintakykyä määritteleviä tekijöitä. 

Erityisesti puhevammaisen henkilön kommunikointimahdollisuudet määrittävät 

olennaisesti hänen toimintakykyään. ICF- luokituksen viitekehyksessä 

kommunikointikansion käyttö voikin toimia puhevammaisen henkilön sosiaalista 

toimintakykyä edistävänä tekijänä. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan jatkossa 

suunnitella ja kehittää yhä paremmin puhevammaisten henkilöiden toimintakykyä 

edistäviä kommunikoinnin apuvälineitä. Myös tämän hetkiseen tutkimusnäyttöön 

perustuva käytäntö näyttää korostavan itsenäisyyttä ja osallistumista puhetta tukevia ja 

korvaavia kommunikointimenetelmiä omaksuttaessa (Guidera, Olsson & Raghavedra, 

2010). Uuden tutkimustiedon avulla voidaan siis jatkossa noudattaa entistä 

tehokkaammin näyttöön perustuvia toimintatapoja kommunikointikansioiden 

käyttöönotto- ja käytönopettamisvaiheissa.  
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