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1 Johdanto 

 

Tarkastelen pro gradu -työssäni keskustelunanalyysin keinoin kysymys-vastaus-vierus-

pareja ja niissä esiintyvää erilinjaisuutta fiktiivisessä puheessa, eli kaunokirjallisuuden 

arkikeskustelua imitoivassa dialogissa. Lähtökohtanani on arkinen havaintoni siitä, että 

kysymiseen usein sisältyy kyseenalaistava tai haastava sävy tai teko. Mielikuva vahvistui 

Pirkko Saision autofiktiivistä romaanitrilogiaa – Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja 

Punainen erokirja – lukiessani. Kirjoissa rakennetaan ja esitetään henkilöiden välisiä suh-

teita dialogin avulla, ja siitä huomiota herättävä osa koostuu kysymyksistä ja vastauksista 

– tai vastausten puuttumisesta.   

 

1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Äkkiseltään ajateltuna kysymyksen määritteleminen tuntuu yksikertaiselta: se on ilmaus, 

johon sen esittäjä odottaa jonkin tiedon sisältävää vastausta (Kielitoimiston sanakirja 

(KS) 2018 s.v. kysymys). Kysyminen vastaavasti mielletään yleensä toiminnoksi, jonka 

pääasiallinen tehtävä on tuottaa kysyjälle puuttuvaa tietoa tai varmuus oletetusta asiainti-

lasta (esim. VISK § 1678). Kysymyksellä voidaan tarkoittaa joko lausuman morfosyn-

taktista muotoilua tai sen kysyvää funktiota (mm. Olin 1996). 

Keskustelunanalyysissä kysymys nähdään nimenomaan toiminnallisena, kes-

kustelukontekstista nousevana kategoriana: lähtökohtana on se, miten keskustelijat näyt-

tävät itse tulkitsevan meneillään olevaa toimintaa. Kysymys on aloitteellinen vuoro, joka 

edeltää ja edellyttää vastausta. (Raevaara 1993: 1, 9, Steensig & Drew 2008.) Kysymystä 

on pidetty käskyn sukulaisena, sillä sen perusfunktiona on pyytää puhekumppania tarjoa-

maan puuttuva tieto (mm. Hakulinen & Karlsson 1988: 281, Olin 1996). Kysymisen ja 

kysymysten tulkinta ei keskustelussa kuitenkaan ole suoraviivaista, kuten tässä työssä 

osoitan. Toinen työni kannalta keskeinen termi, disaffiliatiivisuus, puolestaan tarkoittaa 

Jakob Steensigin ja Paul Drew’n (2008: 9) määritelmän mukaan jotakuinkin samaa kuin 

erilinjaisuus, erimielisyys ja ei-toivottuus. Avaan seuraavaksi tarkemmin näitä avainkä-

sitteitä ja tutkimuksen tavoitteita. 
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 Kysymisen, eli puhetoiminnon, jolla kysymys esitetään, prototyyppinen kielel-

linen keino on kysymyslause eli interrogatiivilause. Interrogatiivi viittaa lausuman tiet-

tyihin leksikaalis-syntaktisiin piirteisiin, joita suomessa ovat muun muassa interrogatii-

vipronominit, -kO-liitepartikkeli ja verbialkuinen sanajärjestys (VISK § 1678). Kysymi-

nen ja interrogatiivisuus tavataan liittää mutkattomasti toisiinsa, mutta niiden suhde ei ole 

yksiyksinen. Lausumalla voi olla kysymyksen toiminnallinen vaikutus ilman sen konven-

tionaalisia syntaktisia merkkejä (Steensig & Drew 2008: 6): esimerkiksi deklaratiivilau-

setta voidaan keskustelussa kohdella kysyvänä. Toisaalta vuoro voi olla muodoltaan pro-

totyyppinen interrogatiivi mutta vuorovaikutustekona ensisijaisesti jotakin muuta kuin 

vaatimus puuttuvan tiedon saamiseksi: valitus, moite tai syytös. Aiemmassa tutkimuk-

sessa kysymyksiin on usein liitetty disaffiliatiivinen sävy (Halonen & Sorjonen 2008: 37). 

Tässä työssä kysymys on sateenvarjomainen käsite, joka kattaa sekä vuorot, joilla on in-

terrogatiivin morfosyntaktinen muotoilu – riippumatta niiden funktiosta – että vuorot, 

jotka toimivat keskustelussa kysymyksen tavoin, vaikka eivät ole interrogatiiveja (tar-

kemmin aineiston rajauksesta ks. luku 1.2.2). 

Esittelen seuraavaksi esimerkkikatkelman, jossa on yhteensä neljä lihavoitua ky-

symystä. Ne kaikki havainnollistavat kysymyksiin liittyvää affektista ja disaffiliatiivista 

potentiaalia.  

 

Esimerkki (Punainen erokirja, s. 131)  

 

01 – Jätitsä sen nyt yksin parvekkeelle, Havva kysyy. – Pienen lapsen.  
02 Sinuna en jättäis. 
03 – Herrajumala, sanoo hän. – Oma parveke. Mitä siellä nyt vois  
04 tapahtua? 
05 – Joku voi heittää kiven. Esimerkiks. 
06 Ja hän: 
07 – Meidän parvekkeelle? Mitä varten? 
08 – Joku voi, sanoo Havva. – Menisit kävelemään sen kanssa. 

 

 

Kysymyksistä ensimmäinen, toinen ja neljäs ovat interrogatiivimuotoisia: Jätitsä sen nyt 

yksin parvekkeelle on vaihtoehtokysymys, jossa yksikön toisen persoonan –kO-interroga-

tiivista on käytössä pikapuhemuoto eli kysymysliite on kadonnut (ks. Forsberg 1994). 

Verbialkuinen sanajärjestys tekee vuorosta kysyvän. Rivien 3–4 kysymys ja rivin 7 toinen 

kysymys ovat prototyyppisiä kysymyssana-alkuisia hakukysymyksiä. Rivin 7 ensimmäi-
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nen nominilauseke (Meidän parvekkeelle?) on tarkistuskysymys, joka esittää vahvistet-

tavaksi tulkinnan aiemmasta vuorosta ja on lisäksi merkitty kysyväksi kysymysmerkillä. 

Kaikkia esimerkin lihavoituja vuoroja voidaan siis pitää kysymyksinä, ja keskustelijat 

myös itse kohtelevat niitä sellaisina: ne saavat vastauksen – tai vähintään reaktion, jolla 

pyydetään tarkennusta ennen vastaamista (rivi 3–4). Kuitenkin keskustelusta herää aavis-

tus, että tiedon puute ja sen hankkiminen ei ole kysymysten ensisijainen motiivi ja funk-

tio. Kaikki kysymykset myös kertovat jotain kysymyksen esittäjän tiedollisesta asemasta 

ja asenteesta puheenaihetta kohtaan (ks. lisää luku 2.3.1). Tämän kaltaisia kysymyksiä 

tutkin työssäni. 

Käytän tutkimuksessani keskustelunanalyyttistä metodia, jota esittelen perus-

teellisemmin luvussa 2.1. Keskustelunanalyyttisessä lähestymistavassa kysymys nähdään 

kiinteän rakenteellisen yksikön, vierusparin, etujäsenenä, jota ei voida tarkastella ilman 

jälkijäsentä, vastausta (Raevaara 1993: 9–11). Toisaalta kysymys voi kohdistua myös 

edeltävään toimintaan. Se, mihin kohtiin, eli sekventiaalisiin asemiin, kysymykset kes-

kustelussa asettuvat, olisi itsessään kokonaisen työn aihe. Tämän työn laajuuden rajoissa 

päädyin soveltamaan Liisa Raevaaran (1993: 20–22) jaottelua alkuasemaisiin ja toisen 

position tai jälkiasemaisiin kysymyksiin. 

Alkuasemassa kysymys on silloin, kun se vie keskustelua eteenpäin. Jälkiase-

mainen kysymys taas suuntautuu taaksepäin ja poimii edeltävästä vuorosta jotain, joka 

vaatii täsmennystä tai korjausta, ennen kuin keskustelu voi jatkua. Oletukseni on, että 

näissä sekventiaalisissa paikoissa esiintyvien kysymysten tehtävät eroavat toisistaan niin 

merkittävästi, että on mielekästä perustaa empiirisen osan rakenne näiden kategorioiden 

varaan. Edellä nähtävässä esimerkkikatkelmassa ensimmäinen lihavoitu vuoro rivillä 1 

on jaottelussani alkuasemainen kysymys ja rivien 3–4 ja 7 kysymykset jälkiasemaisia. 

Lasken alkuasemaiseksi kysymyksen, joka on toimintajakson ensimmäinen kie-

lellinen vuoro, vaikka se viittaisi johonkin edeltävään fyysiseen toimintaan, kuten edeltä-

vässä esimerkissä (Jätitsä sen nyt yksin parvekkeelle), tai aiempaan, jo päättyneeseen ti-

lanteeseen. Jälkiasemaiseksi tulkitsen pääsääntöisesti kaikki kysymykset, jotka kohdistu-

vat edeltävään vuoroon tai motivoituvat siitä. Tähän kategoriaan lasken myös jatkokysy-

mykset, jotka saattavat aloittaa uuden topiikin (esim. Mitä siellä nyt vois tapahtua?). 

Tarkastelen siis työssäni kysymistä affektisena, ekspressiivisenä keskustelutoi-

mintona, erilaisia kysyvyyden ja kysymyksen rakentamisen keinoja ja niiden vuorovai-

kutusfunktiota. Kielitieteessä tunteita ja tunnetilojen ilmaisua kuvataan usein käsitteellä 
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affektisuus (Sorjonen & Peräkylä 2012: 4). Affiliatiivisuus taas tarkoittaa asettumista toi-

sen keskustelijan kanssa samaan linjaan ja suuntautumista tämän affektiin. Affiliatiivi-

siksi keinoiksi kutsutaan erilaisia empatian osoittamisen keinoja, ja affilioivat vastaukset 

mukautuvat edellisen puhujan asenteeseen ja usein myötäilevät edeltävän toiminnan pre-

ferenssiä (Stivers, Mondada, Steensig 2011: 20–21)1. Affiliatiivisuus toteutuu, kun kes-

kustelijat osoittavat myötämielisyyttä toistensa affektia kohtaan. (Sorjonen & Peräkylä 

mts: 4–5; Stivers 2008.) Disaffiliatiivisuus, työni kannalta keskeinen käsite, on tämän 

vastakohta. Esimerkeiksi disaffiliatiivisista vuoroista on mainittu muun muassa haastavat 

kysymykset ja syytökset (Sorjonen & Peräkylä mts: 4). 

Tutkimukseni ensisijainen fokus ei ole kysymisen eri rakennetyyppien tehtävän-

jaossa vaan siinä, miten kysymykset toimivat keskustelijoiden asemoijina ja miten kes-

kustelun osallistujat näyttävät itse tulkitsevan niiden tehtävää; miten niillä rakennetaan ja 

ennen kaikkea rikotaan eläytymistä, empatiaa ja yhteistä kokemusta. Hypoteesini on, että 

muotoilultaan legitiimit ja neutraalit kysymykset myös kätkevät disaffiliaatiota.  

 Työni rakenne on muotoutunut induktiivisesti sen myötä, minkälaisia ilmiöitä 

aineistosta on noussut. En ole koonnut aineistoa tiukasti ennalta määritellyn tutkimusky-

symyksen ympärille vaan edennyt aineiston ehdoilla. Tutkimuskysymykset, joita työssäni 

selvitän, ovat:  

 

• Mitä kaikkia keskustelutoimintoja suoritetaan kysymyksillä, joihin liittyy disaffi-

liaatiota? 

• Miten ne tunnistaa? 

• Minkälaisista kielenpiirteistä tai kontekstitekijöistä disaffiliaatio syntyy? 

• Mihin disaffiliaatio paikantuu: kysymykseen, vastaukseen vai edeltävään vuo-

roon? 

• Mikä on tietämisen rooli? 

• Miten se, että aineisto on kaunokirjallista, vaikuttaa tutkimukseen ja sen lopputu-

lokseen? 

• Minkälainen resurssi kysymykset ja vastaukset ovat kirjailijan käytössä? 

 

 
1 Tanya Stivers (2008) kuitenkin huomauttaa, että sosiaalinen (dis)affiliaatio ja rakenteellinen 

samanlinjaisuus ovat erilliset ilmiöt, joita hallitaan ja ilmaistaan erilaisilla keinoilla, ks. luku 

2.3.3. 
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Tutkimusotteeni on pääosin kvalitatiivinen enkä pyri tyhjentävästi luokittelemaan aineis-

tossani esiintyviä kysymyksiä. Sen sijaan nostan esiin mielestäni kiinnostavia ilmiöitä ja 

yksittäistapauksia, jotka ovat disaffiliatiivisten kysymysten joukossa huomiota herättäviä 

tai edustavia. Esitän myös lukuja argumentaationi tueksi. 

 

1.2 Aineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu Pirkko Saision romaaneista kerätyistä repliikeistä. Esittelen 

ensin lyhyesti teokset, joista aineisto on peräisin (alaluku 1.2.1). Teosten juonen, miljöön 

ja historiallisen viitekehyksen tuntemisen ajattelen tukevan analyysiäni. Sen jälkeen ku-

vailen aineistoani ja perustelen sen valintaa ja rajausta (alaluku 1.2.2). 

 

1.2.1 Pirkko Saision autofiktiivinen trilogia 

 

Olen kerännyt tarkastelemani kysymyskatkelmat Pirkko Saision romaaneista Pienin yh-

teinen jaettava (1998, esimerkeissä PYJ), Vastavalo (2000, VV) ja Punainen erokirja 

(2003, PE).  Kirjat muodostavat trilogian, jossa kuvataan Pirkko Saisioksi nimetyn ja to-

dellista henkilöä muistuttavan hahmon kehitystarina. Romaanitrilogiaa on luettu muun 

muassa autobiografian ja fiktion välimuotona (Uusitalo 2005) sekä autofiktiona, joka yh-

distää omaelämäkerran ja tunnustus-, kääntymys- ja ulostulokertomuksen piirteitä (P. 

Koivisto 2011: 12). Saisio on itse huomauttanut, että kaikki omaelämäkerrat ovat fiktiota, 

koska ihmisen muistot ovat ylipäätään fiktiota: ne ovat epäluotettavia ja usein niille on 

annettu jokin tehtävä (Wirtavuori 2019). 

  Pienin yhteinen jaettava (esimerkeissä PYJ) keskittyy ajanjaksoon Pirkon var-

haislapsuudesta oppikoulun alkamiseen. Tarina alkaa päähenkilön iäkkään isän vakavasta 

sairastumisesta, josta käynnistyy päähenkilön lapsuuden muistelu. Lapsen näkökulmasta 

kerrotut kokemuksia kehystävät keski-ikäisen Pirkon havainnot. Kuoleman käsittely, 

joka nousee teemaksi Pirkon isän sairauden ja menehtymisen myötä, leimaa vahvasti 

koko teosta. Lyhyissä, fragmentaarisissa kohtauksissa kuvataan Pirkon kuulemia kerto-

muksia suvun vaiheista, tutustumista Jeesukseen ja elämää kommunististen, ateististen 

vanhempien ja ankaran uskonnollisen isoäidin ristiriitaisessa vaikutuspiirissä. Pienin yh-

teinen jaettava on kasvukertomus mutta myös tarina kolmesta sukupolvesta, joiden pie-

nimpänä yhteisenä jaettavana kertoja itsensä näkee (Uusitalo 2005: 3).  
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  Vastavalo (esimerkeissä VV) kertoo Pirkon tarinan oppikoululaisesta teatte-

riopiskelijaksi. Katkonaisuus ja näkökulman jakautuneisuus jatkuvat edeltävän osan ta-

paan. Kertomus lähtee liikkeelle Pirkon Sveitsissä viettämästä au pair -kesästä, josta pa-

lataan takaumien kautta kouluvuosiin. Vastavalossa päähenkilö etsii Jumalaa, kapinoi 

isäänsä vastaan, alkaa haaveilla kirjailijuudesta ja käsittelee tunteitaan poikien ja tyttöjen 

kanssa seurustelua kohtaan. Taustalla leimahtavat Euroopan hullun vuoden 1968 poliitti-

nen kuohunta ja opiskelijamellakat, joihin Pirkko innokkaana osallistuu. Vastakkainaset-

telujen kärjistyminen toimii siltana trilogian päätösosaan. 

  Punainen erokirja (esimerkeissä PE) kuvaa Pirkon elämää opiskeluvuosista 

keski-ikäiseksi aikuistuvan lapsen äidiksi. Ylioppilasteatteriin liittyminen perehdyttää 

Pirkon paitsi näyttelemiseen myös kommunistiseen joukkosubjektiin kuulumiseen (P. 

Koivisto 2011: 9). Näyttelijäopinnot jatkuvat Teatterikoulussa, jossa Pirkko tapaa suuren 

rakkautensa Havvan (Wikipedia s.v. Havva, ara./heb. ’ensimmäinen nainen’, vrt. Eeva). 

Seksuaali-identiteetin muodostuminen ja etsintä on koko romaanisarjan läpäisevä teema. 

Suhde klovnisilmäiseksi kutsuttuun kirjallisuuden opiskelijaan johtaa Pirkon ja hänen äi-

tinsä välien katkeamiseen. Naisparia ei katso myöhemmin hyvällä myöskään Teatteri-

koulun kommunistinen johto. Äitisuhteensa rinnalla kertoja puntaroi myös suhdettaan äi-

tiyteen ja omaan tyttäreensä. Nuoruutta käsittelevän tarinan vierellä kulkee hieman myö-

hempään aikaan sijoittuva juonne, jossa Pirkko synnyttää lapsen ja Havva jättää hänet 

pian sen jälkeen. Punainen erokirja on kirjaimellisesti kirja eroista: Jumalan etsinnän lo-

pettamisesta, äidin hylkäämisestä, kommunismista irrottautumisesta, ensirakkauden päät-

tymisestä ja lopulta Pirkon aikuistuneen tyttären kotoa lähtemisestä (P. Koivisto 2011: 

9). 

  Saision teksti koostuu kohtauksista. Tarina ei etene lineaarisesti, vaan sitä mur-

tavat ajalliset takaumat ja ennakoinnit. Fragmentaarisuudesta ja monilineaarisuudesta 

huolimatta teokset muodostavat helposti seurattavan elämäntarinan. Siirtymät aikatasolta 

toiselle tuntuvat motivoituvan niiden välisistä temaattisista yhteyksistä ja parallellis-

meista. Tästä syntyy mielikuva aidosta muistelusta, jossa hypitään tapahtumasta toiseen 

sitä mukaa, kun niitä muistuu mieleen. 

  Romaanien kertoja on rakennettu mielenkiintoisesti. Pienimmän yhteisen jaetta-

van prologissa kertoja kuvaa havaintoaan siitä, miten voi yhtäkkiä nähdä itsensä ulkoa-

päin. Kertoja jakautuu häneksi ja minäksi, jotka vuorottelevat kirjoissa ainutlaatuisella 

tavalla siten, että persoonamuoto vaihtuu jopa kesken virkkeen. Kertojatyypin vaihtelun 

voidaan tulkita ilmentävän päähenkilön vieraudenkokemuksia ja subjektin hajanaisuutta. 
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Persoonamuodon valinnalla ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä näkökulmaan, havaitsijaan 

ja kokijaan.   Silloinkin, kun kertoja on ulkopuolinen, näkökulma voi olla päähenkilön. 

Toisaalta minäkertoja hajoaa edelleen useampaan rinnakkaiseen näkökulmaan, kuten 

lapsi-Pirkoksi ja aikuiseksi Pirkoksi. Kerrontarakennetta rikkoo lisäksi metafiktiivinen 

taso, jolla fiktiivinen, kirjailija Pirkko Saisiota muistuttava kirjailija kommentoi kirjan 

tapahtumia kirjoitushetkestä käsin. (Mm. Uusitalo 2005, P. Koivisto 2011: 10, ks. luku 

2.2.) 

  Saision trilogiaa on luettu yhtäältä ajankuvana 50-luvun jälleenrakentamisen 

kaudesta, 60-luvun työläistodellisuudesta ja 70-luvun politisoituneesta opiskelija- ja teat-

terimaailmasta. Toisaalta kyseessä on kertomus yksilön kehityksestä, identiteetin muo-

dostumisesta, minuuden jakautuneisuudesta ja toiseudesta (Pekkanen 2012: 5). Trilogian 

tekstillä on niin paljon yhtymäkohtia julkisuuden henkilö Pirkko Saision elämään, että 

monien aikalaisten mukaan siihen on mahdotonta suhtautua fiktiona (P. Koivisto 2011: 

10). 

 

1.2.2 Aineiston rajaus 

 

Tutkin disaffiliatiivisia kysymyssekvenssejä kaunokirjallisessa dialogissa. Kysymykset 

eivät muodosta tarkkarajaista kategoriaa, jonka edustajat olisi ongelmatonta poimia dia-

logista. Seuraavaksi kuvaan kriteerejä, joiden perusteella olen tulkinnut vuoron kysy-

mykseksi (ks. myös luku 1.1). Disaffiliatiivisuus on sitäkin vaikeammin tunnistettava ja 

rajattava ilmiö. Olen kerännyt romaanien repliikeistä mahdollisimman väljästi kaikki dis-

affiliatiiviset, empatiaa tai yhteistä linjaa rikkovat, kysymykset pääasiassa omaan intuiti-

ooni luottaen.  

Dialogilla tarkoitan kaikkia suoran esityksen ja vapaan suoran esityksen raken-

teita eli sekä johtolauseellisia että johtolauseettomia repliikkejä (ks. Kalliokoski 1991 & 

2005). Suoran ja epäsuoran esityksen erottaminen ei aina ole kaunokirjallisuudessa yk-

sinkertaista, vaan kyse on pikemminkin jatkumosta, jolla kertojan läsnäolo ja kontrolli 

vaihtelevat liukuvasti (Tiittula & Nuolijärvi 2013: 16–182). Selkeyden vuoksi olen katso-

nut dialogiksi vain typografisesti ”repliikkiviivalla” erotetut jaksot.  

 
2 Kaikki viittaukset ko. teokseen ovat e-kirjaan, jota on luettu Adobe Digital Editions -ohjel-

malla. 
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Kysymyksiksi olen laskenut kaikki interrogatiivimutoiset lausumat, jotka toimi-

vat tai voivat toimia vierusparin etujäsenenä3 (ks. luku 1.1). Poimimieni kysymysten jou-

kossa on lisäksi kysymysmerkkiin päättyviä vuoroja, jotka ovat muun muassa lausekkeita 

tai väitelauseita, sekä repliikkejä, jotka on johtolauseessa eksplikoitu kysymykseksi – oli-

vat ne muodoltaan millaisia tahansa. Joukossa on myös yksikön toisessa persoonassa ole-

via deklaratiivilauseita, joita tavallisesti keskustelussa kohdellaan kysymyksen tavoin (B-

events; Rule of Confirmation, ks. Labov & Fanshel 1977: 100,”Fishing”, Pomerantz 

1980). Viime kädessä tulkinta vuoron kysyvyydestä voi syntyä sitä seuraavasta jälkijäse-

nestä. Jälkiasemaiset kysymykset voivat olla ymmärrystarjokkaita, eli lauseita tai lausek-

keita, jotka muotoilevat toisin sanoin tulkinnan edeltävästä vuorosta. Yksiselitteisiä typo-

grafisia tai kieliopillisia tuntomerkkejä kysymykselle ei voi siis antaa. En ole tarkoituk-

sella rajannut pois esimerkiksi niin sanottuja retorisia kysymyksiä tai direktiivejä, koska 

– kuten jäljempänä tarkennan – rajanveto on vaikeaa ja määritelmät häilyviä sekä osa 

tutkimuskysymystäni.  

  Pienin yhteinen jaettava -, Vastavalo- ja Punainen erokirja -teoksissa on yh-

teensä 804 sivua. Kysyviä vuoroja on rajatapaukset mukaan lukien 457. Affiliatiivisiksi 

tai neutraaleiksi olen alustavasti tulkinnut kysymyksistä vain noin 70, joista 60 alkuase-

maista ja 10 jälkisasemaista. Näissä tapauksissa kysymys toimii yleensä tervehdyksenä 

tai aloitusrituaalina (No mitäs sinä) tai direktiivinä, kuten kutsuna, ehdotuksena tai tar-

jouksena (Mennäänkö? / Pitäiskö mun tulla sinne / Sokeria?) tai yksipuolisena vauvalle 

lepertelynä (Tanssitaanko vähän?). Selvä enemmistö kysymyksistä on siis disaffiliatiivi-

sia. 

  Direktiivit katsotaan keskustelunanalyyttisessä kontekstissa yleensä kysymyk-

sistä erillisiksi keskustelutoiminnoiksi (VISK § 1661). Linjaukseni mukaisesti olen sisäl-

lyttänyt myös nämä tehtävältään ohjailevat vuorot aineistooni, jos ne ovat muotoilultaan 

interrogatiivisia, eli niissä on jokin edellä mainittu kysyvyyttä ilmaiseva piirre. Perustelen 

tätä ratkaisua muun muassa alustavalla havainnolla, että direktiivisyys ei välttämättä ole 

itsestään selvästi tunnistettava ja ongelmaton ilmiö keskustelijoiden kesken, vaan inter-

rogatiivimuotoisiin direktiiveihin saatetaan vastata myös tietoa hakevina kysymyksinä 

(ks. Raevaara 1993: 11). 

 
3 Tämä ei siis koske alisteisia interrogatiivilauseita, joiden tulkinta perustuu päälauseen tyyp-

piin. 
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 Affektia tai (dis)affiliaatiota arvioidessani tulkitsin aineiston rajausvaiheessa 

koko sekvenssiä, enkä ota lähtökohtaisesti kantaa siihen, paikantuuko disaffiliatiivisuus 

esimerkeissä itseensä kysymykseen vai johonkin muuhun sekventiaalisessa kontekstissa. 

Disaffiliaation paikallistaminen on osa työni tutkimuskysymystä. Keräämieni disaffi-

liatiivisten kysymyssekvenssien määrää voi mielestäni pitää alustavana merkkinä disaf-

filiatiivisuuden ja kysymisen tiiviistä yhteydestä ja kysymysten yleisyydestä etäännyttä-

vien ja yhteyttä rikkovien tekojen välineinä. Toisaalta yleisyyden voi katsoa kertovan 

siitä, että dialogi ja kysymykset ovat erikoistuneet tietynlaiseen tehtävään juuri Saision 

proosassa.  

 Taulukossa 1 näkyvät kysymykset on jaoteltu sekventiaalisen aseman ja affi-

liatiivisuuden mukaan: 

 

Taulukko 1 

  Alkuasemaiset Jälkiasemaiset Yhteensä 

Disaffiliatiiviset kysymykset 217 170 387 

Neutraalit kysymykset 60 10 70 

Yhteensä 277 180 457 

 

 

Koko aineiston jaottelu näihin kategorioihin osoittautui paikoin haastavaksi. Molemmat 

muuttujat – affiliaatio ja asema – ovat luonteeltaan pikemminkin jatkumoja kuin tarkasti 

rajautuvia. Hankaluutta aiheutti osaltaan keskustelun fiktiivisyys ja taiteellisuus. Saision 

tekstille tyypillinen fragmentaarisuus näkyy siten, että monet dialogijaksot tai kohtaukset 

rajautuvat kysymyksiin alusta tai lopusta, jolloin vastausta ei ikään kuin näytetä ja analy-

soija ei voi varmistua siitä, jääkö vastaus puuttumaan ja miten vuorovaikutustilanne ete-

nee. Myös alkuasemaisuudesta on toisinaan vaikeuksia päästä selvyyteen. Laskin dialo-

gijakson ensimmäiset kielelliset vuorot alkuasemaisiksi, vaikka ne kommentoisivat jotain 

fyysistä toimintoa tai viittaisivat aikaisemmin tapahtuneeseen.  

 Huomiota herättää myös se, miten suuri osa jälkiasemaisista kysymyksistä on 

jaottelussani disaffiliatiivisia (170/180). Tämä kertoo epäilemättä siitä, että korjauskäy-

tännöt ovat valikoituneet tietynlaiseen tehtävään Saision henkilöhahmojen vuorovaiku-

tuksessa, eli kyse on taiteellisesta valinnasta. Toisaalta kyseessä voi olla määrittelykysy-

mys. Affiliatiivisuus-termiä on käytetty vuorovaikutuksen tutkimuksessa hieman eri ta-

voin (ks. luku 2.4, Sorjonen 2001b: 132, Lindström & Sorjonen 2013). 
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Aineistossa on runsaasti pitkittyviä ongelmaepisodeja, joissa korjausaloitteet 

toistuvat tai ketjuuntuvat tai ongelman ratkeaminen viivästyy. Tällaiset jaksot tuottavat 

keskusteluun epäsujuvuutta, jonka miellän itsessään disaffiliatiiviseksi, vaikka varsi-

naista negatiivista affektia ei olisi nähtävissä. Pidän affiliatiivisuutta rikkovana sellaista 

toimintaa, jossa keskustelijat orientoituvat puheenaiheena olevaan asiaan eri tavoin tai 

heidän fokuksensa ei näytä kohdistuvan samoin. Puhujat siis kirjaimellisesti noudattavat 

omia, erillisiä linjojaan. Tämänkaltaisia jaksoja on esimerkiksi lapsen ja aikuisen väli-

sessä keskustelussa (ks. esimerkki 2) sekä institutionaalisissa tilanteissa (mm. esimerkki 

1). 

 

 

2 Tutkimusmenetelmä ja -tausta 

 

Sovellan työssäni etnometodologista keskustelunanalyysiä kaunokirjallisuuden dialogin 

tutkimiseen. Esittelen seuraavaksi metodin peruslähtökohtia ja -käsitteistöä. Pohdin sen 

soveltuvuutta fiktiivisen, kirjoitetun puheen tutkimukseen (alaluvussa 2.2). Sen jälkeen 

(alaluvussa 2.3) luon katsauksen työni kannalta keskeisiin teorioihin ja tutkimuksiin ky-

symyksistä ja (dis)affiliatiivisuudesta. 

 

2.1 Keskustelunanalyysin keskeiset lähtökohdat ja käsitteet 

 

Keskustelunanalyysi on Harold Garfinkelin etnometodologisesta sosiologiasta eriytynyt 

vuorovaikutuksen tutkimuksen metodi, jonka kohteena on aito keskustelu. Sen perustan 

loi Garfinkelin oppilas Harvey Sacks yhdessä kollegoidensa Emanuel Schegloffin ja Gail 

Jeffersonin kanssa 1960-luvulla. Keskustelunanalyysin perustava oivallus on, että vuoro-

vaikutus on järjestäytynyttä ja säännönmukaista, tiedostipa puhuja sitä tai ei. Keskusteli-

jat mukautuvat vallitsevaan kontekstin, mutta toisaalta tuottavat myös sitä toiminnallaan 

kaiken aikaa. Edellä mainitut piirteet läpäisevät vuorovaikutuksen niin täydellisesti, ettei 

pienintäkään yksityiskohtaa voida sivuuttaa sattumanvaraisena tai epäolennaisena. (He-

ritage 1996 [1984]: 236.) Keskustelunanalyysille keskeinen lähtökohta on keskustelijoi-

den toiminnassa ilmenevä tulkinta keskustelun etenemisestä ja luonteesta. Havainnot ei-
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vät siis perustu ennalta määriteltyihin kategorioihin vaan siihen, miten keskustelijat il-

maisevat itse ymmärtävänsä puhetoiminnot (keskustelunanalyysin kehityksestä ks. mm. 

Heritage 1996 [1984], Sidnell & Stivers 2013, Clift 2016). 

Keskustelunanalyysi toi kielentutkimukseen uuden, empiristisen otteen. Havain-

not tehdään nimenomaan spontaanista, luonnollisesti ilmenevästä keskustelusta – ei si-

mulaatioista tai idealisoinneista. Tavoitteena on selvittää, miten kielen avulla todellisuu-

dessa tullaan toimeen, tehdään yhteistyötä ja luodaan identiteettejä. Keskustelunanalyysi 

käsitteleekin puhetta toimintana ja tekoina selvittäen, mitä sillä saadaan aikaan. Metodi 

tuo tärkeän näkökulman kielitieteessä keskeiseen muodon ja merkityksen suhteen tutki-

mukseen. Kielen tekee joustavaksi se, että tämä suhde ei ole yhden suhde yhteen, vaan 

merkitys syntyy viime kädessä neuvottelun tuloksena sekä vastaanottajan päättelyproses-

sissa, ilmauksen ja kontekstin yhteisvaikutuksesta. (Hakulinen 1997a: 13–15.) 

Muodon ja merkityksen suhteesta käydyssä filosofis-kielitieteellisessä keskuste-

lussa vaikutti 1960-luvulta alkaen Austinin puheaktiteoria, jonka pohjalta Searle (1969) 

esitteli epäsuoran puheaktin käsitteen. Epäsuoruudella kuvattiin sitä havaintoa, että esi-

merkiksi kysymyslause voi olla toissijaiselta tehtävältään vaikkapa kutsu tai ehdotus. Pu-

heaktiteoriaa on keskustelunanalyysin piirissä sittemmin kritisoitu siitä, että siinä vuoro-

vaikutus nähdään sarjana puhujan tavoitteellisia puheakteja, jotka voidaan ulkopuolelta 

tarkkarajaisesti nimetä. Todellisuudessa puhujan intentio ei ratkaise, minkälaisen tulkin-

nan hänen vuoronsa saa. (Hakulinen 1989a.)  Toisaalta lausumalla voi olla useampi kon-

tekstisidonnainen ja jopa samanaikainen funktio, eivätkä ne sulje toisiaan pois (mm. Rae-

vaara 1997, Hirvonen 2016: 13).  

  Keskustelunanalyysi on nostanut huomion kohteeksi kolme vuorovaikutuksen 

järjestäytyneisyyden muotoa: vuorottelu-, sekvenssi- ja korjausjäsennyksen.  Vuorottelu 

on keskeisimpiä sosiaalisen järjestäytyneisyyden muotoja. Vuorottelujäsennys kuvaa sys-

teemiä, jonka avulla ihmiset tietävät, kenen vuoro on olla äänessä ja miten vuoronvaihto 

tapahtuu. Vuoro on yhden keskustelijan kerralla tuottama rakenteellinen kokonaisuus. Se 

voi koostua yhdestä tai useasta rakenneyksiköstä, joita kutsutaan lausumiksi (Hakulinen 

1997b: 36–38).  

   Keskustelu rakentuu siis peräkkäisistä vuoroista, jotka muodostavat toimintajak-

soja eli sekvenssejä. Jotta keskustelu olisi sujuvaa, jokainen puheenvuoro samalla on sa-

malla laadittu sopivaksi edelliseen ja ennakoi saamaansa jatkoa. (Raevaara 1997: 75.) 

Toiminnalliset kokonaisuudet eroavat toisistaan siinä, kuinka kiteytyneitä ne ovat raken-
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teeltaan. Kahden vuoron jaksoja, joiden välinen kytkös on poikkeuksellisen vahva, kut-

sutaan vieruspareiksi. Tässä työssä tarkasteluni kohteena on kysymys-vastaus-vieruspari, 

jonka etujäsen kysymys tekee relevantiksi jälkijäsenen, vastauksen. Jälkijäsen ilmaisee 

tulkinnan etujäsenestä: vastaus osoittaa, mitä kysymyksellä on vastaanottajan näkökul-

masta keskustelussa tehty. (Raevaara 1993: 26.) Kysymysten on havaittu esiintyvän eri-

tyisesti keskustelun avainkohdissa: aloituksissa, lopetuksissa ja topiikin rajalla. Kysy-

mykset ovat kuitenkin myös keino tehdä esimerkiksi erilaisia korjauksia, jotka voivat si-

joittua mihin tahansa kohtaan keskustelun kokonaisrakennetta. (Raevaara 1993: 8.) 

  Vierusparien jälkijäsenet voivat usein valikoitua keskenään vastakkaisista vaih-

toehdoista, jolloin valintaa ohjaa preferenssijäsennys. Tällä tarkoitetaan, että käytännössä 

yleensä jokin vaihtoehto on toivotumpi tai odotuksenmukaisempi – esimerkkinä kannan-

otto ja samanmielisyys tai erimielisyys. (Tainio 1997: 93–94.) Korjausjäsennyksellä ku-

vataan vuorovaikutuksessa ilmenevien ongelmien hoitamiseen käytettyä keinostoa. Kor-

jauksista tehdyt keskustelunanalyyttiset havainnot ovat tärkeä osa työni teoreettista poh-

jaa. (Kuvaan sitä yksityiskohtaisemmin luvussa 2.3.2) 

 Osallistumiskehikko on sosiologiasta periytyvä käsite, jota on kehitetty kielitie-

teessä edelleen ja jonka avulla tarkastellaan keskustelijoiden välisiä rooleja, näkökulmaa 

ja pääsyä puheenaiheeseen. Keskustelunanalyysissä osallistumiskehikolla tarkoitetaan 

kaikkia osallistujia erilaisine, vaihtuvine statuksineen. Se, ovatko kuulijat puheenaiheen 

suhteen tietäviä vai tietämättömiä, vaikuttaa näiden diskurssi-identiteetteihin ja oletetta-

vasti näkyy myös keskustelussa. (C. Goodwin 1984 & 1986, Seppänen 1997: 156–157.) 

Kysymyksen esittämisen ajatellaan asettavan kysyjän tietämättömään rooliin 

osallistumiskehikossa (C. Goodwin 1987, Raevaara 1993: 64). Samalla kysymys kuiten-

kin osoittaa, että puhuja tietää tai olettaa jotakin puheenaiheesta. On vuorovaikutuksen 

kannalta tärkeää, millaisia oletuksia kysyjällä on ja mihin ne perustuvat. Esimerkiksi uu-

den puheenaiheen aloittaminen kysymyksellä osoittaa kysyjän olettavan, että muilla kes-

kustelijoilla on asiasta jotain sanottavaa. Polaarisen kysymyksen esittäminen ilmaisee en-

nakko-oletuksen kysymystä seuraavasta vastauksesta (Menitkö pyörällä? vrt. Millä me-

nit?). (Raevaara 1993: 67.) Vastaus joko vahvistaa tai kumoaa kysymyksen rakentaman 

osallistumiskehikon (Raevaara mts. 71). 

  Voidaan väittää, ettei fiktiivisen keskustelun pohjalta ole kovinkaan mielekästä 

tehdä pitkälle meneviä tulkintoja vuorovaikutuksen keinoista. Lukija on sen armoilla, 

mitä kirjailija päättää tuntemattomista tarkoitusperistään käsin kuvata ja näyttää. Lähden 
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kuitenkin oletuksesta, että jopa kirjailijan sepittämä keskustelu on jossain määrin alis-

teista universaaleina pidetyille, edellä kuvatuille vuorovaikutusta ohjaaville periaatteille. 

Jos niitä rikotaan, se näyttäytyy lukijalle ongelmallisuutena, joka on kohtauksen ja sitä 

kautta teoksen tulkinnan kannalta merkityksellistä. Seuraavaksi pohdin tarkemmin kes-

kustelunanalyysin mahdollisuuksia ja haasteita kaunokirjallisen keskustelun tutkimuk-

sessa. 

 

2.2 Tutkimuskohteena fiktiivinen puhe 

 

Reetta Pekkanen toteaa pro gradu -työssään, että kaunokirjallinen keskustelu on tutki-

musaiheena melkoinen hybridi (2012: 2). Se nojaa vahvasti kirjoitetun kielen konventi-

oihin, mutta tavoittelee samalla uskottavaa illuusiota spontaanista puheesta. Lisäksi kes-

kustelu on fiktiivistä ja määritelmällisesti taiteellisia ja draamallisia intressejä palvelevaa. 

Draamalliset vuoropuhelut toimivat usein esimerkiksi henkilösuhteiden kuvaajina ja il-

mentävät ristiriitoja ja valtasuhteita (A. Koivisto & Nykänen 2013: 16). 

Keskustelunanalyyttistä lähestymistä hyödyntävä Pekkanen myöntää, että hänen 

työnsä ei voi olla keskustelunanalyyttinen, koska se edellyttäisi autenttisen keskusteluai-

neiston käyttämistä (Seppänen 1997: 18, Pekkanen 2012: 3). Myös kaunokirjallista dia-

logia keskustelunanalyyttisellä otteella gradussaan tarkasteleva Johanna Vaara (2011) 

painottaa, ettei tutkimus ole keskustelunanalyysiä, jos keskustelun luonnollisuuden kri-

teeri ei täyty. Vaaran keskeinen tutkimustavoite onkin selvittää, voiko keskustelunana-

lyyttinen lähestyminen tuoda jotakin lisää kaunokirjallisen teoksen tulkintaan. (2011: 9.) 

Keskustelunanalyyttisen perinteen työkaluja kaunokirjallisuuden dialogin tarkasteluun 

ovat muiden analyysimetodien rinnalla soveltaneet muun muassa Aino Koivisto ja Elise 

Nykänen (2016, myös A. Koivisto 2013) ja Markku Haakana (2013).  

On totta, että aitoon vuorovaikutukseen kohdistuminen on keskustelunanalyytti-

sen tradition perustavanlaatuisia premissejä. Haluan kuitenkin jonkin verran haastaa 

aiempien graduntekijöiden näkemystä. Ensinnäkin oletan, että kaunokirjallinen puheen 

esitys voi keskustelunanalyyttisesti tarkasteltuna paljastaa jotain olennaista arkisessa käy-

tössämme olevista kielen ja vuorovaikutuksen resursseista. Olen kiinnostunut siitä, millä 

keinoin kirjoitettu kieli koodataan puheeksi, onko vaikutelma autenttinen ja mistä se 

koostuu, vaikka nämä kysymykset eivät olekaan työni keskiössä. Toiseksi Pirkko Saision 

omaelämäkerralliset, realistiseen kirjalliseen perinteeseen niveltyvät romaanit sisältävät 

runsaasti suoran esityksen jaksoja. Subjektiivisen lukukokemuksen perusteella olen sitä 
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mieltä, että Saisio onnistuu todellisen keskustelun illuusion luomisessa poikkeuksellisen 

hyvin. Näistä syistä kirjojen dialogi on tutkimuskohteena erityisen sopiva. 

Saision on myös todettu olevan tarkkanäköinen ja taitava vuorovaikutuksen kei-

nojen havainnoija (ks. Pekkanen 2012). Tästä kertoo muun muassa romaanien metafik-

tiivinen taso, jolla kommentoidaan hahmojen ja kertojan kieltä. Omaelämäkerrallisuus ja 

autofiktiivisyys eivät toki ole syitä pitää kirjojen dialogia sen autenttisempana tai luotet-

tavampana kuin mitään muutakaan proosaa. Vaikka taustalla olisikin todellinen vuoro-

vaikutustilanne, kyseessä on aina kertojan välittämä kirjailijan näkemys tapahtuneesta. 

Kirjailija tekee aina tietoisia valintoja esittäessään puhuttua kieltä, ja variaatiolla voidaan 

välittää monenlaisia asioita, kuten henkilöhahmojen sosio-ekonomistista asemaa, asuin-

paikkaa tai ikää (Tiittula & Nuolijärvi 2013: 92). 

Pyrkimys dialogin realistisuuteen ja luonnollisuuteen, todellisuutta jäljittelevyy-

teen, on etenkin tiettyjen kirjallisten tyylisuuntien, erityisesti realismin, tavoitteena. Ai-

toutta pyritään jäljittelemään erilaisilla kerronnan ja kielen keinoilla, kuten puhekielisyy-

dellä ja murteellisuudella, epäsujuvuuden piirteillä sekä lyhyillä ja elliptisillä rakenteilla 

(A. Koivisto & Nykänen: 2013: 36–37). Kaunokirjallinen dialogi joutuukin tasapainoile-

maan realistisuuden vaikutelman ja sujuvuuden välillä. Tiittula ja Nuolijärvi (2013: 18) 

huomauttavat, että puhekielisyys ja puheenomaisuus on tärkeää erottaa toisistaan, sillä 

puheenomaisuutta on mahdollista välittää myös ilman puhekielisiä äänne- ja muotovari-

antteja.  

  Selvää on, että minun on syytä noudattaa tiettyä varovaisuutta ja kriittisyyttä 

keskustelunanalyyttistä metodia soveltaessani ja johtopäätöksiä tehdessäni. Kirjoitetusta 

dialogista puuttuu joitain autenttisen kasvokkaiskeskustelun ilmaisukeinoja, kuten pro-

sodia, tauot ja muut puheen prosessointiin liittyvät piirteet sekä äänensävyt (ks. esim. A. 

Koivisto 2013a). Kaunokirjallisuudella on kuitenkin joukko omia keinoja välittää tietoa 

keskustelukontekstista ja keskustelijoiden asenteista. Keskeisimpänä on kertoja4. 

 
4 Fiktiossa samaa asiaa voidaan havainnoida vaihtuvista näkökulmista.  Fokalisaatiolla tarkoite-

taan näkökulmaa, prismaa, jonka läpi kerrotut asiat suodattuvat. Ääni taas raportoi, kertoo tapah-

tuman. Tekstin kertoja ja kokija ovat siis eri asia. Fokalisoija tarkoittaa subjektia, joka havainnoi. 

Fokalisoitu on objekti, havainnon kohde. (Tammi 1992: 15.) Saision trilogiassa on kohtauksia, 
joissa kertoja on kehyskertomuksen keski-ikäinen Pirkko, mutta sekä fokalisoija että fokalisoitu 

on pikkulapsi-Pirkko. Uusitalon (2005: 26) mukaan kerronnan ja fokalisaation erillisyys tarkoit-

taa näissä tapauksissa sitä, että vaikka ilmaistut tunteet ja ajatukset ovat lapsenomaisia, kertojana 

säilyy kehyskertomuksen aikuinen Pirkko. 
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 Arkikeskusteluun verrattuna proosafiktion dialogissa puhetilanne on kerroksel-

linen. Klassisessa narratologiassa on tapana erottaa omille tasoilleen fiktiiviset henkilö-

hahmot, jotka keskustelevat, kertoja ja yleisö, sisäistekijä ja sisäislukija sekä fyysinen 

tekijä ja fyysinen lukija. Olennaista on, että dialogi on kertojan suodattamaa ja se on aina 

osoitettu tarinan sisäisen vastaanottajan ja yleisön lisäksi myös ulkopuoliselle lukijalle. 

(A. Koivisto & Nykänen 2013: 31–35.) 

  Saision omintakeisesti rakennetut kerrontatavat ovat herättäneet kiinnostusta 

kirjallisuudentutkimuksen puolella (ks. mm. Uusitalo 2005, P. Koivisto 2011) ja antavat 

yhä aihetta lisätutkimukseen. Kertoja ei itsessään sisälly tämän työn aiheeseen eikä sitä 

erikseen, yksityiskohtaisesti analysoida. Se on otettava kuitenkin työn eri vaiheissa huo-

mioon, sillä kertoja vaikuttaa ratkaisevasti repliikeistä syntyviin tulkintoihin välittämällä 

tietoa keskustelijoiden intentioista ja sisäisestä maailmasta esimerkiksi johtolauseissa ja 

epäsuoran esityksen jaksoissa.  

  Tarkoitukseni on, että keskustelunanalyyttisen metodin testaaminen kaunokir-

jalliseen aineistoon toteutuu tutkimuksen edetessä automaattisesti eräänlaisena kokei-

luna. Ensisijaisena tavoitteenani ei ole tuottaa uutta tietoa kaunokirjallisuuden tutkimuk-

seen, enkä hyödynnä kirjallisuustieteen teorioita, vaan työni kuuluu lingvistisen keskus-

telunanalyysin alaan. Otan luonnollisesti aineistoni erityislaadun huomioon ja kommen-

toin sitä työn kaikissa vaiheissa, joissa se olennaisesti vaikuttaa tutkittavaan ilmiöön. Sa-

malla, ikään kuin sivutuotteena, vastaan kysymykseen siitä, mitä kirjailija tekee kysy-

myksillä ja vastauksilla ja millainen resurssi ne ovat kaunokirjallisuuden dialogissa. 

 

 

2.3 Kysyminen ja disaffiliaatio 

 

 

Kielen ja sosiaalisen toiminnan suhdetta on tutkittu kysymyksiin liittyen varsin laajasti 

(ks. Halonen & Sorjonen 2008: 37).  Jakob Steensig ja Paul Drew (2008: 7) huomauttavat, 

että tiedonsaanti on itse asiassa erittäin harvoin kysymisen ensisijainen vuorovaikutuk-

sellinen funktio.  Tutkijoiden mukaan todellisuudessa kysyjällä on lähes aina jonkinlainen 

pääsy vastaukseen tai ennakko-oletus siitä. Näennäisen triviaali mutta ratkaisevan tärkeä 

huomio on, että kysyminen ei ole viaton teko: siihen kuuluu olennaisesti mahdollisuus 

disaffiliatiivisuuteen. Tässä alaluvussa esittelen tutkimuksia, jotka käsittelevät kysymys-

ten ja disaffiliatiivisuuden yhteyttä ja tietämisen roolia kysymysten tulkinnassa. 
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  Kysymykset on totuttu jakamaan kahteen selkeästi erilliseen kategoriaan: aitoi-

hin, tietoa hakeviin kysymyksiin ja retorisiin kysymyksiin, jotka toimivat keskustelussa 

kannanottojen tavoin. Drew ja Steensig (2008) esittävät, että jaottelu ei ole aiheellinen 

eikä tarkoituksenmukainen. Rajanveto on sikäli hankalaa, että vilpittömiltä näyttävät ky-

symykset eivät useinkaan hae aidosti tai ainoastaan tietoa vaan voivat ilmaista puhujan 

asennoitumista. Toisaalta lähes kaikenlaiset kysymykset edellyttävät vuorovaikutustilan-

teessa vastaanottajalta responssia. 

  

2.3.1 Episteemisyys 

 

Muiden muassa Irene Koshik (2005), Trine Heinemann (2008, 2009) ja John Heritage 

(2012a, b) ovat tutkimuksissaan kiinnittäneet huomiota keskustelijoiden välisiin tiedolli-

siin eli episteemisiin suhteisiin. Tutkijoiden mukaan kysymyksen esittäjällä on keinoja 

ilmaista, minkälaista vastausta hän kysymyksellään hakee. Näin tehdessään kysyjä pal-

jastaa suhteensa puheena olevaan asiaan, tietämyksensä siitä sekä oletuksensa vastaajan 

tiedollisesta statuksesta. Juuri tiedonsaannin tarpeettomuus mahdollistaa kysymysten toi-

mimisen haasteina, vastaväitteinä ja erimielisyyden ilmauksina – sekä niiden tulemisen 

oikein tulkituiksi. 

 Kysymistä tarkasteltaessa puhutaan samalla tietämisestä, tiedon välittämisestä ja 

siitä neuvottelemisesta. Tietämisen on havaittu olevan keskustelijoiden välillä selonteko-

velvollisuuden alainen asia (mm. Heinemann 2009: 157). Heritage (2012a) osoittaa artik-

kelissaan, että puhujan episteeminen status eli tiedollinen asema paljastaa viime kädessä, 

haetaanko toiminnalla aidosti tietoa. Morfosyntaktiset ja prosodiset kysyvät elementit ei-

vät itsessään tee lausumasta vilpitöntä tiedonhakua vaan toimivat pikemminkin toissijai-

sina vihjeinä. Keskustelun sujumisen edellytyksenä on, että keskustelijoiden välillä val-

litsee yhteisymmärrys siitä, kenellä on ensisijainen pääsy keskustelun kohteena olevaan 

tietoon. Episteeminen status on suhteellinen ja muiden keskustelijoiden asemasta tai ti-

lanteesta riippuvainen asia. Heritage (2012a) esittelee myös episteemisen asennoitumisen 

(epistemic stance) ja episteemisen alueen (epistemic territory) käsitteet. Ensimmäisellä 

tarkoitetaan puhujan vuoronsa muotoilulla ilmaisemaa asennetta keskustelun kohteena 

olevaan tietoon. Jälkimmäisellä kuvataan kaikkea sitä, mitä tiedetään, miten tiedetään ja 

mitkä ovat henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet tietämiseen liittyen. Heritagen havain-

not ovat olennaisia, kun arvioidaan, mikä on lausuman funktio keskustelussa ja miksi 

siihen reagoidaan tietyllä tavalla. 
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 Myös Heritage ja Raymond (2012) ovat tarkastelleet kysyjän ja vastaajan epis-

teemisten asemien skaalan näkymistä kysymyksen muotoilussa. He ovat asettaneet eri 

kysymyksen esittämisen rakenteelliset vaihtoehdot asteikolle sen perusteella, miten vah-

vaa kysyjän tiedollista asemaa ne ilmaisevat. Kaikkein vahvimmasta asemasta kertoo 

deklaratiivimuotoinen toisen persoonan lausuma, jolle haetaan keskustelussa vain vah-

vistusta (Heritage & Raymond 2012: 181). 

  Irene Koshik (2005: 10–41) on tutkinut käänteisen polaarisuuden kysymyksiä 

(reversed polarity question, RPQ), jotka on laadittu edellyttämään omaa polaarista laatu-

aan vastakkaisia, joko positiivisia tai negatiivisia, vastauksia. Toisin sanoen kysymyksiin 

sisältyy voimakas asenne puheenaihetta kohtaan tai sitä koskeva väittämä. Koshik toteaa, 

että suuri osa hänen aineistonsa kysymyksistä luokiteltaisiin perinteisesti retorisiksi. Hän 

kuitenkin pitää termiä retorinen kysymys harhaanjohtavana, sillä siihen sisältyy oletus, 

että kysymyksiin ei vastata (2005: 39). 

  Käänteiset kysymykset on esitetty vahvasta episteemisestä asemasta, mikä tässä 

tapauksessa tarkoittaa, että kysyjällä on tieto kysyttävästä asiaintilasta ja vastaajan epis-

teemisestä asemasta. Vastaus, jota kysymys projisoi, voi näkyä kysymyksen muotoilussa 

(Do really wanna leave already? ’Haluatko todella lähteä jo nyt’) (Koshik 2005: 13). 

Vuoro saattaa itsessään sisältää kysyjän asennetta ilmaisevia aineksia (esim. muka, todel-

lako, edes). Viime kädessä tulkinta syntyy kuitenkin koko sekventiaalisesta kontekstista: 

puhujan suhtautuminen on monesti tullut esiin jo aiemmassa keskustelussa. (Koshik mts. 

149.) 

  Kysymys voi myös haastaa edellisen vuoron, joka sisältää negatiivisen tai uh-

kaavan väitteen. Tällöin vastaväite on sekventiaalisesti odotuksenmukainen, kun taas tie-

toa hakeva kysymys ei ole. Kysymys on tunnusmerkkinen tapa vihjata, että sitä edeltävä 

väite ei pidä paikkaansa (When have I ever done that? ’Olenko ikinä tehnyt niin?’) 

(Koshik 2005: 40). Koshik painottaa, että näillä disaffiliatiivisilla kysymyksillä ei ole va-

kiintuneita syntaktisia tai leksikaalisia tuntomerkkejä, vaan ne ovat muodoltaan kirjai-

mellisten kysymysten kaltaisia. Tästä syystä koko kysymysten laaja sekventiaalinen ym-

päristö on olennainen osa niiden tulkintaa (2005: 13–17). 

  Heinemann on puolestaan tarkastellut myöntävää eli kysymyksen polaarista laa-

tua mukailevaa vastausta projisoivia haku- ja vaihtoehtokysymyksiä, jotka niin ikään 

tuottavat erilinjaisuutta (2008: 55). Heinemannin aineiston kysymykset ovat disaffiliatii-

visia siten, että kysymyksen ilmaisema propositio on kysyjän näkökulmasta epätoivot-

tava. Tulkinta perustuu jälleen kokonaiskontekstiin tai kulttuuriseen, yleiseen tietoon. 
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Heinemannin esimerkeissä vastaajalla on kuitenkin usein puheenaiheen suhteen epistee-

minen auktoriteetti, mikä tekee vastaamisen erityisen relevantiksi (esim. eng. Don’t you 

look at the bag? = You should look at the bag.) (Mts. 66.) Kysymys voikin olla suorasa-

naista kannanottoa lievempi, implisiittisempi tapa ilmaista kielteistä suhtautumista tai yli-

päätään kanta asiaan, josta keskustelukumppanilla on ”oikeus” tietää enemmän eli ensi-

sijainen pääsy tietoon. Näissäkään tapauksissa kysyjän tiedontarve ei ole aito tai ainakaan 

ainoa motiivi vuorolle, vaan kysymys on ensisijaisesti tapa nostaa moitittava asia huo-

mion kohteeksi. 

  Vastaanottajan kannalta tämänkaltainen kysymys on tavallaan vastauskelvoton, 

sillä propositioon mukautuessaan vastaaja myöntää ei-toivotun asiaintilan ja mahdolli-

sesti oman syyllisyytensä tai vastuunsa. Tästä taas seuraa selontekovelvollisuus. Kieltä-

minenkään ei ole ongelmaton vaihtoehto, sillä se näyttäytyisi erimielisyytenä puhekump-

panin kanssa (Heinemann mts. 67). Heinemannin ja Koshikin tarkastelemat kysymykset 

kuuluvat preferenssijäsennyksen piiriin, sillä tietty vastausvaihtoehto on selkeästi toi-

vottu. Vastauskelvottomatkin kysymykset saavat vastauksia, mutta vastaajat orientoituvat 

kysymysten haastavaan funktioon. 

 Chiara Monzoni (2008) käsittelee italiassa esisekvensseinä toimivia kysymyk-

siä, joita seuraa disaffiliatiivinen teko, kuten syytös tai valitus. Monzonin tapauksissa ky-

syjä ikään kuin huijaa vastaajan myöntämään kysymyksen ilmaiseman asiaintilan todeksi 

muodostamalla vilpittömältä vaikuttavan esisekvenssin. (Monzoni 2008: 73.) Kun hän 

esittää varsinaisen syytöksensä, joka problematisoi esisekvenssin esiin nostaman asian, 

vastaaja on jo eräällä tavalla etukäteen tunnustanut eikä voi väistää vastuuta. Nämäkin 

kysymykset ovat tiukassa mielessä tiedonsaannin kannalta tarpeettomia: tiedustelijan 

vahva episteeminen asema tulee ilmi esimerkiksi kysymyksen sisältämässä pikkutar-

koissa faktoissa (mts. 78).  

 

2.3.2 Korjausjäsennys 

 

Vaikka kysymys mielletään voimakkaasti aloitteelliseksi puhetoiminnoksi, se voi sijoit-

tua mihin tahansa kohtaan topiikki- tai toimintajaksoa (Raevaara 1996: 25). Toisen posi-

tion kysymykset ovatkin yleinen paikka disaffiliatiivisille toiminnoille, sillä ne tarjoavat 

tilaisuuden tarttua keskustelukumppanin edeltävässä vuorossa esiintyvään rikkomukseen 
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tai epäsopivuuteen tai muuten osoittaa erilinjaisuutta. Tämänkaltaisten tekojen analysoin-

nin välineeksi soveltuu vuorovaikutuksellisten ongelmien ratkaisemista kuvaava korjaus-

jäsennys. 

  Korjaussekvenssillä tarkoitetaan vuorovaikutuksen jaksoa, jossa keskustelun 

eteneminen keskeytetään ja käsitellään jotakin puheenvuoron tuottamiseen, kuulemiseen 

tai ymmärtämiseen liittyvää ongelmaa (Haakana 2011: 36). Korjausjaksot voivat raken-

tua eri tavoin. Jos korjaussekvenssin aloittaa vastaanottaja, hän tekee sen tyypillisesti 

osoittamalla, että edeltävä vuoro on joltain osin ongelmallinen. Itse korjaus jätetään ta-

vallisesti kuitenkin puhujan vastuulle. Vastaanottajan korjausaloitteita on myös monen-

laisia: ne voivat kohdistua koko edeltävään vuoroon tai johonkin sen osaan. Avoin kor-

jausaloite (mitä, täh, häh) ei rajaa ongelman sijoittumista vaan ilmaisee minimaalista ym-

märtämistä. Ongelma voidaan paikantaa käyttämällä tiettyä interrogatiivipronominia 

(kuka, missä, milloin) ja taivutusmuotoa tai osittain toistamalla ongelmalähde. Korjaus-

aloitteet voivat myös tarjota ymmärrysehdokkaan vahvistettavaksi tai torjuttavaksi. (Sor-

jonen 1997: 124–133, Haakana 2011.) 

 Preferenssijäsennyksen mukaan itsekorjausta suositaan verrattuna toisen teke-

mään korjaukseen (Schegloff Jefferson & Sacks 1977). Eri korjauspolkujen toteutuminen 

liittyykin olennaisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tuottamiseen (mm. Lehtonen 

2015). Korjausjakso myös tekee näkyväksi episteemisen epäsymmetrian. Toisen teke-

missä korjausaloitteissa ja korjauksissa voidaan tuoda esiin osallistujan osaamattomuus 

tai tietämättömyys ja näin myös valta ja roolit vuorovaikutustilanteessa (Lehtonen mts. 

39). Schegloffin ym. (mts. 378–381) mukaan toisen tekemän korjauksen muodot ovat 

herkkiä vuorovaikutuksen tilanteisille vaihteluille; ne voidaan muotoilla vitseiksi, selven-

nyspyynnöksi tai ymmärryksen tarkistukseksi. 

 Vakiintunutta käsitystä toisen suoran korjaamisen preferoimattomuudesta on 

myös kyseenalaistettu (Haakana & Kurhila 2009, Sidnell & Barnes 2013). Sidnell ja Bar-

nes (2013) katsovat, että korjauspolun valikoitumiseen ja korjauksen muotoon vaikutta-

vat ratkaisevasti keskustelijoiden väliset episteemiset suhteet. Ongelmavuoro voi kuulua 

eri keskustelijoiden tiedon alaan eli domeeniin (my-domain, your-domain). Jos vastaan-

ottajalla on enemmän tietoa asiasta, eli se kuuluu hänen domeeniinsa, suora korjaus voi 

olla preferoitu. Tällöin korjausaloitteella voi olla jopa päinvastainen vaikutus: se voi toi-

mia toisen tietämystä kontrolloivana ja preferoimattomana, sujuvuutta haittaavana te-

kona.  
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  Ymmärrys- ja kuulemisongelmat on lähtökohtaisesti katsottu neutraaleiksi ja 

välttämättömiksi osiksi vuorovaikutustilanteita.  Korjausaloitetta pidetään yleensä legi-

tiiminä keskustelutoimintona: ymmärrysvaikeudet on syytä hoitaa, jotta vuorovaikutus 

voi jatkua sujuvana eikä ongelma eskaloidu. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että 

sinänsä viaton korjauskeinosto tarjoaa välineitä myös muunlaiseen, disaffiliatiiviseen toi-

mintaan. Toisen vuoroon kohdistuvat korjausaloitteet voivat osoittaa sisällöllisen ongel-

man. Toisaalta kuulo- tai ymmärrysongelmaan vetoaminen tarjoaa mahdollisuuden kät-

keä erimielisyys legitiimiin toimintaan. Tällöin siitä ei välttämättä ole samalla tavalla ti-

livelvollinen kuin avoimesta kannanotosta. 

  Esimerkiksi avoimia korjausaloitteita ja korjauksia tutkinut Svennevig (2008) 

toteaa, että kuulemisongelma on vähiten ongelmallinen korjausaloitteen aiheuttaja; sen 

korjaaminen vie vähiten resursseja ja uhkaa vähiten keskustelun sujuvuutta. Tämä näyttää 

motivoivan keskustelijoita tulkitsemaan ja toisaalta naamioimaan ymmärrys- ja hyväksy-

misongelmia kuulemisongelmiksi. Syynä voi olla sujuvuuden edistäminen mutta myös 

keskustelijoiden kasvojen suojelu. Svennevig (2008) jakaa korjauksen kohteet kolmeen 

tasoon: kuulemis-, ymmärrys- ja hyväksymisongelmiin, joiden välillä on eräänlainen pre-

ferenssihierarkia. Samansuuntaisia huomioita ovat tehneet aiemmin Pomerantz (1984) ja 

Sacks (1992b: 413). 

  Harvey Sacks (1992a: 3–11) käsittelee luennoissaan kuulemattomaksi tekeyty-

misen vuorovaikutuksellisia funktioita. Sacks on tutkinut psykiatriseen tukipuhelimen 

työntekijöiden ja asiakkaiden keskusteluja.  Tukipuhelimeen soittaville on tyypillistä väl-

tellä henkilötietojensa antamista. Työntekijät puolestaan pidättäytyivät suoraan kysy-

mästä esimerkiksi soittajan nimeä. Sen sijaan kertomalla oman nimensä he luovat sek-

ventiaalisen tilan, jossa soittajan on odotuksenmukaista vuorostaan esitellä itsensä. Sacks 

havaitsi, että soittajat ohittivat vaikean tilanteen vetoamalla kuulemattomuuteen. (Sacks 

1992a: 3–11.) 

  Koska korjausaloitteet koskevat niitä edeltäviä ongelmavuoroja, on niiden sävyä 

tutkittaessa ja tulkittaessa luontevaa tarkastella, minkälaiseen keskustelutoimintoon ne 

kohdistuvat. Paul Drew (1997) nostaa tutkimuksessaan esiin kaksi sekventiaalista ympä-

ristöä, joissa korjausaloitteita tyypillisesti esiintyy. Toinen näistä paikoista on yllättävä 

topikaalinen siirtymä tai koherenssin puute. Toinen taas on konteksti, jossa on havaitta-

vissa disaffiliatiivisuutta tai jonkinlaista epäsopivuutta. Drew (1997) huomauttaa, että 

monissa tapauksissa ongelma ei paikannu niinkään edeltävään vuoroon vaan ennemmin 

sen ja kontekstin yhteensopivuuteen.  
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Tässä ja edeltävässä alaluvussa esitellyt tutkimustulokset osoittavat, että keskustelijoiden 

episteemisellä asemalla on tärkeä rooli kysymysten tulkinnassa. Muotoilultaan aidoilta 

tiedonhakukysymyksiltä näyttävät vuorot voivat toimia haasteina, syytöksinä, kritiikkinä 

ja vastaväitteinä. Myös korjausaloitteet voivat implikoida erimielisyyttä edeltävän vuoron 

kanssa. Kysyjällä on huomattavan usein varmuus kysyttävästä asiaintilasta tai pääsy sii-

hen. Tästä ei kuitenkaan seuraa, ettei kysymys tekisi vastausta relevantiksi – pikemmin-

kin päinvastoin.  

  Aiemman tutkimuksen valossa on myös selvää, että kysymystä ei ole mielekästä 

tarkastellaan irrallaan sitä ympäröivästä sekventiaalisesta kontekstista. Yhtäältä kysymys 

on osa kiinteää vierusparia, jonka jälkijäsen vastaus ilmaisee etujäsenestä tehdyn tulkin-

nan ja analyysin. Kysymys varaa tilan jälkijäsenelle ja luo oletuksen tietynlaisesta vas-

tauksesta. Jälkijäsenen puuttuminen puolestaan on aina merkityksellistä ja näkyy jotenkin 

keskustelussa (Raevaara 1993: 10). Toisaalta kysymys motivoituu sitä edeltävästä 

kontekstista, joka on syytä huomioida (Raevaara 1996: 23).  Kysymystä edeltävä keskus-

telu selittää myös sitä, miten sujuvasti keskustelukumppanit tulkitsevat kysymysten 

avulla toteutettuja monisärmäisiä tekoja. Esittelemäni tutkimukset tukevat lähtökohtaista, 

aineistostani noussutta havaintoa, että kysymykset tarjoavat keinoja tehdä affektisia te-

koja ja toisaalta keinoja niiden ”häivyttämiseen”.    

   

 

2.3.3 Yhteisyyden merkitseminen  

 

 

Kysymistä ja tietämistä käsittelevän aiemman tutkimuksen lisäksi esittelen seuraavaksi 

tutkimuksia, jotka tarjoavat hyödyllisiä käsitteitä affiliaation ja sen puuttumisen tarkem-

paan tarkasteluun. Tutkijat ovat määritelleet affiliatiivisuuden keskenään hieman eri ta-

voin, kuten muun muassa Sorjonen on huomauttanut (2001b: 132, ks. myös Lindström & 

Sorjonen 2013).  Osassa tutkimuksista affiliaatiolla tarkoitetaan melko samaa kuin prefe-

roidulla responssilla (mm. Heritage 1996 [1984]: 272–273), kun taas toisissa sillä kuva-

taan toimintaa, johon liittyy affektinen asenne.  Itse lasken disaffiliatiivisuudeksi suora-

naisen kielteisen affektisuuden lisäksi myös keskustelussa ilmenevän epäsujuvuuden. Se 

ei välttämättä ole aktiivista ja avointa erilinjaisuutta tai -mielisyyttä vaan pikemmin yh-

teisymmärryksen ja jatkuvuuden puuttumista; keskustelijat esimerkiksi tulkitsevat vuo-
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rojen merkitystä eri tavoin ja siis käytännössä noudattavat omaa, erillistä linjaansa.  Ai-

neistoni valossa keskeistä affiliaatiossa on jonkinlainen tuttuuden sekä yhteisen tiedon ja 

kokemuksen tunnistaminen ja sen ilmaiseminen keskustelussa. 

Sosiaalisen affiliaation ja kielellisen muotoilun suhde ei suinkaan ole suoravii-

vainen, kuten Steensig ja Drew (2008: 10) huomauttavat. Tulkintaan vaikuttavat muun 

muassa sekventiaalinen ympäristö, etiäiset, johdannot ja selitykset, leksikaaliset valinnat, 

prosodia, tauot, syntaktinen muotoilu ja edellä mainittu keskustelijoiden episteeminen 

asema. Yksinkertaistettuna affiliatiivinen toiminta on sellaista, joka asettuu samaan lin-

jaan ja jakaa keskustelukumppanin asennoitumisen puheenaihetta kohtaan. Disaffiliatii-

vista toimintaa selvimmillään on muun muassa valittaminen, haastaminen, moittiminen, 

kritisoiminen ja erimielisyyden osoittaminen. 

Stivers (2008) on eriyttänyt sosiaalisen (dis)affiliaation ja rakenteellisen saman-

linjaisuuden (eng. alignment) käsitteellisesti toisistaan ja todennut, että niitä hallitaan ja 

ilmaistaan erilaisin keinoin (ks. myös Stivers, Mondada, Steensig 2011). Olen päätynyt 

pitkälti samastamaan affiliaation ja samanlinjaisuuden jonkinlaiseksi myötäsukaisuu-

deksi. On totta, että joissain tapauksissa rakenteellisesti preferoimaton toiminta, kuten 

keskeyttäminen, voi sosiaalisesta näkökulmasta ilmaista innokasta samanmielisyyttä. 

Omassa aineistossani eronteon tarve ei korostu. Steensig ja Drew (2008) toteavat, että 

koska kysymiseen liittyy niin kiinteästi mahdollisuus kyseenalaistamiseen (eng. to ques-

tion), affiliatiivisen kysymyksen esittäminen vaatii erityistä vaivannäköä. Tämä äkkisel-

tään melko radikaalilta kuulostava näkemys näyttää aineistoni valossa perustellulta – niin 

yleistä kysymyksiin liittyvä disaffiliaatio on.  

  Tietämiseen liittyvät moraaliset ulottuvuudet, oikeudet ja velvollisuudet, ovat 

kiinnostaneet eri alojen tutkijoita pitkään. Vuorovaikutuksen on tiedostettu edellyttävän, 

että keskustelijat pitävät joitain asioita yhteisinä. Heritagen mukaan luultavasti mikään ei 

aiheuta moraalista tyrmistystä niin nopeasti kuin taustatietojen hyödyntämättä jättäminen 

toisen sanomisen tulkinnassa (Heritage 1996 [1984]: 182). Heritagen päätelmä perustuu 

Harold Garfinkelin yhteistoiminnan jatkuvuutta ja pysyvyyttä selvittäneeseen koeasetel-

maan, jolla hän tutki, mitkä piirteet sotkevat interaktion sujuvuuden (Heritage 1996 

[1984]: 86–89). Garfinkelin tunnettu rikkomuskoe toteutettiin siten, että opiskelijoita 

neuvottiin ryhtymään tavanomaiseen keskusteluun tuttaviensa kanssa ja vaatimaan näiltä 

selvennystä omiin aivan tavallisiin, arkisiin ja ymmärrettäviin puheenvuoroihinsa (kuten 

kertomukseen rengasrikosta tai kuulumisten kysymiseen). 
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  Koetilanteissa rikottiin niin sanottua relevanssien yhteensopivuuden idealisoin-

tia. Koehenkilöt olettivat, että puhekumppani täydentäisi ja tulkitsisi heidän sanomaansa 

yleisen tiedon avulla ja käyttäytyisi sen edellyttämällä tavalla. Garfinkelin mukaan tämä 

vaatimus leimaa kaikkea interaktiota. Huomionarvoista kokeiden tuloksissa oli se, kuinka 

nopeaan ja täydelliseen vuorovaikutuksen hajoamiseen vaatimuksen rikkominen johti. 

Suuressa osassa tapauksista rikkomusta myös sanktioitiin voimakkaasti ja vihamielisesti. 

(Heritage 1996 [1984]: 89.) Garfinkelin havainnot tukevat omia alustavia huomioitani 

”tyhmistä kysymyksistä”, eli jonkinlaisesta tietämättömäksi tekeytymisestä, ja niiden vai-

kutuksista yhteistoiminnan sujuvuuteen. 

  Kielissä on erilaisia keinoja osoittaa jokin tieto jaetuksi esimerkiksi kysymyk-

sissä ja vastauksissa. Niiden käyttöä säätelevät eri tavoin jakautuvat moraaliset vastuut. 

Esimerkiksi Heinemann, Lindström ja Steensig (2011) käsittelevät tapoja ja säännönmu-

kaisuuksia, joilla kysyjän ja vastaajan tietävyys ja vastuu näkyvät vastauksen muotoilussa 

ja sen (dis)affiliatiivisuudessa. Yksi tällainen keino on vastauksissa esiintyvä tanskan ja 

ruotsin ju/jo-partikkeli. Vastauksen affiliatiivisuuden tulkintaan vaikuttaa olennaisesti se, 

onko kysyjä noudattanut yhteisen taustatiedon hyödyntämisen sääntöä. Jälleen todetaan, 

että episteemisyyttä ja affiliaatiota ei voi erottaa toisistaan.  

  Kun jonkinlaisessa perustapauksessa kysyjä on asian suhteen tietämätön ja vas-

taaja tietävä, vastaus ilmaisee tavallisesti vastaajan vastuuta ja affilioi kysyjän toiminnan 

kanssa. Jos taas molemmat ovat kysyttävän asian suhteen tietämättömiä, vastaus voi olla 

affiliatiivinen tai disaffiliatiivinen: ensimmäisessä tapauksessa vastaaja osoittaa vastuuta 

tietämättömyydestään esimerkiksi tarjoamalla selityksen ja jälkimmäisessä ei. Tilan-

teessa, jossa molemmat puolestaan tietävät vastauksen esitettyyn kysymykseen, on erilai-

sia tapoja kohdella sitä itsestään selvänä (esim. eng. of course, dan. da). Nämä keinot ovat 

disaffiliatiivisia ja jättävät vastuun ”rikkomuksesta” kysyjälle. (Heinemann, Lindström, 

Steensig 2011.) 

  Kysymyksiin ja vastauksiin liittyvää moraalista vastuunjakoa ja episteemistä 

(in)kongruenssia ovat tarkastelleet myös muun muassa Hayano (2011), Keevallik (2011) 

ja Mondada (2011). Inkongruenssilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kysymyksen taustaole-

tus – se, että vastaaja tietää jotain, mitä kysyjä ei tiedä – haastetaan (Hayano 2011).  

  Suomessa Mia Halonen (1996) on tutkinut yhteisyyden ja tunnistamisen osoit-

tamista keskustelussa. Keskustelijoiden sosiaaliset identiteetit puolisoina, lapsina tai van-

hempina näkyvät erilaisina diskurssi-identiteetteinä. Vuorolla voidaan varata vastaanot-
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tajalle tiettyjä ominaisuuksia: tätä voidaan kohdella esimerkiksi tietävänä tai tietämättö-

mänä keskustelijana. Osapuolet orientoituvat toisiinsa ja yhteisiin kokemuksiinsa merkit-

semällä asioita ennestään tuttuina. Halosen tutkimia vetoavia kielellisiä keinoja ovat 

muun muassa liitepartikkelit -kin ja -hAn sekä partikkelistuneet pronominit se ja tuo. Jos 

puhuja esittää asian kuulijalle tuttuna, hänellä täytyy olla syy ottaa vanhastaan tuttu asia 

esille: retorisella lausumalla on kommunikatiivinen funktio. Halonen myös osoittaa, että 

läheskään aina tutuksi merkitty asia ei tule tunnistetuksi. Hän huomauttaa, että vaikka 

keskustelunanalyysi lähteekin ajatuksesta, että kaikki relevantti näkyy keskustelussa it-

sessään, mikrotasolla, se voi saada selityksensä makrotason ilmiöstä, kuten keskustelijoi-

den sosiaalisesta identiteetistä. 

  Aineistossani dialogia käytetään nimenomaan henkilöiden sosiaalisten suhtei-

den esittämiseen ja rakentamiseen. Tulkinnan kannalta on ratkaisevaa, ovatko keskuste-

lijat esimerkiksi äiti ja tytär, opettaja ja oppilas tai rakastavaiset. Toisaalta oletan, että 

erilaiset sosiaaliset identiteetit näkyvät myös kielen ja toiminnan tasolla.   

   

Seuraavaksi esittelen aineistostani poimittuja esimerkkejä, joita analysoin muun muassa 

edellä esiteltyjen tutkimusten avulla. Työni empiirinen osa rakentuu siten, että ensin kä-

sittelen alkuasemaisia kysymyksiä (luku 3) alkaen aidoista tiedonhakukysymyksistä (3.2) 

ja edeten niin sanottuihin vastauskelvottomiin kysymyksiin, jotka esitetään vahvasta epis-

teemisestä asemasta (3.3). Sen jälkeen tarkastelen jälkiasemaisia kysymyksiä (luku 4), 

jotka kohdistuvat viattomaan (4.2) tai provokatiiviseen (4.3) ongelmavuoroon. Esimerkit 

ja niiden kategorisoinnit eivät suinkaan edusta aineistoani tyhjentävästi, vaan olen poimi-

nut käsittelyyn mielestäni kiinnostavia ilmiöitä. 
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3 Alkuasemaiset kysymykset  

 

Yksi valaiseva tapa lähestyä kysymyssekvenssien mahdollista (dis)affiliatiivisuuutta on 

kiinnittää huomio responsseihin. Tähän perusvälineet tarjoaa preferenssijäsennys. Kuten 

Emanuel Shegloff (mm. 2007: 58) huomauttaa, kukaan ei voi viattomasti ja ilman seu-

rauksia jättää reagoimatta tervehdykseen – sama pätee kysymykseen vastaamiseen. Mo-

lemmissa on kyse tiiviistä vierusparista, jonka jälkijäsenen puuttuminen herättää väkisin 

tulkintoja keskustelukumppanin asennoitumisesta. 

Tässä luvussa otan tarkasteluun alkuasemaisia kysymyksiä, joihin vastataan ta-

valla tai toisella epäodotuksenmukaisesti, puutteellisesti tai tunnusmerkkisesti: respons-

sin muoto ei sovi sille kysymyksellä tehtyyn tilaan5. Toisinaan vastaus viipyy tai jää ko-

konaan puuttumaan. Oletukseni on, että vastaukset kertovat vastaajien suhtautumisesta 

kysymyksiin sopimattomina tai niiden sisältämien taustaoletusten kyseenalaistamisesta, 

vaikkei niitä suorasanaisesti haastettaisi. Vastaaja osoittaa vastauksellaan näkemyksensä 

siitä, mistä tilanteessa on kyse ja mihin kysyjä kysymyksellään pyrkii (Mäntylä 2006: 

143). 

Monissa tutkimuksissa on nostettu esiin kysymiseen liittyvä mahdollisuus haas-

tamiseen (mm. Halonen & Sorjonen 2008: 37). Pohdin aineistoni valossa, mihin vastauk-

sen ilmaisema vastustus, jos sellaista on, kysymyksessä kohdistuu: onko kyse oikeudesta 

saada tietoa tai velvollisuudesta tietää, kysymyksen relevanssista, moraalisesta ongelmal-

lisuudesta, odottamattomuudesta vai jostain muusta? 

Muodoltaan epätyypillisen vastauksen ilmaisema tulkinta meneillään olevasta 

toiminnasta kääntää huomion siihen, mikä kysymysvuoron vuorovaikutuksellinen funk-

tio on. Heritage (2012a) osoittaa artikkelissaan, että puhujan episteeminen status eli tie-

dollinen asema määrittää viime kädessä, haetaanko toiminnalla tietoa eli onko kyseessä 

aito kysymys. Morfosyntaktiset kysyvät elementit eivät siis itsessään tee lausumasta vil-

pitöntä tiedonhakukysymystä (ks. luku 1.1 ja 2.3.1). Tämä oivallus on olennainen, kun 

arvioidaan, mikä on lausuman funktio keskustelussa ja miksi se siihen reagoidaan tietyllä 

tavalla. Tutustuessani aineistooni havaitsin, että disaffiliaatiota ja affektisuutta kasautuu 

tietynlaisiin tilanteisiin ja että se, mistä tiedollisesta asemasta kysymys esitetään, näyttää 

ennakoivan disaffiliatiivisuutta.  

 
5 Aineistossani on myös mukautuvan vastauksen saavia disaffiliatiivisia, alkuasemaisia 

kysymyksiä: 106/217. 
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3.1 Vastausten kielioppi ja disaffiliaatio 

 

Geoffrey Raymond (2003) on tuonut preferenssijäsennykseen uuden ulottuvuuden analy-

soimalla englannin yes/no-interrogatiivien saamien responssien syntaktista rakennetta: 

hän kutsuu englannin yes- ja no-vastauksia ja niiden variantteja termillä type-conforming. 

Muulla tavalla kieliopillisesti rakennetut vastaukset ovat puolestaan type-nonconforming. 

Raymond väittää, että syntaktisesti mukautuva vastaus on aina preferoidumpi kuin ei-

mukautuva, joka kertoo jonkinlaisesta vastahankaisuudesta kysymyksen premissejä koh-

taan. Vaikka siis muodollisesti mukautumaton vastaus periaatteessa sisällöltään noudat-

taisi kysyjän asettamaa preferenssiä, Raymond katsoo, että pelkkä erimuotoisuus implikoi 

kysymyksen jonkinlaisesta ongelmallisuudesta vastaajalle. Kantaansa hän perustelee 

sillä, että kieliopillisesti mukautuvat vastaukset ovat aineistossa huomattavasti yleisempiä 

(3:1), niitä kohdellaan keskustelussa oletusvastauksina ja niiden vaikutus keskustelun jat-

koon on erilainen kuin mukautumattomilla vastauksilla (2003: 947). 

 Raymondin melko yksioikoista näkemystä on seurannut joukko maltillisempia 

ja myös erilinjaisia tutkimustuloksia. Muun muassa Walker, Drew ja Local (2011) viit-

taavat Raymondiin artikkelissaan, jossa he käsittelevät epäsuoruutta vastauksissa vaihto-

ehtokysymyksiin. Kirjoittajien lähtökohta on havainto, että vastaaja tekee tulkintoja ky-

symyksen taustamotiiveista ja voi vastata suoraan niihin. Tällöin vastaus voi olla muo-

doltaan raymondilaisittain tunnusmerkkinen mutta kuitenkin kontekstin perusteella tulla 

ymmärretyksi ja mahdollistaa keskustelun ongelmattoman etenemisen. Vastaaja voi esi-

merkiksi ennakoida tulevaa kysymystä ja tarjota tietoa, joka tekee sen tarpeettomaksi 

(Walker ym. 2011: 2435). 

 Saman asian äärellä ovat Vepsäläinen, Sundqvist, Sorjonen ja Hakulinen (tu-

lossa), jotka tarkastelevat vastaamista polaarisiin, interrogatiivimuotoisiin kysymyksiin 

ilman erillistä myöntö- tai kieltovastausta6 suomenkielisessä arkikeskustelussa. Tutkijat 

toteavat, että on tarpeellista tarkentaa ymmärrystä kysymyksen ja vastauksen välisestä 

suhteesta ja pidättäytyä turhan jyrkistä tulkinnoista. Heidän mukaansa kysymys usein ai-

noastaan ehdottaa ja asettaa alustavia raameja keskustelun kululle. Tästä syystä kieliopil-

lisesti mukautumatonta vastausta ei tarvitse nähdä kysymyksen lähtökohtia vastustavana 

vaan yhteiseen toimintaan osallistuvana. Vastaus ja sen muotoilu pohjautuvat tulkintaan, 

 
6 Sisältää partikkelivastaukset sekä kysymyksen verbin toiston. 
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jonka vastaanottaja tekee kysymyksen relevanssista koko kontekstissaan. Tutkijat myös 

viittaavat aiempaan tutkimukseen epäsuoruudeksi (indirectness) kutsutusta ilmiöstä, 

jossa polaarisuus on implikoitua (Walker ym. 2011). 

Käsittelen tässä luvussa alkuasemaisten kysymyksiä ja niiden saamia mukautu-

mattomia vastauksia, joskin sovellan hieman Raymondin mukautuvuuden kriteerejä. 

Suomessa tyypillinen ja keskeinen tapa vastata myönteisesti polaariseen kysymykseen – 

myöntävän dialogipartikkelin ohella – on sen finiittiverbi finiittiverbin toistaminen, johon 

-kO-kysymyspartikkeli on liitetty (mm. Mäntylä 2006, Raevaara 1993, Sorjonen 2001a)7. 

Olen laskenut verbin toistolle rakentuvat vastaukset mukautuviksi ja rajannut ne pois 

tässä luvussa käsitellyistä esimerkeistä. Esimerkiksi seuraavan kaltaisen vastauksen tul-

kitsen mukautuvaksi: 

 

PE, s. 64 

 
01 Hän seisoo Havvan vieressä heikkona ja malttamattomana: 
02 – Onko kaunis?    
03 – On, Havva sanoo haaveellisena, poissaolevana. 

   

 

Vaikka Raymondin teoria mukautumattomista vastauksista keskittyy polaarisiin kysy-

myksiin, sovellan havaintoja myös hakukysymyksiin eli kysymyssana-interrogatiiveihin. 

En näe syytä pitää niitä erillään, sillä aineistoni alustavan tarkastelun pohjalta vaihtoehto- 

ja hakukysymykset eivät tarkastelemani ilmiön kannalta olennaisesti eroa affektinsa, hou-

kuttamansa responssin mukautuvuuden tai tehtävänsä perusteella toisistaan. Joukko 

muita tutkijoita on käsitellyt hakukysymysten vastausten mukautuvuutta (ks. mm. 

Schegloff 2007, Thompson ym. 2015). He myöntävät, että hakukysymykset hakevat 

”tyyppispesifejä” vastauksia ja voidaan ajatella, että vastaus on mukautuva, kun se nou-

dattaa kysymyssanan edellyttämää muotoilua (Schegloff 2007: 78, Thompson ym. 2015: 

20–22). Thompson ym. (2015: 22–23) huomauttavat, että raymondilainen mukautuvuus 

ei kuitenkaan riitä selittämään vastaustyyppien eroja.   

 
7 Raevaara (1993: 126–137) esittää, että partikkelivastaukset (joo, nii) ja verbivastaukset ovat 

erikoistuneet tiettyihin sekventiaalisiin asemiin: verbin toisto on tyypillinen vastaus alkuasemai-

siin kysymyksiin ja partikkeli jälkiasemaisiin. Toisto viestii, että sisältö on uutta tietoa. Raevaaran 

mukaan verbivastaus jälkiasemaiseen kysymykseen implikoi erimielisyyttä. 

 

https://www-cambridge-org.libproxy.helsinki.fi/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Sandra%20A.%20Thompson&eventCode=SE-AU
https://www-cambridge-org.libproxy.helsinki.fi/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Sandra%20A.%20Thompson&eventCode=SE-AU
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Tyypillisesti ajatellaan, että hakukysymys tarjoaa mahdollisuuden laajempaan 

vastaukseen kuin tarkkarajaisena pidetty vaihtoehtokysymys (Raevaara 2006: 89, Rae-

vaara & Sorjonen 2001). Kuitenkin asiointikeskustelua lääkärin vastaanotolta tutkittaessa 

on todettu, että vastauksen laajuuden ratkaisee se, miten vastaaja tulkitsee kysymyksen 

tarkoituksen (Raevaara & Sorjonen 2001: 53–55). Toisaalta hakukysymyskin voi olla sul-

jettu, ja sille on prototyyppisiä, mukautuvia vastauselementtejä: kukin kysymyssana seu-

ralaisineen (pro-sana: kuka, mikä, missä jne.) rajaa kysymyksen hakualuetta ja osoittaa, 

mitä ja minkä muotoista tietoa kysymyksellä haetaan (mm. Schegloff 2007, Thompson 

ym. 2015; VISK § 1686). Tällä perusteella valitsin analyysin kohteeksi myös kysymys-

sekvenssejä, joissa hakukysymys saa mukautumattoman vastauksen, eli sellaisen, josta 

puuttuu kysymyssanan ilmaisema merkitysalue – henkilö, identiteetti, tapa, paikka, aste, 

tapahtuma tai teko. Sovellan myös niiden analysoinnissa mukautumattoman vastauksen 

käsitettä.  

Aineistossani on yhteensä 217 disaffiliatiivista, alkuasemaista kysymystä, joista 

111 saa mukautumattoman vastauksen. Tapaukset, joissa vastaus jää puuttumaan ja sen 

puuttumiseen reagoidaan (ts. puuttuminen näkyy keskustelussa) tai kertoja paljastaa, että 

keskustelija ei vastaa, olen laskenut mukautumattomien vastausten joukkoon. Aineistossa 

on myös katkelmia, joissa vastaus jää puuttumaan siksi, että sitä ”ei näytetä”, eli dialogi 

tai kohtaus rajautuu kysymykseen. Näitä ei ole laskettu mukautumattomiin vastauksiin. 

Huomionarvoista on, että ylivoimaisesti suurin osa mukautumattomista vastauk-

sista on korjausaloitteita tai vastakysymyksiä, jotka käynnistävät oman kysymys- ja vä-

lisekvenssinsä. Nämä toisen position kysymykset eivät ole tarkalleen ottaen vastauksia, 

vaan vastaamista viivyttäviä vuoroja, mutta lasken ne mukaan sillä perusteella, että ne 

ovat keskustelussa vastauksen paikalla. Käsittelen korjausaloitteita melko perusteellisesti 

jälkiasemaisten kysymysten joukossa (luvussa 4), joten tässä luvussa olen painottanut va-

linnoissa muunlaisia esimerkkejä. 

Keskustelijoiden episteemisellä asemalla tuntuu olevan yhteys disaffiliaation 

paikantumiseen kysymyssekvensseissä, kuten olen esittänyt. Siksi olen ottanut esimerk-

kien yhdeksi jaotteluperusteeksi sen, millainen tiedollinen asema kysyjällä on. Alalu-

vussa 3.2 käsittelen alkuasemassa olevia kysymyksiä, joiden katson olevan ensisijaisesti 

aitoja tiedonhakukysymyksiä ja jotka saavat mukautumattoman vastauksen. Alaluvun 3.3 

esimerkeissä kysyjän episteeminen status sen sijaan on vahva, joten pohdin, mikä kysy-

misen vuorovaikutuksellinen funktio on. 

  

https://www-cambridge-org.libproxy.helsinki.fi/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Sandra%20A.%20Thompson&eventCode=SE-AU
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3.2 Aidot tiedonhakukysymykset 

 

Tässä alaluvussa käsittelen heikosta episteemisestä asemasta esitettyjä kysymyksiä, jotka 

saavat mukautumattoman vastauksen. Esimerkit on asetettu järjestykseen kysyjän hei-

koimmasta tiedollisesta asemasta vahvimpaan. Kun kysyjän episteeminen asema on 

heikko, otaksun, että kysymyksen ensisijainen tehtävä on uuden tiedon saaminen. Esi-

merkkikatkelmista olen lihavoinut huomion kohteena olevat vuorot, kysymyksen ja mu-

kautumattoman vastauksen sekä mahdollisesti muita vuoroja, jotka ovat tulkinnan kan-

nalta olennaisia. Kysymys on lisäksi korostettu. Viittaamisen selkeyden vuoksi rivit on 

numeroitu, mutta muuten olen pyrkinyt säilyttämään kirjan typografiset ja taitolliset rat-

kaisut. Kirjoista käytän lyhenteitä: PYJ on Pienin yhteinen jaettava, VV Vastavalo ja PE 

Punainen erokirja. 

 

Esimerkin 1 lihavoitu vieruspari muistuttaa pitkälti Raymondin analysoimia keskusteluja. 

Katkelmassa Pirkko (hän) heräilee sairaalassa anestesiasta eikä täysin muista, mitä on 

tapahtunut. Huoneessa Pirkon seurana on omiin ajatuksiinsa vaipunut, kynsiään viilaava 

sairaanhoitaja.  

 

Esimerkki 1 (PE, s. 49) 

  
01 Hänet on leikattu, se on nyt selvää. 
02 Lapsi on otettu pois. 
03 Ja ovella seisoi vartiosotilas valkoisessa puuvillapaidassa: Se on tyttö. 
  
04 – Se on tyttö, hän arvelee varovasti. 
05 Sairaanhoitaja haukottelee, asettaa viilan pöydälle. 
06 – Niin taisi olla. 
07 Hän katselee sairaanhoitajaa, unisia hajamielisiä liikkeitä, etsii vastausta, 
08 vihjettä edes. 
09 Sitä ei tule. 
10 Sairaanhoitaja vilkaisee kelloaan, venyttelee, haukottelee taas. 
11 On pakko uskaltaa: 
12 – Onko terve? 
13 – Ihan normaalilta se näytti. 
  
14 Inertia. 
  
15 Muisti palailee risaisina palasina, suurentelee yksityiskohtia, unohtaa  
16 syy-yhteydet. 
17 Sektio. Inertia. Hätäsektio.  
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Tarkastelun kohteena on lihavoitu vieruspari, jossa polaariseen kysymykseen vastataan 

mukautumattomasti (rivit 12–13). Keskustelijoiden asemien ymmärtäminen vaatii hie-

man laajemman keskustelukontekstin huomioimista. Pirkkoa, jolle on tehty hätäsektio, 

kiinnostaa vastasyntyneen vointi, mutta hän ei saa sairaanhoitajasta keskustelukumppa-

nia: tämän sitoutumattomuutta tilanteeseen ilmaisee kertojan kuvaus haukottelusta, haja-

mielisyydestä, unisuudesta ja kynsien viilaamisesta.  

Dialogi rakentaa samaa kylmäkiskoista vaikutelmaa. Tokkurainen Pirkko aloit-

taa keskustelun kertojan sanoin arvelemalla vauvansa sukupuolta: Se on tyttö. Sairaan-

hoitaja, joka on oletetusti asian suhteen tietävä, vastaa Niin taisi olla. Puheenvuorojen 

muotoilun tasolla aloitussekvenssissä ei ole mitään merkille pantavaa: hoitaja vastaa vah-

vistamalla kysyjän tekemän oletuksen. Vastaus sisältää polaarisen aineksen niin (taisi 

olla). Hän osoittaa episteemisellä modaaliverbiketjulla (taitaa olla) olevansa epävarma 

vastauksensa paikkansapitävyydestä ja merkitsee vastauksen päätelmäksi tai muistele-

miseksi. Tässäkään ei vielä itsessään ole ongelmallisia piirteitä. Sairaanhoitaja myös toi-

minnallaan myöntyy tunnistamiskäskyyn, joka sisältyy ensimainintaiseen se-pronominiin 

Pirkon vuorossa; vaikka referenttiä ei ole edellä nimetty, tästä ei muodostu ymmärryson-

gelmaa (mm. Halonen 1996: 180, Laury 1994, Kitzinger, Thorien & Shaw 2012). 

Heritagen (2012a, b) termein Pirkon episteeminen status on tilanteessa heikompi 

kuin sairaanhoitajan, joten hänen vuorojaan voidaan pitää vilpittömästi tietoa hakevina 

kysymyksinä. Pirkko ei myöskään syyllisty vuorovaikutukselliseen ylilyöntiin pyytäes-

sään tietoa, jota hänellä ei ole ja johon hänellä toisaalta on oikeus. Episteemisestä oikeu-

tuksella Heritage tarkoittaa puhujien erilaisia suhteita keskustelun kohteena olevaan tie-

toon. Henkilöllä katsotaan olevan ensisijainen oikeus häntä itseään ja läheisiään koske-

viin asioihin (Heritage 2012a).  

Disaffiliatiivista sairaanhoitajan toiminnasta tekee kontekstista nouseva tulkinta. 

Täytyy huomioida, että keskustelukumppani Pirkon näkökulmasta aihe on erityisen la-

tautunut ja affektinen. Se, että hoitaja ei tiedä – eikä tee elettäkään selvittääkseen – lap-

sesta mitään, näyttäytyy lukijalle välinpitämättömyytenä ja keskustelijoiden välisen yh-

teyden puutteena. Vastaus, joka raportoi tietämättömyyden, mutta ei selitä sitä, saa disaf-

filiatiivisen tulkinnan (Heinemann, Lindström & Mondada 2011). Kyseisessä konteks-

tissa Pirkon alkuasemaisen kysymyksen voisi tulkita myös avaukseksi, topikalisoinniksi, 

jolla annetaan puheenvuoro tietävälle osapuolelle ja projisoidaan laajempaa vastausta 

vauvan tilanteesta (mm. Raevaara 1993: 21–25, 1996). Sairaanhoitaja ei näytä tekevän 

tällaista tulkintaa.   
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Varsinainen kiinnostuksenkohde ja Raymondin havaintoa noudattava esimerkki 

on lihavoitu vieruspari (rivit 12–13), jossa Pirkko rohkaistuu kangertelevasta alusta huo-

limatta kysymään suoraan, onko hänen vauvansa terve. Kertojan johtolause (on pakko 

uskaltaa) paljastaa, että Pirkko pelkää. Tiedämme, että taustalla on hätäsektio ja ettei lapsi 

ole äitinsä luona, joten huolen voi olettaa liittyvän vauvan vointiin, ei niinkään vuorovai-

kutustilanteen vaikeuksiin. Kertojan mukaan Pirkko janoaa tietoa: hän etsii sairaanhoita-

jan liikkeistä vastausta, pientä vihjettä edes.  

Sairaanhoitajan vastaus nähdäkseni romahduttaa keskustelijoiden intersubjektii-

visuuden edellytykset lopullisesti. Raymondin terminologiaa käyttäen voidaan sanoa, että 

sairaanhoitaja vastaa vaihtoehtokysymykseen (Onko terve?) mukautumattomasti; vas-

tauksesta (Ihan normaalilta se näytti) puuttuu polaarinen aines, eli se on rakenteellisesti 

mukautumaton. Vastaamalla, että vauva näytti ihan normaalilta, eli tarjoamalla tiedon 

evidenssiksi näköhavaintoaan, hän myös välttää toistamiseen asettumisen hänelle tarjot-

tuun episteemisen auktoriteetin asemaan. Potilaalla on oikeus olettaa, että sairaalan hen-

kilökuntaan kuuluvalla hoitajalla on halutessaan pääsy asiakkaan pyytämiin terveystie-

toihin. Sairaanhoitaja ei kuitenkaan ilmaise tiedostavansa rooliaan. Päinvastoin syntyy 

vaikutelma, että hän asettuu asian suhteen tietämättömäksi tai ulkopuoliseksi, mistä ker-

tovat muun muassa modaaliverbi, keholliset vihjeet sekä se, että hän ei selittele tai perus-

tele varman tiedon puuttumista. Samalla hän kuitenkin paljastaa nähneensä lapsen.  

Tulkinnassani vuorovaikutustilanteen disaffiliatiivisuus tietyllä tavalla huipen-

tuu siihen, että hoitaja korvaa vastauksessaan Pirkon kysymyksessä käyttämän sanan 

terve (rivi 12) ilmaisulla ihan normaali (rivi 13). Edeltävät vuorot sekä kertojan kuvaus 

sairaanhoitajan eleistä saavat vastauksen vaikuttamaan kontekstissaan epäempaattiselta. 

Anssi Peräkylä (1997: 180–181) mainitsee Heritagen ja Drew’n (1992) havaintojen poh-

jalta institutionaalisen keskustelun piirteiksi muun muassa ammatillisen neutraalisuuden 

ilmentymisen ja vuorovaikutuksellisen epäsymmetrian. Kielitajussani sanavalinta nor-

maali sisältää kyseisessä tilanteessa, jossa kohteena on vastasyntynyt, vaisun sekä mah-

dollisesti arvottavan ja siksi institutionaalisessa roolissa ongelmallisen sävyn. Vastasyn-

tynyt on siinä mielessä poikkeuksellinen potilas, että sen nimenomaan odotetaan ja toi-

votaan olevan terve. Polaarisella kysymyksellään Pirkko myös tarjoaa tätä oletusta (vrt. 

Mikä sillä on? Onko sairas?). 

Osansa vaikutelman rakentumisessa on episteemistä asennetta ja asemaa ilmai-

seva evidentiaaliverbin valinnalla: sairaanhoitaja sanoo, että lapsi näyttää normaalilta eli 
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ei ota varsinaisesti kantaa siihen, onko tämä normaali – saati terve, vaikka kysymys kos-

kee nimenomaan sitä. Vaihtoehtoinen tulkinta on se, että näyttää normaalilta on varovai-

nen arvio. Sairaanhoitaja saattaa siis pidättäytyä ”lupaamasta liikaa”. Lääkärin diagnoo-

seihin liittyen evidenssin esittämisen on havaittu olevan keskeinen toiminto silloin, kun 

lääkäri tasapainoilee potilassuhteessa symmetrian ja epäsymmetrian välillä. Evidenssi, 

kuten aistihavainto, ilmaistaan usein silloin, kun peruste (esim. tutkimustulos) ei ole po-

tilaan välittömästi havaittavissa tai diagnoosi on epävarma. (Peräkylä 2001: 72–84.) 

Pitäydyn kaikesta huolimatta tulkinnassani, että hoitajan epäaloitteellisuus sekä 

ilmaisun niukkuus ja mukautumattomuus tuottavat räikeää erilinjaisuutta. Samalla syntyy 

vaikutelma, että juuri institutionaalinen epäsymmetria (mm. Peräkylä 1997 & 2001, Tai-

nio 2007: 50–58) on jollain tavalla avain kyseisen vuorovaikutustilanteen ongelmiin. Ins-

titutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa toinen keskustelun osapuolista on tyypillisesti 

asiantuntijaroolissa ja toisen suhde käsiteltävään asiaan on henkilökohtainen. Heillä on 

erilainen episteeminen status, eli pääsy asiaa koskevaan tietoon, ja episteeminen asenne, 

eli eritasoisesti affektinen suhde siihen ja eri tavalla valtaa sen suhteen (Peräkylä 2001: 

71–72). Kuvatussa tilanteessa syntyy vaikutelma, että sairaanhoitaja käyttää asiantuntijan 

auktoriteettiasemaansa väärin. 

Potilas Pirkon kysymykset taas ovat pikemminkin yhteyttä hakevia: hän asettaa 

hoitajan vahvistettavaksi arvionsa (Se on tyttö), jossa vedotaan yhteiseen tietoon pro-

nominiviittauksen kohteesta, ja esittää minimaalisen, nollapersoonaisen jatkokysymyk-

sen (Onko terve?). Molemmat voisivat olla topiikkiehdotuksia, joilla kutsutaan tietäväm-

pää osapuolta kerrontajaksoon (Raevaara 1993: 21–25, 1996), mutta sairaanhoitaja vastaa 

niihin minimaalisen niukasti. Tämä huomio kyseenalaistaa raymondilaisen mukautuvuu-

den selitysvoiman: kysymyksillä voidaan suorittaa erilaisia epäsuoria ohjaavia oheistoi-

mintoja, kuten kehotuksia tai pyyntöjä kertoa lisää tai reagoida tietyllä tavalla. Vastaus 

voi olla muodollisesti mukautuva (kuten rivi 6: Niin taisi olla), mutta jättää silti täyttä-

mättä tämän implisiittisemmän tehtävän. Varovaisuus on sairaanhoitajan tilanteessa ym-

märrettävää, mutta ratkaisevaa on mielestäni laajempien perustelujen, selitysten ja yli-

päätään kaikenlaisen ”materiaalin” (kuten rupattelun) poissaolo, joka jatkuu läpi keskus-

telun (Heinemann, Lindström & Steensig 2011). Lukija ei saa enempää tietoa tilanteesta 

tai sen taustoista. Katkelma asettuu yhdeksi esimerkiksi fragmentaarisessa sarjassa Pir-

kon näkökulmasta hämmentäviä asiointitilanteita, joissa hänellä on vaikeuksia löytää yh-

teyttä ympäristönsä kanssa (ks. esim. luku 4.2 esimerkit 9 ja 10). 
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Seuraava esimerkki on edellisestä poiketen hakukysymys eli interrogatiivipronominilla 

alkava kysymys. Myös siinä huomiota herättävät vastaajan viivyttely ja tulkintani mu-

kaan epäuskottavalta vaikuttava ymmärtämättömyys, jotka muistuttavat edellisen esimer-

kin hoitajan käytöstä. Kuitenkin keskustelijoiden välinen suhde, diskurssi-indentiteetit, 

tiedollinen asema ja tilanteen affektinen luonne ovat hyvin erilaiset.   

Katkelmassa oppikoululainen Pirkko (minä) tulee myöhään kotiin äidinkielen 

opettajansa luota vierailulta. Opettaja on yllättäen kutsunut hänet luokseen kertomatta 

puhelimessa syytä. Pirkon palatessa äitiä kiinnostaa, mistä ennenkuulumattomassa kut-

sussa oli kysymys. 

 

Esimerkki 2 (VV, s. 151–152) 

01 Menen ulkotakki päällä makuuhuoneeseen. 
02 Isä nukkuu jo, äiti lukee peiton alla Uutta Naista. 
  
03 – No mitä se sano?  
04 – Kuka se? 
05 Äiti hermostuu: 
06 – No se suomenmaikka. Ei kai se nyt tyhjän takia sua Etelä- 
07 Haagaan juoksuttanu. 
08 – Se mitää juoksuttanu ku kutsu kylään. 
09 – Höpöhöpö, äiti sanoo ja heittää Uuden Naisen lattialle, työntää tyynyn  
10 niskansa alle, etteivät papiljotit paina:  
11 – Kerros ny. 
12 Pidättelen salaisuutta kuin hengitystä. Annan sen kasvaa vatsasta  
13 rintakehään ja paisua siellä, ennen kuin päästän sen suun kautta ulos. 
14 – Se sano, että musta tulee kirjailija. 

 

  

Esimerkissä kiinnostuksen kohteena on se, että kontekstissaan suhteellisen yksiselitteinen 

kysymys (No mitä se sano?) johtaa pitkään korjaussekvenssien sarjaan ja vastauksen saa-

minen kestää. Vierusparin jälkijäsen on vasta koko katkelman lopussa (rivi 14). 

Äiti avaa keskustelun hakukysymyksellä, joka alkaa monikäyttöisellä no-lausu-

mapartikkelilla (rivi 3). Kokonaisen keskustelun aloittajana no toimii siirtymää osoitta-

vana, sidosteisena elementtinä, joka palaa aiemmin tapahtuneeseen ja jatkaa kesken jää-

nyttä toimintaa (Raevaara 1989: 150, Sorjonen & Vepsäläinen 2016, Vepsäläinen 2019: 

49–61). No on konventionaalistunut erilaisissa aloitus- ja lopetusrutiineissa, mikä lienee 

seurausta siitä, että se toimii indikaattorina tunnusmerkkisistä, topikaalisista siirtymistä 

(Raevaara 1989: 161).  
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Äiti myös viittaa Pirkon äidinkielen opettajaan anaforisella pronominilla se, 

vaikka viittauksen kohdetta ei ole edellä eksplikoitu. Viittauskeinojen perinteisen työn-

jaon mukaan pronominiviittaukset ovat paikallisesti jatkavia (locally subsequent), kun 

taas erisnimet ovat aloittavia (locally initial), eli referentti tyypillisesti esitellään nimeltä 

ennen kuin tähän viitataan pelkällä pronominilla (mm. Schegloff 1996: 450, Laury 1994, 

Tuominen 2016). Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että pronominiviittauksia käyte-

tään esimerkkini tapaan aloittavassa asemassa varsin usein eivätkä ne yleensä aiheuta 

ymmärrysongelmia (Kitzinger, Thorien & Shaw 2012). Valitessaan pronominiviittauksen 

puhuja ilmaisee yhteisen fokuksen jatkuvuutta. Luokittelen kysymyksen tästä huolimatta 

alkuasemaiseksi, sillä se ei viittaa konkreettisesti mihinkään tiettyyn, välittömästi edeltä-

vään kielelliseen vuoroon.  

Äidin kysymykseen sisältyy tunnistamiskäsky (mm. Halonen 1996: 180). Hän 

voi olettaa Pirkon ymmärtävän pronominiviittauksen, koska äidin ja tyttären yhteistä tie-

toa on lähtö opettajan luo ja sitä edeltänyt puhelinkeskustelu. Tämä on tullut ilmi teok-

sessa aiemmin. Aihe on tilanteessa myös konkreettisesti läsnä ja valmiiksi topikalisoi-

tuna, koska Pirkko on juuri palannut opettajan luota, mistä muistutuksena hän seisoo kes-

kustelun aikana ulkovaatteet päällä vanhempiensa makuuhuoneessa. Tapaus, ilta-aikai-

nen vierailu opettajalla, on poikkeuksellinen ja siksikin huomionarvoinen8.  

Pirkko kuitenkin vastaa rivillä 4 äidin kysymykseen ja tämän pronominivalin-

taan kohdistuvalla korjausaloitteella (kuka se). Toistamalla äidin vuoron pronominin hän 

nostaa esiin ongelman kohteen ja alleviivaa sitä (ks. Sidnell 2010: 124–133, Kitzinger 

2013, Haakana ym. 2016). Kysymyssanan ja toiston yhdistelmä on korjausaloitteena eri-

koistunut muun muassa tuttuna tarjotun tarkoitteen tarkentamiseen (Haakana ym. 2016). 

Äiti tuottaa korjauksen, eli korjausaloitteessa pyydetyn tiedon (no se suomenmaikka), 

kertojan mukaan hermostuneena: asian pitäisi jaetun tiedon perusteella olla itsestään 

selvä. Äidin korjauskin (rivi 6–7) on no-alkuinen, mikä korostaa asian ilmeisyyttä. Sor-

jonen ja Vepsäläinen (2016) mainitsevat no-partikkelin esiintyvän yksin affektisina res-

ponsseina, jotka ilmaisevat paheksuntaa tai implisiittisesti moittivat edeltävän vuoron toi-

mintaa. Vaikka tässä tapauksessa no toimii vuoron aloittavana, se muistuttaa moittivan 

yksinäisen partikkelin sävyä. Toistamalla ensimmäisen vuoronsa aloituselementin äiti 

tuntuu myös sitovan kaksi vuoroa yhteen ja muistuttavan alkuperäisestä kysymyksestään. 

 
8 Pohdin, että tulemalla ulkotakissaan suoraan äidin puheille makuuhuoneeseen Pirkko kenties 

kielenulkoisella tavalla tunnustaa selontekovelvollisuutensa ja myös halunsa kertoa uutisensa äi-

dille. 
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No korostaa vuoron moittivaa ja hyökkäävää sävyä, vaikka nämä piirteet eivät ole partik-

kelin ominaisuuksia, vaan ne syntyvät meneillään olevan toiminnan ja kontekstin yhteis-

vaikutuksesta (Vepsäläinen 2019: 61). 

Heinemann (2009, ks. myös Heinemann, Lindström & Steensig 2011) huomaut-

taa, että keskustelijat ottavat kantaa siihen, kuka on asian suhteen tietävä, eli episteemi-

seen asemaan ja toisaalta oikeutukseen, läpi keskustelun. Keskustelijalla, kuten tässä ti-

lanteessa Pirkolla, on erilaisia syitä kysyä asiaa, jonka hän jo tietää: esimerkiksi haasta-

minen, valitus tai puolustelu. Heinemann erottaa tanskan kielestä erilaisia käytänteitä, 

joilla vastaaja osoittaa kysymyksen koskevan jotakin sellaista, jonka pitäisi olla ennestään 

kysyjän tiedossa. Yksi niistä on intensiteettipartikkeli da, joka on erikoistunut ilmaise-

maan, että kysymys on asiaton tai sopimaton. Vastausvuoroon sijoittuva da indeksoi, että 

kysyjä ei ole huomioinut käytöksellään tietoa, normeja tai asenteita, joiden vastaaja olet-

taa olevan yhteisiä. Se siis implikoi moraalista närkästystä kysyjän toimintaa kohtaan. 

Juuri tämänkaltaisessa käytössä äidin korjausvuoron alkuinen no tuntuu toimivan. 

Äiti myös toistaa se-pronominin, joka tällä kertaa toimii määräisen artikkelin 

tavoin alleviivaten, että suomenmaikka on ennestään tuttu tarkoite. Ritva Laury (1991, 

1996) on todennut, että se attribuuttina on alkanut muuttua määräiseksi artikkeliksi, joka 

merkitsee tarkoitteen kuulijalle tunnistettavaksi ja luo tälle velvoitteen vahvistaa tunnis-

tus (tai ilmoittaa, ettei tunnista sitä). 

Korjausvuorossaan äiti esittää lisäksi oletuksen: Ei kai se nyt tyhjän takia sua 

Etelä-Haagaan juoksuttanu. Modaalipartikkeli kai merkitsee lausuman puhujan subjek-

tiiviseksi arvailuksi asiaintilan todennäköisyydestä. Se esiintyy usein kieltoverbin yhtey-

dessä, kuten tässäkin tapauksessa, ja on silloin merkitykseltään kutakuinkin ’tuskin’. Väi-

telause, jossa kai esiintyy, tulkitaan usein kysyväksi (VISK § 1603). Äiti siis tarjoaa lisä-

perusteita ja oikeutusta alkuperäiselle kysymykselleen (No mitä se sano?) toteamalla, että 

opettaja tuskin pyysi Pirkkoa luokseen turhan takia, eli toisin sanoen tällä oli todennäköi-

sesti jotain asiaa. 

Lausumassa on myös partikkelistunut nyt, joka niin ikään kollokoi kielteisyyden 

kanssa ja esiintyy kannanotoissa, jotka vähättelevät ja käsittelevät edellistä vuoroa liioit-

teluna (mm. Hakulinen & Saari 1995: 491–492, Halonen & Sorjonen 2008: 41). Samalla 

äiti nimeää kutsun melko arvottavalla verbivalinnallaan juoksuttamiseksi, mitä Pirkko 

protestoikin seuraavassa vuorossaan rivillä 8; Pirkko tuottaa suoran korjauksen äidin 

edeltävän vuoron osaan ja korvaa juoksuttaa-verbin kutsua kylään -ilmauksella. Toisen 

korjaamista pidetään preferoimattomana etenkin, jos ongelmavuoro ei kuulu korjaajan 
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episteemiseen alueeseen (Haakana & Kurhila 2009, Sidnell & Barnes 2013). Esimerkissä 

käydäänkin yhtäältä neuvottelua episteemisistä oikeuksista ja domeeneista.  Molempien 

toiminnassa on nähtävissä disaffiliatiivisuutta, ja vastaus viipyy edelleen. Äiti kommentoi 

Pirkon korjausta eksplisiittisesti torjuntaa ja vähättelyä ilmaisevalla interjektiolla: Höpö-

höpö (KS 2018 s.v. höpö). 

Tässä tapauksessa prototyyppinen vastauskin lopulta saadaan korjaussekvenssin 

jälkeen (rivillä 14). Pirkko vastaa Se sano, että musta tulee kirjailija eli peilaa äidin aloi-

tusvuoron pronominin se ja sanoa-verbin. Sacks (1987) puhuu vierusparien samanmuo-

toisuuden periaatteesta: kysymys-vastausvierusparin yhteys on niin tiivis, että vuorojen 

välillä on usein rakenteellista samankaltaisuutta, kuten verbin toistoa. Lasken nämä pei-

laavat piirteet odotuksenmukaisen, mukautuvan vastauksen merkiksi hakukysymykseen. 

Kertoja kuvaa, miten tunteikas asia opettajan jakama salaisuus Pirkolle on ja mi-

ten tämä pidättelee ja paisuttelee sitä sisällään (rivit 12–13). Tulkitsen tämän kuvauksen 

niin, että Pirkko haluaa lykätä vastaamista ja pelaa aikaa pitääkseen tiedon omana yksi-

tyisenä omaisuutenaan. Kenties hän pelkää äidin kriittistä arviota9. Kyseessä on aiem-

massa tutkimuksessa kuvattu ”viivyttelysekvenssi”, ainakin osittain teeskennelty ymmär-

rys- tai kuulemisongelma (mm. Sacks 1992a: 3–11), jolla väistetään kysymystä, johon ei 

haluta vastata.   

Keskustelijoiden välillä on vaikeasti paikannettavaa erilinjaisuutta, jota selittä-

nee erilaiset käsitykset episteemisestä oikeutuksesta puheena olevaan asiaan sekä erilai-

nen asennoituminen siihen. Pirkko katsoo, että hänen ja opettajan keskustelut ovat heidän 

kahden välisiä. Äiti taas pitää tietoa äidin ja tyttären jaettavaksi tarkoitettuna ja närkästyy 

sen pitkittyneestä pidättelystä. 

 

Esimerkki 3 sopisi Raymondin analysoimien mukautumattomien vastausten joukkoon, 

mutta se on jaotteluni näkökulmasta tietyllä tavalla rajatapaus: yhtäältä kysyjän tiedon-

tarve on hyvinkin aito, toisaalta vastaaminen hyvin hankalaa. Taustalla on se, että kysyjä 

on lapsi. 

Lapsi-Pirkko on käynyt mummonsa ja tämän siskon kanssa hoitamassa sukulais-

ten hautoja. Pirkkoa mietityttää kuolema ja ikuisuus, ja hän ottaa asian paluumatkalla 

 
9 Pirkon vanhempien nuiva asenne ”parempaa väkeä” kohtaan tulee kirjoissa selväksi ja näkyy 

myös ko. esimerkissä äidin sanavalinnoissa (esim. juoksuttaa). 



37 
 

linja-autossa puheeksi. Kohtaus on Pienin yhteinen jaettava -kirjan Kuolemattomuus-ni-

misestä luvusta. 

 

Esimerkki 3 (PYJ, s. 147–148) 

01 – Haluatsä kuolla, kysyn linja-autossa Hilma-tädiltä. Istun mummon  
02 sylissä. Mummon mahan takia siinä on ahdasta ja epämukavaa. 
03 – Voi voi lapskulta, vastaa Hilma-täti. –  Kaikille meille täältä lähtö  
04 tulee. 
05 – Niin mutta haluatsä, minä tiukkaan. 
06 – Sitäpä ei ihmiseltä kysytä, mummo pistää väliin ja yrittää ylettää  
07 ristimään kätensä palleani kohdalta. 
08 – Yks kysyy vaan, minä vastaan ja tuijotan herkeämättä Hilma-tätiä,  
09 joka alkaa mietteliääksi. 
10 – Jaa-a, sa se, Hilma-täti sanoo ja naurahtaa. – No mikä ettei se  
11 mukavaakin olis, elää vaikka sata tai parikin sataa vuotta vielä. 
12 – Mutta sitten, minä tivaan Hilma-tädiltä, joka räpyttää silmiään  
13 hämmentyneenä. 
14 – Ni mitä? 
15 – Ni mitä sen jälkeen? 
16 Hilma-täti naurahtaa ja vilkaisee mummoa. 
17 Mummo katselee linja-auton ikkunan takana vilahtelevia maisemia eikä  
18 auta, vaikka Hilma sitä katseellaan pyytää. 
19 – No mitäs sitte, Hilma-täti sanoo lopulta. – Ei kun heikunkeikun sitte.  
20 Ja arkun kansi kiinni. 
21 Ja Hilma-tätikin alkaa tuijottaa keskittyneesti sähkötolppia ja  
22 puhelinpylväitä, joita ikkunan takana vilisee. 

 

 

Kuolema – ja etenkin kuolemanhalu – on yleisen, kulttuurisen tiedon perusteella arka ja 

eri tavoin affektinen aihe. Pirkko ei kuitenkaan ilmaise ottavansa tätä huomioon keskus-

telunavauksessaan. Lapsen toiminnasta ei voi välttämättä tehdä samalla tavalla tulkintoja 

kuin aikuisten välisestä keskustelusta, mutta kiinnostavan tilanteesta tekee se, että kes-

kustelun osapuolina olevia aikuisia vuorovaikutuksen lainalaisuudet sitovat siitä huoli-

matta.   

Keskityn tarkastelemaan katkelman alun kahta lihavoitua vierusparia, jotka 

edustavat hyvin käsiteltävää ilmiötä (rivit 1–4 ja 5–6). Nähtävillä on myös niistä sukeu-

tuva pitkä jatkokysymysten ja korjausaloitteiden ketju. Haluatsä kuolla on polaarinen in-

terrogatiivilause ja verbikysymys, jossa sanajärjestys (VS) osoittaa kysymysfunktion, 

vaikka verbi ei sisällä -kO-partikkelia (VISK § 1689). Rakenne on tyypillinen Helsingin 

puhekielessä (Forsberg 1994), jota Kalliossa vanhempiensa kanssa asuva Pirkko käyttää. 

Tässä yhteydessä puhekielisyys luo mielestäni vaikutelmaa eri sukupolvia edustavien 
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keskustelijoiden välisten suhteiden välittömyydestä ja läheisyydestä – kenties yhdistet-

tynä uskaliaaseen aiheenvalintaan. Forsberg (1994) on esittänyt kysymyspartikkelitto-

mista yksikön toisen persoonan verbialkuisista kysymyksistä kiintoisan kuriositeetin: va-

riantti on erityisen yleinen Helsingin puhekieltä ja työväenluokkaa kuvaavassa kaunokir-

jallisuudessa, jonka dialogissa sitä on pidetty merkkinä ”aidonmakuisesta” puheen imi-

taatiosta.10 

Hilma-tädin vastausvuoro alkaa reduplikoituneella voi-partikkelilla ja puhutte-

lulla: voi voi lapskulta (rivi 3). Heritage (1998: 293–294) tarkastelee artikkelissaan eng-

lannin kielen oh-partikkelin käyttöä vastausvuorojen alussa. Heritagen mukaan vastauk-

sen aloittava oh voi osoittaa ongelman sitä edeltävässä kysymyksessä; se voi implikoida, 

että kysymys on sopimaton tai aiheeton, lähtökohdiltaan perusteeton tai tarpeeton. Se 

saattaa olla myös osoitus vastaajan sosiaalisesta tai tiedollisesta ylemmyydestä. Anna 

Pohjola (2013: 31–35) käsittelee suomen voi-partikkelia pro gradu -työssään Heritagen 

havaintojen pohjalta ja toteaa, että vastausvuorojen alussa partikkelilla erityinen tehtävä: 

sillä osoitetaan episteemistä auktoriteettia. Lisäksi toistettu voi-partikkeli liittyy usein ne-

gatiiviseen affektiin ja valitteluun, tai vähintäänkin se vihjaa, että jonkinlaista affektia on 

tulossa laajemmassa kontekstissa (Pohjola 2013: 60–63, VISK § 1738).  

Hilman voi voi -partikkeli tuo mieleen Heritagen ja Pohjolan kuvailemat tapauk-

set ja käyttötavat. Heritagen aineiston oh-alkuinen vastaus kyseenalaistaa kysymyksen 

relevanssin, mutta se voi myös kertoa haluttomuudesta paneutua kysymyksen avaamaan 

aiheeseen (1998: 295.) Juuri näin Hilma vaikuttaa voivottelua käyttävän. Oh-vastauksen, 

ja tässä tapauksessa voin, problematisoivaa voimaa on mahdollista hyödyntää responssin 

vahvistamisessa, kun kysymys on sosiaalisten normien puitteissa sopimaton, vaikka se 

tiedollisesta näkökulmasta olisikin perusteltu (Heritage 1998: 308). Toistettu voi herättää 

oman intuitioni perusteella myös mielikuvan moniäänisyydestä: se toimii dramatisoivana 

ja kuvitteellisen yleisön ääntä kaiuttavana, affektisena keinona (ks. Pohjola mts. 60–66, 

VISK § 1490). 

 
10 Forsberg (1994) arvioi, että puhuteltavan toimintaa koskeva kysymys on niin prototyyppinen, 

että se on altis varsinaisen kysymysaineksen redundanssille, vaikka äänteellistä perustetta kadolle 

ei olisikaan. Alun perin itäinen piirre on kotiutunut Helsinkiin -ks-päätteisen version rinnalle osit-
tain kaakkoissuomalaisten siirtolaisten mukana. Forsberg nostaa esimerkiksi Pirkko Saision Elä-

mänmeno-romaanin, jossa itäsuomalaisen äidin Helsingissä kasvava tytär omaksuu joitain äitinsä 

puheen piirteitä. Luonnollisessa keskustelukorpuksessa tämä variantti ei korostu. 
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 Puhuttelua seuraa vuoro, joka ei syntaktisesti eikä implisiittisen sisällöllisesti 

tarjoa kysyjän selväsanaisesti pyytämää tietoa (rivi 3–4). Kaikille meille täältä lähtö tulee 

on nominaalisella elementillä alkava deklaratiivilause, jossa ei ole mitään aineksia, joita 

Pirkon vuoroon vastaaminen edellyttäisi: ei polaarista partikkelia eikä ensimmäisessä 

persoonassa olevaa verbin toistoa, jota toisessa persoonassa oleva verbikysymys ennakoi. 

Hilma ei vastauksessaan kerro mitään omasta halustaan. Sen sijaan hän kommentoi kuo-

leman olemusta liittyen Pirkon kysymyksen oletettuihin taustoihin. Hilma osoittaa Pirkon 

kysymyksen epärelevanssin ja kulttuurisen sopimattomuuden: on turha pohtia, haluaako 

kuolla, koska kuolema korjaa joka tapauksessa. Hilman vastaus oikeastaan kattaa kaikki 

Heritagen listaamat oh’n käyttötavat: voivotteluun sisältyvän moitteen voidaan katsoa 

kohdistuvan puheenaiheen ja kysymyksen sopivuuteen ja relevanssiin. Samalla se on re-

aktio kysymyksen yllättävään ja kontekstittomaan paikkaan ja osoitus tiedollisesta ylem-

myydestä. 

Esimerkissäni Pirkko ei kuitenkaan vähällä luovuta. Hän ohittaa välttelyn indi-

kaattorit, kohtelee Hilman mukautumatonta vastausta vilpittömänä ymmärrysongelmana 

ja toistaa kysymyksensä (rivi 5). Vuoro alkaa kiteytyneellä, tunnusmerkkisellä nii mutta 

-palauteilmauksella, jonka motivaatiota pitää etsiä vierusparien yleisestä rakentumisesta 

(Sorjonen 1989: 173). Se esiintyy yleensä arvion tai mielipiteen ilmaisun jälkijäsenenä ja 

osoittaa toisaalta vierusparitason kytkentää ja tiedon vastaanottamista (niin) ja toisaalta 

erimielisyyttä (mutta). Nii mut -yhdistelmän on todettu ilmaisevan sitoutumista keskuste-

lun yleiseen linjaan sekä sitä, että edellisen puhujan kanta on huomioitu ja sisällytetty 

tulevaan vuoroon. Ilmaus on siis siinä mielessä affilioiva, ja se ennakoi pikemminkin nä-

kemyksen laajennusta tai tarkennusta kuin suoranaista erimielisyyttä. (Niemi 2014.)  

Pirkon vuoro jatkuu kysymysverbin toistolla: haluatsä. Kertojan parenteesin 

mukaan Pirkko tiukkaa eli vaatii vastausta tiukasti. Nyt hätiin tulee mummo, joka ei tosin 

edelleenkään vastaa kysymykseen. Sanomalla Sitäpä ei ihmiseltä kysytä (rivi 6) mummo 

eksplisiittisesti toteaa, että Pirkon kysymystä ei ole sopivaa eikä aiheellista esittää. 

Mummo viittaa kysymyksen sisältöön se-pronominin partitiivimuodolla, johon on liitetty 

sävypartikkeli -pA (sitäpä). Liitepartikkeli -pA vahvistaa usein lausuman kontrastiivista 

tai odotuksenvastaista merkitystä (VISK § 833). Tässä tapauksessa mummo painottaa 

episteemistä asennettaan, suhtautumistaan lausuman sisältävään tietoon. Olennaista on, 

että sävypartikkeli on liittynyt nimenomaan nominaaliseen ainekseen, objektiin, eli ko-

rostettava elementti on se asia, jota ei ole sopivaa kysyä. 



40 
 

Esimerkissä mummon ja Hilman lausevastauksiin sisältyvä vastustus tuntuu liit-

tyvän moraaliseen ongelmaan, jonka Pirkon kysymys aiheensa vuoksi aiheuttaa vastaa-

jille. Pirkon kysymysvuorosta puuttuvat vaikean asian käsittelyyn liittyvät preferoimatto-

muuden indikaattorit kuten selitykset, epäröinti, itsekorjaus, viivytys tai monipolvisuus 

(Tainio 1997: 96–104) – joita mummon ja Hilman vuoroissa puolestaan riittää. Pirkko 

siis lähestyy vaikeaa asiaa kuin se olisi ongelmaton eli varsin suoraan. 

Tällainen vuorovaikutuksellinen rikkomus on usein esimerkiksi huumorivihje 

(esim. Haakana 1996). Tässä tapauksessa huumori on todennäköisesti tahatonta ja selittyy 

Pirkon iällä. Hänen kysymykseensä ei sisälly affektia, vaan se on vilpittömästä tietoa ha-

keva: Pirkon episteeminen status on heikko, eli hänellä on vähemmän tietoa puheena ole-

vasta aiheesta kuin keskustelukumppaneilla (Heritage 2012a). Tämä ei kuitenkaan tee 

vastaamisesta mummolle ja tädille ongelmatonta: heitä sitovat edelleen sosiaaliset nor-

mit, joiden mukaan suhtautuminen kuolemaan ei muitta mutkitta kuulu arkikeskusteluun. 

Vastaukset ilmaisevat, että kuolemaa pidetään asiana, jonka olemassaolo tulee hyväksyä, 

eikä sitä ole sopivaa kaivata tai toisaalta pelätäkään. 

 

Myös esimerkki 4 on omalla tavallaan rajatapaus: alkuasemaisessa kysymyksessä on in-

dikaattoreita kysyjän vahvasta episteemisestä asemasta ja asenteesta, mutta vastaus ei yl-

lättäen mukaile kysymyksen asettamia odotuksia muodon eikä sisällön osalta. Kysymys 

on vahvasti yhteyttä hakeva sisältönsä vuoksi, joka asettaa kysyjän haavoittuvaan ase-

maan. Se on myös direktiivi, ohjaileva lausuma, joka voidaan nimetä vetoomukseksi11 

(VISK § 1645).  

Pirkko ja hänen kumppaninsa, klovnisilmäiseksi kirjassa nimetty nainen, viettä-

vät iltaa Pirkon vanhempien tyhjässä asunnossa. Roolileikin yhteydessä klovnisilmäinen 

on luonut maskuliinisen hahmon, johon kuuluu Pirkon isän puku ja maskeeratut viikset. 

Pariskunta keskustelee parvekkeella jonkinlaisessa leikin ja toden välitilassa. 

 

Esimerkki 4 (PE, s. 56) 

    
01 Tuntematon rakastaja, tuttu, seisoo Hämeentie  
02 seitsemänkymmentäkahdeksan parvekkeella. 
03 Salamat rätisevät Vanhankaupungin lahden yllä kuin maasta revityt juuret,   
04 katoavat sinisenmustaan kirkkauteen. Sadetta ei tule. 

 
11 Tällä perusteella myös luokittelu aidoksi tiedonhakukysymykseksi voitaisiin kyseenalaistaa, 

mutta perustelen luokitusta muun muassa sillä, että keskustelijat näyttävät tulkitsevan keskuste-

lussa tapahtuvia asioita eri tavalla: vastaus ei näytä vetoomuksen responssilta.  
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05 – Ethän sä jätä mua koskaan, hän kysyy, yllätykseksi itselleenkin. 
06 Vossikka palaa ajosta. Kaviot kopisevat asfaltilla. 
07 Viimeinen raitiovaunu on jo mennyt, sadetta ei tule. 
08 Haarapääsky tekee surmansyöksyn Sörnäisten keskusvankilan puistoon. 
09 – Kummalta sä kysyt? 
10 – Kummaltakin, vastaan minä. 
11 Klovnisilmäinen pyyhkii viikset ja luomen takin hihaan, katsoo häntä  
12 yhtäkkiä raivostuneena: 
13 – Eihän tätä ole olemassakaan. Yritä nyt käsittää.  

 

 

Pirkko (hän) kysyy kumppaniltaan Ethän sä jätä mua koskaan. Partikkeli ‑hAn tuo inter-

rogatiivilauseeseen implikaation, että kysymys hakee tavalla tai toisella yhteistä tai tuttua 

tietoa (Halonen 1996, VISK § 832). Sillä voidaan vedota yleiseen tietoon tai keskusteli-

joiden väliseen samanmielisyyteen. Se voi myös luoda koheesiota aiemmin tapahtuneen 

ja tämänhetkisen keskustelun välille. Kysymyksen tulkinta vaihtelee hieman kontekstista 

riippuen. (Halonen 1996.) Partikkeli ‑hAn on yleinen muun muassa epäröivissä tieduste-

luissa, jolloin lausuman implikaationa on ’minun kuuluisi tietää tämä’. Tässä tapauksessa, 

yksikön toisen persoonan kieltoverbissä, se osaltaan tekee lausumasta toiminnoltaan pi-

kemminkin vetoomuksen kuin tiedonhakukysymyksen. Direktiivin kanssa on preferoitua 

olla samaa mieltä tai myöntyä (Tainio 1997, VISK § 1216) 

Verbialkuinen sanajärjestys ja yksikön toisen persoonan verbi tekevät lausu-

masta polaarisen interrogatiivilauseen. Tällä kertaa kyseessä on selvästi kysymyksen po-

laarista laatua mukailevaa, eli kieltomuotoista, vastausta hakeva vetoomus. Prototyyppi-

seen kO-kysymykseen verrattuna hAn-kysymys osoittaa, että kysyjällä on ennakkoon tie-

toa puheenalaisesta asiasta; kysymys hakee vastaanottajalta samanmielisyyttä (VISK § 

830).  

 Kysymys enteilee helppoa vastausta edellä kuvatuilla tuttuuden ja vetoavuuden 

merkitsijöillä, mutta vastaamisen sijaan klovnisilmäinen tekee korjausaloitteen (rivi 9): 

Kummalta sä kysyt?. Kumpi-interrogatiivipronominin ablatiivimuoto hakee selvyyttä ja 

ilmaisee, että Pirkon kysymyksellä on kaksi mahdollista vastaanottajaa. Tässä tapauk-

sessa tarjolla oleva tulkinta on se, että pronomini viittaa klovnisilmäiseen itseensä ja tä-

män maskuliiniseen alter egoon. Toisin sanoen klovnisilmäinen kysyy, onko roolileikki 

vielä meneillään vai puhuvatko he omina itsenään. 

Korjausaloite, joka käynnistää vastausta viivyttävän välisekvenssin, on yksi ta-

vallinen tapa lykätä preferoimatonta toimintaa myöhemmäksi (Tainio 1997). Huomion-

arvoista on myös se, että klovnisilmäinen nimeää Pirkon toiminnan kysymiseksi. Pirkko 
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vastaa kummaltakin – toistamalla kysymyksen pronominin eli mukautuvasti – ja palauttaa 

vuoron klovnisilmäiselle. Kaiken kaikkiaan sekvenssin aloittavan Pirkon toiminta on af-

filiatiivista.12 

 Varsinainen mukautumaton vastaus rivillä 13 on kertojan mukaan raivostuneena 

sanottu: Eihän tätä ole olemassakaan. Yritä nyt käsittää. Kieltomuoto ja -hAn-liitepartik-

keli peilaavat Pirkon kysymystä, mutta tähän symmetria loppuu. Klovnisilmäinen käyttää 

partitiivimuotoista pronominiviittausta tämä paikallisesti aloittavana, eli referenttiä ei ole 

esitelty. On todettu, että pronominit, joita käytetään ilman korrelaattia edeltävässä kes-

kustelussa, aiheuttavat jopa yllättävän harvoin ongelmia keskustelun etenemiseen (ks. 

Kitzinger ym. 2012, Tuominen 2016). Se-pronominin käyttöä ensimainintana tutkinut 

Ritva Laury (1994) toteaa, että – toisin kuin on esitetty – keskustelijoiden yhteinen fokus 

tai tarkoitteen topikaalisuus eivät välttämättä selitä pronominiviittausta ensimainintana. 

Pikemminkin kyse on siitä, että asia on niin itsestään selvä tai toisaalta yhdentekevä, että 

sitä ei ole keskustelun sujuvuuden kannalta tarpeen nimetä.  

Käsittelyssä olevassa tilanteessa ei ole yhdentekevää, mikä on se tämä, jota klov-

nisilmäisen mielestä ei ole olemassa. Emme näe, syntyykö vastauksesta korjaustarvetta, 

mutta kieltämättä se on monitulkintainen. Pirkon alkuasemaisessa kysymyksessä (Ethän 

sä jätä mua koskaan) ei ole mitään elementtiä, johon voisi viitata pronominilla tämä. 

Kysymys tekee tilan yksikön ensimmäisen persoonan kieltoverbilliselle vastaukselle. 

Kontekstin tasolla ovat edelleen läsnä roolileikin maailma – jota kirjaimellisesti ei ole 

olemassa – sekä parin suhde arkitodellisuudessa. Myös suhteen olemassaolon voi kyseen-

alaistaa, tai ainakin osapuolten tulkinnat siitä. Kertojan mukaan raivostunut klovnisilmäi-

nen pyyhkii maskeeratut viikset ja luomen hihaansa ennen vastaamista, mikä voidaan tul-

kita siirtymäksi lopullisesti pois roolista. Edelleen ilmaan jää kuitenkin pariskunnan to-

dellisuudessa esitetty kysymys. Klovnisilmäinen erikseen kysyy, kummalle kysymys on 

esitetty, mutta ei huomioi korjaussekvenssin tuottamaa tietoa viivytetyssä vastauksessaan 

mitenkään.  

  Klovnisilmäinen näyttää sanktioivan koko kysymyksen esittämistä, sen sopi-

vuutta ja relevanssia huolimatta siitä, kummalta tai kummassa kontekstissa se on kysytty. 

Halosen (1996) mukaan -hAn-partikkelinen vuoro on kaksinapainen vaikuttamisen keino: 

 
12 Kuriositeettina huomautan muutoksesta fokalisaatiossa kesken kohtauksen, kun kertoja vaihtuu 

ulkopuolisesta minäkertojaksi: Pirkkoon viitataan ensin hän-pronominilla (r. 5) ja seuraavan vuo-

ron yhteydessä minä (r. 10). Kenties tämäkin liittyy siirtymiin roolien välillä. 
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se toisaalta toimii tuottajansa väitteenä ja toisaalta merkitsee väitteen proposition kuuli-

jalle ennalta tutuksi. -hAn-vuoron kanssa on hyvin voimakkaasti preferoitua olla samaa 

mieltä. Klovnisilmäinen ei noudata tätä preferenssiä vastatessaan Pirkon kysymykseen, 

mutta käyttää itse samaa keinostoa vastaansanomattomasti (Eihän tätä ole olemassakaan) 

ja terästää viestiään imperatiivimuotoisella direktiivillä: Yritä nyt käsittää. 

Käsittelen esimerkkiä 4 vilpittömien tiedonhakukysymysten joukossa, sillä 

vaikka alkuasemaisessa kysymyksessä on selviä piirteitä vetoavuudesta ja kysyjän vah-

vasta tiedollisesta asemasta, vastaus osoittaa kysyjän oleva olettamuksineen eri linjalla 

vastaanottajan kanssa. Vetoomus myös asettaa Pirkon osapuolten sosiaalisten identiteet-

tien valossa altavastaajan asemaan, ja sitä voidaan pitää affiliatiivisena. Hän paljastuu 

tietämättömäksi klovnisilmäisen näkökulmasta, ja disaffiliaatio paikantuu vastaukseen. 

Katkelma on mielestäni näyte siitä, miten direktiivisyys ei aina ole keskustelijoiden vä-

lillä itsestään selvästi tunnistettu tai hyväksytty ilmiö: klovnisilmäinen jättää Pirkon vuo-

ron (rivi 5) ohjailevan vetoavuuden huomioimatta, suhtautuu sen kysyvyyteen kirjaimel-

lisena ja siitä osoituksena esimerkiksi nimeää teon korjausaloitteessaan (rivi 8) kysy-

mykseksi. 

 

Edeltävissä esimerkkikatkelmissa (1–4) tarkastelin heikohkosta episteemisestä asemasta 

esitettyjä kysymyksiä, jotka saavat mukautumattoman vastauksen. Katson, että näiden 

kysymysten ensisijainen tehtävä on pyytää puuttuvaa tietoa, vaikka niillä samalla on 

myös vuorovaikutuksellisia funktioita (kehotus, vetoomus) ja kysyjä voi ilmaista odotuk-

siaan vastauksen suhteen. Vastaukset ilmaisevat kaikissa tapauksissa jonkinasteista vas-

tustusta kysymystä kohtaan. Vastaus voi osoittaa moraalista närkästystä puheenaihetta 

kohtaan (esimerkki 3) tai kyseenalaistaa kysyjän oikeutuksen tietoon (esimerkki 2) ja pe-

rustua keskustelijoiden sosiaalisiin identiteetteihin liittyviin vaikeuksiin ja epäselvyyksiin 

(esimerkki 4) tai mahdollisesti kertoa erilinjaisuudesta sen suhteen, mikä toiminta on me-

neillään (kenties esimerkki 1 ja 4). 

  

3.3 Vastauskelvottomat kysymykset 

 

Seuraavissa esimerkeissä kysymyksiin vastataan niin ikään mukautumattomasti, mutta 

edellisistä poikkeavaa on se, kysymys esitetään vahvasta episteemisestä asemasta käsin. 

Myös disaffiliatiivisuus paikantuu eri tavalla: kysymykset ovat itsessään provosoivia ja 

haastavia. Niiden tehtävä ei näytäkään olevan tiedon saaminen. Tapaukset muistuttavat 
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johdannossa esittelemiäni Heinemannin (2008, 2009) ja Koshikin (2005) tutkimuksia niin 

sanotuista vastauskelvottomista13 kysymyksistä (eng. unanswerable), joita yhdistää ky-

syjän vahva episteeminen asema sekä asenne kysyttävää tietoa kohtaan.  

 

Esimerkkikatkelmassa 5 keskeistä on episteeminen oikeutus. Kyseessä on keskustelu-

kumppaniin kohdistuva väitelause, jonka on todettu toimivan keskustelussa polaarisen 

kysymyksen tavoin (mm. Labov & Fanshel 1977: 100, Pomerantz 1980, Heritage 2012a: 

8).  Ne edellyttävät keskustelukumppanilta kysymyksen tavoin responssia, käytännössä 

väitteen vahvistamista tai torjumista (rule of confirmation). 

Katkelmassa on meneillään tilanne, jossa Pirkon äidin sisko on tullut Saision 

perheen luo kylään. Ulla-täti on sairastanut keuhkotuberkuloosia, joka on siinä mielessä 

kommunismiin ja perheriitoihin verrattava asia, että siitä ei puhuta kodin seinien ulko-

puolella, eikä oikein sisäpuolellakaan (Saisio 2000: 70). 

 

Esimerkki 5 (VV, s. 70) 

 
01 Ruokapöydässä Ulla-täti näykkii annostaan, vaikka äiti on laittanut Ulla- 
02 tädin lempiruokaa: makaronivelliä ja raakajauhelihavoileipiä, paljon. 
03 sipulia päälle. 
04 Jo kesken ruokailun Ulla-täti käy hakemassa käsilaukkunsa ja sytyttää  
05 Marlboron. 
06 – Tota et sitten saanut loppumaan, sanoo äiti, joka polttaa tupakkaa  
07 vain salaa, työaikana. Ulla-täti siristää nautinnosta silmiään ja pudistaa  
08 päätään. 
09 – Tupakka tappaa basillit. Keuhkoista ja muualta. Sen tulee tiede  
10 vielä todistamaan. 
  
11 Kahdenkymmenenyhden vuoden päästä Ulla-täti kuolee syöpään, joka on  
12 alkanut keuhkoista. 

 

 

Heikossa kunnossa oleva, kertojan mukaan laiha ja keltainen Ulla polttaa ruokapöydässä. 

Äidillä ei siis ole suoranaista epäselvyyttä tai tiedontarvetta siitä, onko tämä lopettanut 

tupakoinnin. Juuri tiedonsaannin tarpeettomuus mahdollistaa kysymysten toimimisen 

haasteina, vastaväitteinä, kritiikkinä ja erimielisyyden ilmauksina – sekä niiden tulemisen 

oikein tulkituiksi (ks. mm. Koshik 2005: 36–37). Äidin tiedollinen asemansa on vahva, 

mutta toisaalta henkilöllä itsellään ajatellaan olevan ensisijainen episteeminen oikeutus 

 
13 Käännös on omani. Tiedossani ei ole vakiintunutta suomenkielistä termiä englannin unanswe-

rable question -termille. 
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häntä koskeviin asioihin (Heritage 2012a: 8–12, Heritage & Raymond 2012, Stivers, 

Mondada & Steensig 2011). 

Äiti viittaa rivin 6 vuorossaan tupakointiin deiktisen pronominin toi (tuo) puhe-

kielisellä partitiivimuodolla. Viittauksen kohdetta ei tarvitse erikseen eksplikoida, koska 

vuoro on välitön reaktio Ullan toimintaan, tupakan sytyttämiseen14. Marja Etelämäki 

(2008) esittää, että suomen demonstratiivipronomineja käytetään tulkitsemaan referentin 

roolia meneillään olevan keskustelutoiminnan kannalta ja suuntaamaan keskustelijoiden 

huomiota.  Tuo/toi kohtelee viittauksen kohdetta tarkastelun alaisena ja ilmaisee, että 

osallistujilla on yhteinen pääsy siihen. Se myös asettaa puhujan viittauskohteen ulkopuo-

lelle. (Etelämäki mts.) 

Vuorossa huomiota kiinnittää myös adverbi sitten partikkelistuneessa käytössä, 

joka on eriytynyt sen alkuperäisestä leksikaalisesta merkityksestä ja saanut affektisen sä-

vyn (Hakulinen 1989b: 125–128). Halonen (2005) analysoi evidentiaalisen sitten-partik-

kelin esiintymistä kieltomuotoisissa kertomuksissa ja toteaa, että kieltolausumalla puhuja 

aktivoi lausuman myönteisen vastineen ja näin osoittaa, että jokin toiminta – joka on siis 

jäänyt tekemättä – olisi ollut kuvatussa tilanteessa odotuksenmukaista. Evidentiaalinen 

sitten ilmaisee lausuma taustalla olevaa päättelyä. Yksikön 2. persoonan kieltoverbillä, 

toisin sanoen toiseen kohdistuvalla kielteisellä väitteellä, ja sitten-sävypartikkelin yhdis-

telmällä tuntuu olevan oma, erityisen moittiva tai paheksuva tehtävänsä. Selväksi tulee, 

että tupakointi todella olisi syytä saada loppumaan. Myös verbiliiton valinta ilmaisee, 

että loppuminen olisi tavoiteltava asiaintila: saada-verbin ja -mA-infinitiivin yhdistelmä 

tarkoittaa onnistumista jossain, kykenemistä johonkin tai jonkin loppuunsaattamista (KS 

2018 s.v. saada). 

Schegloff (1988: 119–122) käsittelee esimerkkini kaltaisia keskustelukumppa-

nin toimintaan kohdistuvia kieltomuotoisia huomioita ja toteaa niiden toimivan usein 

moitteina. Esimerkissäni huomio on kielteinen, eli raportoi, mitä toinen ei ole tehnyt tai 

tee. Se siis formuloi epäonnistumisen.  Schegloff tarkastelee myös toteamusten saamia 

responsseja. Vastaanottajan on tehtävä tulkinta lausuman relevanssista ja reagoitava sen 

mukaisesti. Oletettavasti sen henkilön, jota puheena oleva asia koskee, episteeminen sta-

tus on korkeampi ja hänellä on siten auktoriteetti halutessaan kertoa aiheesta enemmän 

(Heritage 2012a). Anita Pomerantz (1980) tarjoaa samantyyppisen ajatuksen kuvatessaan 

puhujan näkökulmaan perustuvia vastaanottajaan liittyviä raportteja tiedon kalasteluksi 

 
14 Lasken kysymyksen alkuasemaiseksi, kun se aloittaa kielellisen toiminnan. 
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(eng. fishing). Sen jälkeen vastaanottajan on aiheellista raportoida omasta näkökulmas-

taan samasta asiasta. 

Pirkon äidin vuoro on siis samalla raportti asiaintilasta, moite ja polaarinen ky-

symys, joten vastaanottajalla on ikään kuin valittavanaan eri tulkintoja ja responssivaih-

toehtoja. Ullan vastausvuoro ei kovin selvästi ainakaan vahvista tai hylkää toteamusta 

eikä toisaalta osallistu esimerkiksi myötäilemällä äitiä ja valittelemalla lopettamisen vai-

keutta. Kertoja kuitenkin raportoi, että Ulla pudistaa päätään, mikä voidaan tulkita vah-

vistusta vaativan väitteen torjunnaksi tai toisaalta sen kielteistä polariteettia myötäile-

väksi vastaukseksi.  

Varsinainen sanallinen responssi taas koostuu pelkästään tupakan hyödyllisten 

ominaisuuksien vakuuttelemisesta: Tupakka tappaa basillit. Keuhkoista ja muualta. Sen 

tulee tiede vielä todistamaan. Ulla siis suuntautuu äidin kysymyksen taustalla oleviin, 

olettamiinsa taustavaikuttimiin, eli siihen, että tupakointi on terveydelle haitallista ja se 

olisi siksi syytä saada loppumaan. Ulla vastaa elliptiseen, redundanttina läsnä olevaan 

väitteeseen ’tupakka on haitallista’ väittämällä päinvastaista. Kyse on jossain määrin 

Vepsäläisen ym. (tulossa) ja Walkerin ym. (2011) kuvaamasta ilmiöstä, jossa vastaaja 

tulkitsee kysymyksen relevanssia annetussa kontekstissa – tässä tapauksessa sekin on Ul-

lan kannalta preferoimaton. 

Asetelma muistuttaa löyhästi Heinemannin (2008) tutkimia vastaanottajan nä-

kökulmasta vastauskelvottomia kysymyksiä. Heinemann tarkasteli kysymyksen polaa-

rista laatua mukailevaa vastausta projisoivia haku- ja vaihtoehtokysymyksiä, jotka tuot-

tavat keskustelussa disaffiliatiivisuutta siten, että niihin sisältyvä propositio on kysyjän 

näkökulmasta epätoivottava (2008: 55). Vastaajalla on kuitenkin usein puheenaiheen suh-

teen episteeminen auktoriteetti, mikä tekee vastaamisen erityisen relevantiksi (mts. 66). 

Kysymys voikin olla suorasanaista kannanottoa lievempi, implisiittisempi tapa ilmaista 

kielteistä suhtautumista tai ylipäätään kanta asiaan, josta keskustelukumppanilla on ”oi-

keus” tietää enemmän. Myös Koshik (2005) tarkastelee tapoja osoittaa keskustelijoiden 

välisiä episteemisiä suhteita kannanottoa muistuttavilla kysymyksillä.  

Ullan kannalta äidin kysyvä toteamus on siinä mielessä vastauskelvoton, että 

vahvistava vastaus hyväksyisi samalla kysyjän ilmaiseman asenteen tupakointia kohtaan; 

myöntämällä, että ei ole saanut tota loppumaan, Ulla tulisi tunnustaneeksi, että polttami-

nen on jotain, mikä olisi syytä lopettaa. 
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Myöskään katkelmassa 6 sekvenssin käynnistävään kysymykseen ei vastata syntaktisesti 

tavanomaisella tavalla. Se sopii vastauskelvottoman kysymyksen kuvaukseen edellisen 

esimerkin tapaan, eikä kyse ole vilpittömästä tiedontarpeesta sen asian suhteen, johon 

kysymys kohdistuu. 

Kohtauksessa oppikoululainen Pirkko (minä) kiusoittelee luokkakaveriaan Kris-

tiinaa kysymyksillään Jumalasta. Kristiina on Jehovan todistaja ja Pirkon vanhemmat 

ateisteja. Vastavalo-teoksessa käy ilmi, että kasvuikäisellä Pirkolla on yksityisesti uskon-

toon kompleksinen suhde. Julkisesti hän esiintyy asian suhteen uhmakkaan torjuvasti ja 

rehvakkaasti, mistä seuraava dialogikatkelma on näyte. 

 

Esimerkki 6 (VV, s. 157) 

  

01 Jumala ei suostu näyttäytymään minulle, hartaista rukouksistani  
02 huolimatta, vaikka esiintyy, kuulemma, pienimmästäkin pyynnöstä  
03 kokonaisille valtakunnansalillisille ja Saalem-seurakunnille. 
  
04 Kristiinakin on Jumalan nähnyt, Valtakunnansalissa nimenomaan, isänsä  
05 ja äitinsä seurassa. 
06 – No miltä äijä näytti, kysyn haastavasti. 
07 – Ei Hän ole mikään äijä, sanoo Kristiina ja avaa loukkaantuneena 
08 pulpettinsa kannen. 
09 – No miltä hän, isolla hoolla, näytti, yritän uudestaan, mutta Kristiina  
10 on avannut helmiäiskirjaillun Raamattunsa ja keskittyy posket punaisina  
11 siihen. 
12 – Et siis ole itsekään nähnyt, ilkun voitonriemuisena, ja Kristiina,  
13 Raamattunsa takaa: 
14 – Hän on omassa Sanassaan ilmaissut itsensä kirjain kirjaimelta.  
15 Keskity siihen, äläkä puhu paskaa. 

 

 

Pirkon kysymyksestä (No miltä äijä näytti) käynnistyy korjaussekvenssi. On tulkinnan-

varaista, jääkö sen jälkijäsen lopulta kokonaan puuttumaan. Pirkon alkuasemainen haku-

kysymys muodostuu mikä-interrogatiivipronominin ablatiivisijasta, jota aistiverbin rektio 

vaatii, ja näyttää-verbin yksikön kolmannen persoonan muodosta. Vuoro alkaa no-dialo-

gipartikkelilla (ks. myös esimerkki 2), joka sekventiaalisesti aloittavassa asemassa voi 

merkitä paluuta takaisin aiemmin puheena olleeseen tai muuten ajankohtaiseen aiheeseen, 

jolloin siirtymä on odotuksenmukainen (Raevaara 1989, Sorjonen & Vepsäläinen 2016, 

Vepsäläinen 2019: 49–61). Tällaisesta sidosteisesta käytöstä on esimerkkikatkelmassa 
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kyse: Pirkko liittää vuoronsa osaksi ennestään tuttua tai käynnissä olevaa topikaalista ko-

konaisuutta. No myös merkitsee kysyttävän asian seuraukseksi jostakin aiemmin käsitel-

lystä (Vepsäläinen 2019: 58). 

Jumalaan Pirkko viittaa arkisella ja usein halventavalla iäkästä miestä tarkoitta-

valla murresanalla äijä (KS 2018 s.v. äijä). Tämä valinta toimii huumorivihjeenä Pirkon 

vuorossa. Ei-vakavaa tulkintaa synnyttää myös se tosiasia, että Pirkko kohtelee Jumalaa 

ihmismäisenä olentona, jolla on kuvailtavia ulkoisia piirteitä, ja siten Jumalan näyttäyty-

mistä kirjaimellisena ja konkreettisena tapahtumana. Kuitenkin kristillisessä perinteessä 

puhutaan Jumalan näkemisestä hengellisenä kokemuksena. Tyttöjen koko keskustelun 

kontekstin perusteella voidaan tulkita, että Pirkko on myös kyllin vanha ymmärtämään 

eron. Viattomasta erehdyksestä ei siis ole kyse. 

 Miksi Pirkko siis esittää kysymyksen, joka on sisällöllisesti järjetön? Drew 

(1987: 219–220) kuvaa kiusoittelua arkisessa vuorovaikutuksessa toiseen kohdistuvaksi 

huumoriksi, joka toisaalta kertoo läheisyydestä mutta voi myös sisältää uhkaavan ele-

mentin. Hän myös toteaa, että kiusoittelu saa mahdollisesta hyväntahtoisuudestaan huo-

limatta tyypillisesti osakseen vakavan tai torjuvan vastaanoton. Donna Eder (1993: 17) 

luonnehtii teinityttöjen keskistä vuorovaikutusta käsittelevässä tutkimuksessaan, että kiu-

soittelu on usein toisen käytöksen leikkimielistä matkimista tai liioittelua, mutta se voi 

sisältää myös puolivakavia haasteita, käskyjä tai uhkauksia. Kiusoittelu on siis huumo-

rinlaji, jolle on määritelmällistä, että huumorius kohdistuu keskustelukumppaniin. 

 Esimerkkikatkelman kontekstin tuntien Pirkon voidaan sanoa siirtyvän huumo-

rimoodiin ja signaloivan sitä puheenaiheeseen sopimattomalla tyylikeinolla, eräänlaisella 

ylä- ja alatyylin yhdistelmällä. Kristiina osoittaa responssillaan tunnistavansa Pirkon re-

kisterin. Miltä äijä näytti -kysymyksen mukautuva vastaus sisältäisi tyypillisesti esimer-

kiksi ablatiivimuotoisen adjektiivin. Kristiina väistää vastauskelvottoman kysymykseen 

tarttumalla yhteen sen osaan: äijä. Hän protestoi Pirkon sanavalintaa kieltomuotoisella 

suoralla korjauksella (Ei Hän ole mikään äijä), joka hylkää kysymyksen muotoilun osan 

ja käynnistää välisekvenssin eli korjausjakson. 

Pirkko osoittaa hyväksyvänsä Kristiinan korjauksen ja muokkaa kysymystään 

sen mukaisesti, eli korvaa sanan äijä muotoilulla hän isolla hoolla. Kristiina jättää kui-

tenkin edelleen vastaamatta ja kertojan mukaan tutkii posket punoittaen Raamattuaan. 

Pirkon kunnioitusta ilmaiseva uudelleen muotoilu (hän isolla hoolla) ei ilmeisesti näyt-

täydy luotettavana vaan päinvastoin liioittelevana ja sarkastisena eli edelleen huumori-

moodiin kuuluvana.  
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 Tyttöjen välisen vuorovaikutuksen sujuvuutta ei suinkaan uhkaa huumorimoo-

din siirtyminen tai sen tunnistamisen ongelmat. Kiusoittelevan kysymyksen aihe, muo-

toilu sekä etenkin motiivi ovat Kristiinalle kiusallisia, mikä tekee kysymyksestä vastaus-

kelvottoman. Tämän ymmärtäminen edellyttää tietoa tyttöjen välisestä suhteesta, iästä 

sekä kulttuurisesta kontekstista15 ja ideologisesta konfliktista, joka vallitsee uskovaisen 

ja ateistin välillä. Nämä makrotason huomiot myös mahdollistavat tulkinnan, että Pirkon 

kysymyksen tarkoitus on kiusoittelu, ei vilpitön tiedontarve. Kristiina viivyttää vastaa-

mista osoittamalla kysymyksestä ongelman. Taktiikka ei juuri tuo tulosta, koska Pirkko 

jatkaa samassa moodissa. 

Kun Kristiina ei vastaa, Pirkko pääsee ilkkumaan, kuten kertoja luonnehtii, että 

Kristiina ei ole itsekään nähnyt Jumalaa. Tämä muistuttaa Ederin (1993) ja Drew’n 

(1987) mainitsemia, huumoriin paketoituja uhkaavia ja haastavia elementtejä. Pirkon ky-

symys myös paljastuu eräänlaiseksi ansaksi, esisekvenssiksi, jolla vastaanottaja yritetään 

saada myöntämään itsensä kannalta ongelmallinen väite (Monzoni 2008: 73, 78). 

Kristiinan vuoro rivillä 15 on tehtävältään tulkinnanvarainen: se voi olla välisek-

venssin viivyttämä, mukautumaton vastaus Pirkon alkuperäiseen kysymykseen. Sano-

malla Hän on omassa Sanassaan ilmaissut itsensä kirjain kirjaimelta Kristiina ilmoittaa, 

että Jumala näyttäytyy Sanassaan ja samalla moittii Pirkon kysymyksen lähtökohtia. 

Kumpikaan tytöistä ei ole puheenaiheen suhteen episteeminen auktoriteetti, mutta heillä 

on erilainen asenne sitä kohtaan. Katkelmassa voi nähdä neuvottelua siitä, kumman epis-

teemiseen alueeseen aihe kuuluu. Pirkko kysyy kysymyksensä vahvasta tiedollisesta ase-

masta. Kristiinan vastauksissa näkyvä vastustus pohjautuu moraaliseen närkästykseen. 

 

3.4 Yhteenveto 

 

Olen tässä luvussa tarkastellut alkuasemaisia kysymyksiä, jotka saavat mukautumatto-

man vastauksen. Kaikki vierusparit ovat tavalla tai toisella disaffiliatiivisia, ja olen pyr-

kinyt selvittämään, mihin niiden erilinjaisuus paikantuu ja mistä se syntyy. Osallistujien 

tiedollisella asemalla näyttää olevan tässä iso rooli, kuten aiemmassa tutkimuksessa on 

todettu (mm. Heritage 2012a, Heinemann, Lindström ja Steensig 2011). Päällisin puolin 

 
15 Kulttuurisella kontekstilla tarkoitan tässä yhteydessä laajasti keskustelijoihin vaikuttavia ym-

päristötekijöitä: suomalainen yhteiskunta 1960-luvulla, vasemmistolainen retoriikka ja siihen 

kuuluva ateismi sekä toisaalta arkiset, kristillistaustaiset kielenainekset ja (luterilainen) kult-

tuuri. 
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esittelemäni esimerkit näyttävät asettuvan linjaan sen Raymondin (2003) näkemyksen 

kanssa, että kieliopillisesti mukautumaton vastaus indikoi ongelmia vuorovaikutuksessa 

ja jollain tavalla vastustaa kysymyksen taustaoletuksia tai sen asettamaa toimintalinjaa. 

Syntaktinen väärämuotoisuus on yleinen piirre, joka esiintyy vuorovaikutuksen ongel-

mien yhteydessä.  

Täytyy kuitenkin huomata, että esimerkeissäni tapahtuu paljon muutakin: vas-

taukset eivät ole ainoastaan muodoltaan mukautumattomia vaan usein myös puheenai-

heensa ja leksikaalisten valintojensa puolesta affektisia ja monitulkintaisia, jopa absur-

deja (esimerkit 1 ja 4). Monessa tapauksessa jo kysymykset ovat avoimen haastavia, uh-

kaavia, sopimattomia tai muulla tavoin disaffiliatiivisia (esimerkit 5 ja 6). Tällöin vuoro-

vaikutukset ongelmat eivät ilmaannu tai paljastu vastauksen muotoilun myötä. Olisi lii-

oittelua sanoa, että responssin muotoilu osoittaa tai ilmaisee kysymyksen ongelmallisuu-

den, kun kysymys itsessään on avoimen yhteisyyttä rikkova. Tällöin vastaus pikemmin-

kin mukautuu kysymyksen luomaan erilinjaisuuteen. Pelkkä polaarisen partikkelin tai 

verbin toiston puuttuminen ei yksin luo vaikutelmaa vastahakoisuudesta, kuten Vepsäläi-

nen ym. (tulossa) osoittaa. 

On totuttu ajattelemaan, että polaariset kysymykset ilmaisevat kysyjän asennetta 

ja tiedollista asemaa muita kysymysrakenteita selvemmin ja soveltuvat siksi erityisen hy-

vin toimimaan haasteina, moitteina ja muina intersubjektiivisuutta uhkaavina tekoina 

(esim. Raevaara 1993, Steensig & Drew 2008). Myös hakukysymyksiä esitetään aineis-

tossani haasteina ja varsin vahvasta episteemisestä asemasta käsin, kuten esimerkissä 6. 

Toisaalta polaarinen kysymys voi vedota voimakkaasti yhteiseen tietoon ja kokemukseen, 

jolloin kontrasti mukautumattoman ja erilinjaisen vastauksen kanssa on todella silmiin-

pistävä, kuten esimerkeissä 1 ja 4. 

Jaottelin esimerkkisekvenssit alalukuihin sen perusteella, oliko kysyjän tiedon-

tarve tulkintani mukaan vilpitön eli toisin sanoen, mikä näytti olevan tämän episteeminen 

status. Vihjeitä tästä etsin kysymyksen morfosyntaktisesta rakentumisesta, mutta viime 

kädessä tulkinta syntyi niiden ja kontekstitekijöiden yhteisvaikutuksesta. Samalla vahvis-

tui hypoteesini siitä, että kysyjän tietäjyys korreloi disaffiliatiivisuuden kanssa: Alaluvun 

3.2 esimerkeissä (1–4) kysyjä todella pyytää uutta tietoa, mutta kysymyksillä voi olla 

myös muita vuorovaikutuksellisia (oheis)toimintoja. Alaluvun 3.3 tapauksissa jokin muu 

kommunikatiivinen funktio, kuten moite (5) ja kiusoittelu (6), on ensisijainen.  
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4 Jälkiasemaiset kysymykset 

 

Tässä luvussa käsittelen jälkiasemaisia kysymyksiä, eli sellaisia vuoroja, jotka poimivat 

edeltävästä toiminnasta jotain täsmennettävää, korjattavaa tai kyseenalaistettavaa. Tyy-

pillisesti nämä kysymykset käynnistävät korjausprosessin. 

 

4.1 Korjausjäsennys ja disaffiliaatio 

 

Korjaussekvenssillä tarkoitetaan vuorovaikutuksen jaksoa, jossa keskustelun eteneminen 

keskeytetään ja käsitellään jotakin puheenvuoron tuottamiseen, kuulemiseen tai ymmär-

tämiseen liittyvää ongelmaa (Haakana 2011: 36, Haakana ym. 2016). Korjausjaksot voi-

vat rakentua eri tavoin. Jos korjaussekvenssin aloittaa vastaanottaja, hän tekee sen taval-

lisesti osoittamalla, että edeltävä vuoro on joltain osin ongelmallinen. Itse korjaus jätetään 

tavallisesti kuitenkin puhujan vastuulle16. Vastaanottajan korjausaloitteita on monenlai-

sia: ne voivat kohdistua koko edeltävään vuoroon tai johonkin sen osaan. Koko vuoron 

poimivaa korjausaloitetyyppiä kutsutaan avoimeksi korjausaloitteeksi. Aloitteen tekijä 

voi myös tarjota ymmärrysehdokkaan vahvistettavaksi tai torjuttavaksi. (Haakana 2011.) 

 Erilaisissa korjausaloitetutkimuksissa toistuvat viisi korjausaloitetyyppiä, jotka 

alun perin esittelivät Schegloff, Jefferson ja Sacks (1977): avoin korjausaloite (mitä, täh), 

kysymyssana (kuka, missä), toisto, kysymyssana ja toisto (ai kuka sanoi), ymmärryseh-

dokas, kysymyslause sekä kuulemis- tai ymmärrysongelman eksplikointi (esim. Haakana 

ym. 2016)17. Vuoron toiston ja osittaisen toiston on todettu soveltuvan erityisen hyvin 

ennakoimaan erimielisyyttä ongelmavuoron kanssa (Sidnell 2010, Robinson 2013, Haa-

kana ym. 2016). Haakana ym. (2016) toteavat, että rajankäynti korjausaloitteiden ja rin-

nakkaisten ilmiöiden välillä on hankalaa. Tämä tuli myös esille oman aineistoni luokitte-

lussa.  

 Kuulemis- ja ymmärrysongelmat ovat lähtökohtaisesti neutraaleja ja viattomia, 

keskustelun kulkuun välttämättömästi kuuluvia asioita. Korjausaloitetta pidetään aina ja 

kaikissa tilanteissa legitiiminä keskustelutoimintona: ymmärrysvaikeudet on syytä hoi-

taa, jotta vuorovaikutus voi jatkua sujuvana eikä ongelma eskaloidu. Tutkimuksissa on 

 
16 Haakana & Kurhila (2009) osin kyseenalaistavat tätä: vastaanottaja voi korjata omaan domee-

niinsa kuuluvia asioita suoraan (ks. myös luku 2.3.2).  
17 Haakana ym. (2016) huomattavat, että korjausaloitetyypit eivät ole yhteismitallisia: osa on 

toiminnalisia kategorioita ja osa kieliopillisia. 
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kuitenkin havaittu, että sinänsä viaton korjauskeinosto tarjoaa välineitä myös muunlai-

seen toimintaan, kuten edellä olen todennut (ks. luku 2.3.2). Alkuasemaisten kysymysten 

tavoin ne voivat ilmaista erilinjaisuutta tai kriittisyyttä. Toisen vuoroon kohdistuvat kor-

jausaloitteet voivat osoittaa myös sisällöllisen ongelman ja tarjota puhujalle paikan muo-

kata sanottua ”hyväksyttävämmäksi”. Toisaalta kuulo- tai ymmärrysongelmaan vetoami-

nen tarjoaa mahdollisuuden kätkeä erimielisyys kasvot säilyttävään toimintaan. Tällöin 

siitä ei välttämättä ole samalla tavalla tilivelvollinen kuin avoimesta kannanotosta. Kor-

jauskeinojen käyttöä erilaisen erilinjaisuuden tai ongelmallisuuden implikointiin ovat tut-

kineet muun muassa Pomerantz (1984), Sacks (1992a, b), Schegloff (2007), Svennevig 

(2008) ja Robinson (2013). Keskustelijoiden episteemisten asemien on todettu vaikutta-

van siihen, miten korjausaloitteiden, esimerkiksi vuoron osittaisen toiston, tehtävää tul-

kitaan (Robinson 2013).  

 Koska korjausaloitteet motivoituvat niitä edeltävistä vuoroista, on niiden sävyä 

tutkittaessa ja tulkittaessa luontevaa tarkastella, minkälaiseen keskustelutoimintoon ne 

kohdistuvat. Tästä syystä olen ottanut tämän luvun jäsennysperusteeksi sen, millainen 

ongelmavuoro jälkiasemaista kysymystä edeltää. Drew (1997) on todennut, että korjaus-

aloitteita esiintyy erityisesti topikaalisesti yllättävissä siirtymissä ja epäkoherenteissa pai-

koissa sekä responssina epäsopivaan tai disaffiliatiiviseen toimintaan. Drew (1997) on 

myös huomauttanut, että aina korjausaloitteet eivät kohdistu niinkään suoraan edeltävään 

vuoroon vaan pikemminkin sen ja toimintajakson yhteensopimattomuuteen. Nämä ha-

vainnot toimivat tärkeänä pohjana jälkiasemaisten kysymysten tarkastelussa ja disaffi-

liatiivisuuden paikantamisessa. 

 Kaikki tässä luvussa tarkasteltavana olevat korjausaloitteet ja muut jälkiasemai-

set kysymykset ovat tavalla tai toisella disaffiliatiivisia: sopimattomia, etäännyttäviä tai 

erilinjaisia. Osa tapauksista kohdistuu jonkinlaiseen vuorovaikutukselliseen ylilyöntiin, 

odottamattomuuteen tai provokaatioon. Tällöin disaffiliatiivisuus ei synny kysymysvuo-

rossa vaan on olemassa keskustelussa jo ennestään. Provokatiiviseen toimintaan kohdis-

tuvaa disaffiliatiivista korjausaloitetta voidaan pitää odotuksenmukaisena ja aiheellisena 

reaktiona. Neutraalien tai affiliatiivisten etujäsenten jälkeiset korjausaloitteet eivät ole sa-

malla tavoin perusteltavissa sekventiaalisella paikalla. Jälleen keskustelijan tiedollinen 

asema eli episteeminen status nousee huomion kohteeksi vuorojen tulkinnassa: hypotee-

sini on, että tietäjyys tulee ilmi tavalla tai toisella kysymysvuorossa, ja vahvasta tiedolli-

sesta asemasta tehdyllä korjausaloitteella on todennäköisesti disaffiliatiivinen tehtävä.  
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 Käsittelen ensin disaffiliatiivisia jälkiasemaisia kysymyksiä, joita edeltää hyvän-

tahtoinen tai sävyltään neutraali vuoro (alaluku 4.2). Sen jälkeen (alaluvussa 4.3) tarkas-

telen kysymyksiä, jotka kohdistuvat disaffiliatiivisiin toimintoihin. Esittely etenee pää-

asiassa viattomimmasta ongelmavuorosta provokatiivisimpaan. Erilinjaisuuden tunnista-

minen on tapahtunut lähtökohtaisesti intuitioni perusteella, ja se nojautuu keskustelukon-

tekstiin. Analyysissä paneudun siihen, mistä kielenaineksista tai -ilmiöistä mielikuva 

viattomuudesta tai provokatiivisuudesta syntyy. Käytän vuorosta, johon toisen position 

kysymys kohdistuu, korjausjäsennyksessä vakiintunutta termiä ongelmavuoro (mm. Sor-

jonen 1997). 

 Aineistoni 457 kysymyksestä noin 180 on edeltävään toimintaan kohdistuvia ky-

symyksiä. Suuri osa on tulkittavissa korjausaloitteiksi. Lähes kaikki (170/180) ovat dis-

affiliatiivisia. Niistä 139 kohdistuu tulkintani mukaan viattomaan ja 31 provokatiiviseen 

ongelmavuoroon. Joukossa on selväpiirteisten korjausaloitteiden runsaasti kysymyslau-

seita, jotka muotoilevat edeltävästä vuorosta epäedullisen tai haastavan tulkinnan ja mah-

dollisesti sen pohjalta jatkokysymyksen (ks. esimerkki 13: Mutta jumalaahan ei ole ole-

massa / Miten semmonen, jota ei ole olemassa, voi olla ovela?). Nämä eivät ole korjaus-

aloitteita ainakaan vakiintuneissa kategorisoinneissa. Funktioltaan näitä vuoroja voidaan 

pitää ymmärrysehdokkaina, tarkistuskysymyksinä, vastaväitteinä tai korjauksina18.  

 Tulkitsen jälkiasemaisiksi kysymyksiksi kaikki entä sitten -tyyppiset jatkokysy-

mykset, jotka problematisoivat edeltävän vuoron ja pyytävät syytä tai perustelua (ks. esi-

merkki 12, rivi 8: Ni mitä siitä). Näitä vuoroja voisi pitää myös alkuasemaisina sillä pe-

rusteella, että ne vievät keskustelua eteenpäin vaatimalla uutta tietoa ja aloittavat uuden 

kysymyssekvenssin ja mahdollisesti linjan. Ne eivät siis välttämättä pyydä korjausta, tois-

toa tai uudelleen muotoilua edeltävästä vuorosta vaan kokonaan uutta sisältöä, lisätietoa. 

Katson kuitenkin, että ne ovat tehtävältään korjausaloitteiden kaltaisia työni kontekstissa 

tarkoitetulla tavalla: ne poimivat ja kyseenalaistavat jotain edeltävästä vuorosta.  

 

4.2 Viattomat ongelmavuorot 

 

Termi viaton ongelmavuoro kattaa sekä affektiltaan myönteiset että neutraalit vuorot, joi-

hin kysymys kohdistuu. Sana viaton on mielestäni kuvaava ja tarkoituksenmukainen, sillä 

 
18 Työni fokuksen ja laajuuden puitteissa en ole pitänyt tarpeellisena eritellä korjausaloitetyyppejä 

ja muita jälkiasemaisia kysymyksiä, vaikka se olisi myös kiinnostava tapa lähestyä aihetta ja jä-

sentää työ. 
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se ei ilmaisee, että vuoro ei syyllisty mihinkään. Nähdäkseni se rajaa pois negatiivisen 

affektin, mutta ei ota kantaa siihen, onko vuorossa positiivista affektia. Seuraavaksi esit-

telen esimerkkejä tulkintani mukaan viattomimmasta ongelmavuorosta alkaen. Esimer-

keistä olen lihavoinut vähintäänkin ongelmavuoron ja lisäksi korostanut jälkiasemaisen 

kysymyksen. 

 

Esimerkki 7 on osa pariskunnan puhelinkeskustelua. Pirkko on soittanut työkomennuk-

sella olevalle tyttöystävälleen Havvalle kertoakseen olevansa raskaana. Pari on suunni-

tellut lapsen hankkimista yhdessä. Havva ei kuitenkaan ota raskausuutista vastaan odo-

tuksenmukaisella tavalla.  

 

Esimerkki 7 (PE, s. 21) 

 
01 Suutani kuivasi, ja olin päättänyt, ettei ääneni sortuisi, mutta se sortui  
02 kuitenkin: 
03 – Se on nyt totta sitten. 
04 – Mikä? 
05 – Meille tulee vauva. Heinäkuussa. 
06 Puhelinlinjat humisivat pitkään ja ikävästi. 
07 Minun olisi pitänyt malttaa, mutta en malttanut: 
08 – Ootsä siellä? 
09 – Missä? 
10 – No siellä? 
11 – No olen. Olen olen. 

 

Katkelmassa on useita korjausaloitteita, joihin myös vastataan uusilla korjausaloitteilla. 

Ote alkaa Pirkon kertomalla uutisella. Toteamus se on nyt totta sitten on monin tavoin 

koodattu keskustelijoille yhteiseksi tiedoksi. Se-pronomini subjektina heti puhelinkeskus-

telun alussa eli referentin ensimainintana ilmaisee, että tarkoite on ennestään tuttu, ja no-

jaa parin yhteiseen tietoon (Laury 1994). Predikatiivirakenne (se on nyt totta) puolestaan 

paljastaa, että se viittaa asiaintilaan, joka on muuttunut. Pronominiviittaus toimii läheisten 

ihmisten välisessä keskustelussa myös tunnistamiskäskynä, johon on preferoitua reagoida 

ilmaisemalla tunnistus (Halonen 1996). 

 Vuorossa on kaksi ajan adverbiaalia: nyt ja sitten. Nyt lienee tässä alkuperäisessä 

temporaalisen adverbin tehtävässä, sillä Pirkon vuoron uutisarvoinen asia saattaa olla se, 

että odotettu raskaus on todellistunut juuri nyt. Sitten puolestaan on ei-temporaalisessa, 

partikkelistuneessa käytössä. Vuoronloppuisena sävypartikkelina sit(ten) on tyypillinen 

päätelmissä ja yhteiseen maaperään vetoavassa toiminnassa (Hakulinen 1989b: 125, ks. 
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myös esimerkki 5). Siinä on läsnä temporaalisesta merkityksestä motivoitunut kausaali-

suuden implikaatio: jotain on seurannut jostain (Halonen 2005). Nämä luonnehdinnat tu-

kevat tulkintaani Pirkon aloitusvuoron toiminnallisesta merkityksestä: sitten sitoo nyt rea-

lisoituneen uutisen aiemmin tapahtuneeseen ja seuraukseksi siitä. Ilman vahvaa oletusta 

puhujien yhteisestä tiedollisesta taustasta ja orientaatiosta vuoro on melko epäinformatii-

vinen. Halonen (2005) huomauttaa, että kertomisessa on informoimisen lisäksi moraali-

nen ja siten affektinen ulottuvuus, joka ylipäätään tekee kerrottavasta asiasta kertomisen 

arvoisen.   

 Pirkon affiliatiivista toimintaa vasten Havvan korjausaloite mikä (rivi 4) luo eri-

linjaisuutta. Sijamuoto kohdistaa pelkästä kysymyssanasta koostuvan vuoron Pirkon lau-

suman subjektiin se. Pirkko suorittaa korjauksen protestoimatta tai viivyttelemättä muo-

toilemalla uutisensa uudelleen rivillä 5: Meille tulee vauva. Syy Pirkon tyyneyteen saattaa 

olla se, että hän on projisoinutkin kehotusta kertoa asiansa suoraan. Puhelun aloitus pro-

nominin ensimaininnalla voi olla tunnusteleva etiäinen tai esisekvenssin etujäsen (vrt. 

arvaa mitä -kehotus), jolla pohjustetaan merkittävää uutista ja johon odotuksenmukainen 

reaktio on asettuminen kuulijaksi (esim. No?, Sorjonen 2002, VISK § 1218). Havvan 

vastaanotto näyttää kaikesta huolimatta vaisulta etenkin, jos sitä katsoo koko keskustelun 

kontekstissa.  

 Tämän jälkeen puhelun ongelmaepisodi varsinaisesti alkaa. Pirkon eksplikoitua 

uutisensa seuraa Havvan ongelmallisuudesta kielivä tauko. Pirkko kysyy Ootsä siellä 

(rivi 8), mikä on puhelinkeskustelussa konventionaalistunut tapa varmistaa, että keskus-

telukumppani on puhelinyhteyden päässä eli kuulolla. Kysymys on aiheellinen Havvan 

preferoimattoman tauon takia. Yhtäältä deiktinen paikan proadverbi siellä osoittaa, että 

sijainti on keskustelijoille yhteistä tietoa. Nyt haussa ei kuitenkaan ole konkreettisesti 

henkilön olinpaikka, vaan määräinen proadverbi on metaforistunut. Vastaaja käsittelee 

silti kysymystä kirjaimellisena ja tekee morfosyntaktisesti legitiimin korjausaloitteen 

(missä). Tämä toisen position kysymys muistuttaa Garfinkelin rikkomuskokeiden tapauk-

sia (Heritage 1984: 86). Garfinkel toteaa, että yhteiseksi oletetun kokemuspohjan hylkää-

minen johti koetilanteessa vuorovaikutuksen välittömään ja täydelliseen hajoamiseen; 

rikkomus sanktioitiin nopeasti ja joskus rajustikin. 

 Esimerkin aiheettoman kysymyksen (missä) esittäjä Havva on täystaitoinen ai-

kuinen, joten toiminta on odotuksenvastaista. Kontekstissaan Havvan käytös implikoi 

kenties vastahakoisuutta tai hajamielisyyttä. Korjausaloite – jo toinen saman lyhyen kes-

kustelun aikana – vaikuttaa osoittavan joko välinpitämättömyyttä puheenaihetta kohtaan 
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tai ylipäätään sitoutumattomuutta keskusteluun. Erityisen disaffiliatiivisen vuorosta tekee 

tieto siitä, että puhekumppani Pirkko on edellä kertonut odottavansa (parin yhteistä) lasta. 

Havva reagoi uutiseen hiljaisuudella, jonka Pirkon kysymys katkaisee. Valitus- ja huol-

tenkerrontasekvensseissä affiliaatiota on kuvattu kertojan ilmaisemaan affektiin mukau-

tumiseksi (Stivers 2008: 35, Couper-Kuhlen 2012: 113–114). Disaffiliatiivisen respons-

sin piirteitä ovat muun muassa reaktion viipymien ja minimaalisuus sekä yksityiskohtai-

sen tieto-orientoituneet tarkistuskysymykset (Couper-Kuhlen 2012). 

 Keskustelijoiden välistä epäsymmetriaa syventää mielestäni entisestään Pirkon 

odottamattoman lauhkea reaktio. Toisin kuin tutkittavat Garfinkelin kokeissa, Pirkko ei 

suinkaan ”sanktioi rikkomusta nopeasti ja rajusti” vaan kohtelee sitä tolkullisena, joskin 

ongelmallisena, toimintana. Toistamalla proadverbin siellä ja tarkentamatta sitä miten-

kään Pirkko myös osoittaa, ettei pidä Havvan lisätiedon tarvetta aitona. Tätä viestiä ko-

rostaa vuoronalkuinen no, joka responssissa kohtelee edellistä vuoroa moitittavana (ks. 

esimerkki 2, Heinemann 2009, Heinemann, Lindström & Steensig 2011, Sorjonen & 

Vepsäläinen 2016). Havva vastaa mukautuvasti (No olen. Olen olen.) ja samalla ikään 

kuin tunnustaa oman korjausaloitteensa aiheettomuuden: lisätieto ei ollut todellisuudessa 

tarpeen vastauksen tuottamiseksi.  

 

Esimerkkikatkelma 8 on suoraa jatkoa edelliselle esimerkille. Esittelen sen tässä kohtaa, 

eli viattomien ongelmavuorojen joukossa, näytteenä siitä, miten edellä analysoitu tilanne 

voi kärjistyä. Pirkko ja Havva jatkavat Pirkon raskausuutisen käsittelyä puhelimessa.  

 

Esimerkki 8 (PE, s. 21) 

01 Ja taas aika ja pelko koskettivat toisiaan. Linjat särisivät, odotus oli  
02 pitkää ja tahmeaa luonteeltaan. 
03 − Et onnittele? 
04 − Totta kai. 
05 Tartuin tähän. Heiluin kuin korkinpala satama-altaassa. 
06 − No mitä? 
07 − Mitä mitä? 
08 − Sä et vaikuta onnelliselta? 
09 − Täytyy ajatella. 

 

   

Tässäkin katkelmassa on useita ketjuuntuneita korjausaloitteita. Tulkitsen alkuperäiseksi 

ongelmavuoroksi Havvan responssin totta kai, vaikka voisi olla perusteltua ajatella, että 
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alkuasemainen Pirkon kysymys (et onnittele?) on oikeastaan Havvan edeltävän toimin-

nan problematisoiva korjausaloite. 

  Et onnittele on puhekumppania koskeva, kielteinen väitelause, jolla Pirkko ra-

portoi havainnon asiaintilasta (ks. myös esimerkki 5). Schegloff mainitsee, että tämän-

kaltaiset yksikön toisen persoonan kielteiset deklaratiivit toimivat usein valituksina tai 

moitteina (1988: 119–123). Pomerantzin (1980) esittelemä ajatus kalastelusta (eng. 

fishing), jota tehdään raportoimalla toisen toimintaa, kuvaa Pirkon vuoroa hyvin. Nosta-

malla esiin onnentoivotuksen puuttumisen Pirkko vihjaa, että onnittelu olisi suotavaa. 

Onnittelu on kulttuurisesti odotuksenmukainen tapa reagoida ilmoitukseen perheenli-

säyksestä. Sen pyytäminen tai vaatiminen sen sijaan on preferoimatonta.  

 Pirkko pyytää käytännössä vuorollaan tietynlaista reaktiota (onnittelua tms. ilah-

tumisen ilmaisua) uutiselleen, mikä osoittaa, että responssi on ollut riittämätön tai kes-

kustelun sujuvuuden kannalta vääränlainen. Couper-Kuhlen (2012) mainitsee, että mini-

maalinen tai viivästynyt reaktio kertomuksen klimaattisessa vaiheessa on affiliaatiota rik-

kovaa toimintaa. Myös Heritage (2011) kuvaa ”empaattisen hetken” (eng. empathic mo-

ment), tilanteen keskustelussa, jossa vastaanottajalla on jonkinasteinen moraalinen vel-

vollisuus mukautua kertojan affektiin empaattisesti.  

 Puhekumppaniin kohdistuva väite edellyttää tältä vahvistusta tai korjausta. 

Havva osoittaa tunnistavansa Pirkon vuoron velvoittavuuden ja moittivuuden, sillä hän 

torjuu syytöksen vastauksellaan totta kai. Stiversin (2011) mukaan englannin of course 

(’totta kai’) myöntävän vastauksen osana haastaa kysymyksen oikeutuksen ja ilmaisee, 

että vastaus on itsestään selvä. Of course -vastaukseen sisältyy siis moite kysymyksen 

taustaoletuksia ja koko kysyvyyttä kohtaan. Itse onnittelua ei Havvalta esimerkissä edel-

leenkään kuulu. Totta kai -vastauksen voi tulkita Stiversin (2011) esittämällä tavalla kri-

tisoivan Pirkon kysymystä (Et onnittele?), mutta tämä ei riitä täysin selittämään Havvan 

osallistumisen niukkuutta. Vuorovaikutuksessa on selviä ongelmallisuuden ja preferoi-

mattomuuden piirteitä, mutta niihin yleensä kiinteästi liittyvät selitykset puuttuvat19 (Tai-

nio 1997: 96 – 104). 

 Varsinaiseksi ongelmavuoroksi muodostuu lopulta Havvan responssi (totta kai), 

jota Pirkko käsittelee riittämättömänä ja kysyy no mitä (rivi 6). Vuoronalkuinen no-par-

tikkeli esiintyy aineistossani tiuhaan hieman erilaisissa tehtävissä (ks. mm. esimerkit 2 ja 

 
19 Niukkuuden synnyttämän ongelmallisuus muistuttaa esimerkin 1 sairaanhoitajan toimintaa ja 

luo analogian näiden erityyppisten vuorovaikutustilanteiden välille: Pirkko jää vauvan kanssa 

yksin. 
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6). Tässä tapauksessa kysymysvuoron alussa se nähdäkseni vahvistaa vuoron viestiä, eli 

vaatimusta keskustelutilanteessa odotuksenmukaisesta toiminnasta. Tyypillisesti no-al-

kuinen kysymys jatkaa meneillään olevaa puheenaihetta. No-partikkelilla ilmaistaan, että 

kysymys vie keskustelua puhujan kannalta relevanttiin ja odotettuun suuntaan (Vepsäläi-

nen 2019: 57). Partikkeli luo siis kysymyksen ja meneillään olevan toiminnan välille kyt-

köksen, joka korostaa siirtymän johdonmukaisuutta ja näin lieventää sen mahdollista on-

gelmallisuutta. No on siis yhdeltä tehtävältään preferoimattomien tilanteiden partikkeli.  

Havva ei koko puhelun aikana täytä hänelle tarjottua roolia merkityksellisen uu-

tisen vastaanottajana, jolla on myös etukäteistä tietoa puheenaiheena olevasta asiasta. 

Tästä seuraa selontekovelvollisuus, jonka Havva toistuvasti jättää tunnistamatta ja täyttä-

mättä. Havvan käytöksen sopimattomuus syntyy passiivisuudesta, jossa on vihjeitä sitou-

tumattomuudesta tai piittaamattomuudesta. Ensimmäistä ongelmavuoroa (totta kai) voisi 

hyvällä syyllä pitää avoimesti provosoivana – niin äärimmäisen sopimatonta toiminta on 

konventionaalistuneessa tilanteessa20. Olennaista tulkinnan kannalta on se, että totta kai 

on vuorossa yksin eikä siitä seuraa esimerkiksi itse onnittelua, pahoittelua tai selitystä. 

Päädyin kuitenkin käsittelemään katkelman viattomien ongelmavuorojen joukossa, koska 

se on jatkoa edelliselle esimerkille ja näyttää osuvasti tilanteen eskaloitumisen. 

 

Esimerkissä 9 osapuolet puhuvat niin ikään pahasti toistensa ohi. Katkelma on osa ongel-

mallisten asiointitilanteiden sarjaa. Kuten kertoja katkelmassa toteaa, hän on eksynyt kaf-

kalaiseen labyrinttiin, mikä epäilemättä sopii kuvamaan Pirkon kokemusta monista ins-

titutionaalisista vuorovaikutustilanteista (mm. esimerkit 1 ja 10). 

Pirkko on joutunut sairaalaan hänen vartalonsa kauttaaltaan peittävän ärhäkän 

ihottuman takia. Lääkäri ei ole saanut selville Pirkon iholla helottavan punaisen karstan 

aiheuttajaa. Katkelmassa sairaanhoitaja paketoi yltä päältä rasvatun Pirkon kädet, jotta 

tämä ei pääse raapimaan itseään.  

 

Esimerkki 9 (PE, s. 199) 

    
01 Rasvattuihin käsiin pujotetaan käsineet, jotka kumiesiliinainen sitoo  
02 puuvillalangalla ranteista kiinni: 
03 – Ettei tule kiusausta heittää näitä sitten pois. 
04 – Niiku nyrkkeilijä, hän yrittää. (Hän on eksynyt kafkalaiseen  

 
20 Kyseisen tilanteen tulkintaa mutkistaa mielestäni entisestään se, että keskustelijat ovat pariskunta. Herää 

kysymys, onko onnitteleminen todella relevantti tapa reagoida oman puolison raskauteen. Voisi olla aiheel-

lista pohtia, osoittaako se, että Pirkko ottaa onnittelemisen esille, hänen(kin) hämmentyneisyyttään osa-

puolten rooleista. 
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05 labyrinttiin, mistä on pakko löytää ulos, ja hän yrittää keinoistaan  
06 varminta ja haurainta: huumoria.) 
07 – Kuka, kysyy kumiesiliinainen. 
08 – Mitä kuka? Ei kun nyrkkeilijä yleensä. 
09 – Ei tässä ole mitään kummallista, vakuuttaa kumiesiliinainen. 
10 – Tarkoitin, että olen niiku nyrkkeilijä, jolle laitetaan nää liinat…tai  
11 kääreet, hän yrittää vielä. – Niiku käärinliinat käsiin. 
12 – Tärkeintä on ettei pääse raapimaan, sanoo kumiesiliinainen. – Ei edes  
13 unissaan. 

 

 

Jälleen korjausaloitteet ja niiden korjausaloitteet ketjuuntuvat. Ensimmäinen ongelma-

vuoro on lihavoitu Pirkon vuoro niiku nyrkkeilijä. Edellä kumiesiliinaan pukeutunut sai-

raanhoitaja selostaa ammattimaisen asiallisesti toimintansa syyn (ettei tule kiusausta heit-

tää näitä sitten pois). Vuoro on kielellisesti elliptinen. Toiminta, käsineiden sitominen 

langalla, toimii päälauseen tehtävässä, ja varsinainen kielellinen vuoro on irrallinen, pe-

rusteleva sivulause. 

Pirkko puolestaan siirtyy kommentissaan huumorimoodiin: hän vertaa hansikoi-

tuja käsiään nyrkkeilijän nyrkkeihin. Vuoron huumorius eksplikoidaan lukijalle kertojan 

parenteesissa. Puhekumppanille se ei kuitenkaan avaudu; hoitaja kysyy kuka. Korjaus-

aloite voidaan tulkita kahdella tavalla. 

Pirkon ongelmavuoro on syntaktisesti vaillinainen, sillä se koostuu pelkästään 

samankaltaisuutta osoittavasta liittokonjunktiosta niiku ja NP:stä nyrkkeilijä. Tässäkin ta-

pauksessa kielenulkoinen toiminta on keskeistä: Pirkon paketoidut kädet ovat keskustelun 

fokuksessa, joten niitä ei tarvitse erikseen mainita. Vuoron tulkinta edellyttää, että vas-

taanottaja täydentää kontekstin perusteella, kuka muistuttaa nyrkkeilijää. Pirkko kuiten-

kin ymmärtää epäselvyyden koskevan sitä, kuka nyrkkeilijä on kyseessä. Hän ilmaisee 

ensin vastakorjausaloitteella (mitä kuka), ettei tunnista ongelmaa vuorossaan. Odotta-

matta sairaanhoitajan vastausta Pirkko siirtyy tuottamaan varsinaista korjausta. 

Tällaisia tarpeettomiksi osoittautuvia korjausaloitteita esiintyy silloin, kun edel-

tävän, jollain tavalla yllättävän vuoron prosessointi vie jostain syystä aikaa (Haakana 

2011: 56–59). Lausumanalkuinen ei kun (eiku) -liittopartikkeli merkitsee tavallisesti itse-

korjausjakson rajakohtaa, jota seuraa edeltävän, virheellisen elementin korvaava aines 

(Haakana & Visapää 2014, Sorjonen & Laakso 2005, VISK § 1075). Tässä tapauksessa 

Pirkon korjausrakenne kohdistuukin sairaanhoitajan oletettuun virhetulkintaan eikä var-

sinaisesti mihinkään todelliseen vuoroon. Tavallaan hän myös palaa korjaamaan tai täy-
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dentämään omaa rivin 4 vuoroaan (niiku nyrkkeilijä), joka on osoittautunut ongelmal-

liseksi ymmärtää. Ei kun -alkuisessa korjauksessa siis limittyy itsen ja toisen korjaami-

nen, koska se kohdistuu sekä omaan aiempaan vuoroon että toisen tulkintaan (Haakana 

& Visapää 2014: 47). 

Haakana nimittää huumoria merkityksi diskurssiksi, joka on jollain tavalla ero-

tettava muusta vuorovaikutuksen virrasta (1997: 147). Huumorin huumorius on siis ta-

valla tai toisella osoitettava, jos halutaan keskustelun sujuvan. Tämä tapahtuu erilaisten 

konventionaalistuneiden ja kontekstisidonnaisten signaalien avulla. Niitä voivat olla 

muun muassa koodinvaihto ja prosodiset keinot. Huumorille on ominaista myös vakavan 

diskurssin säännöstössä ongelmalliset asiat, kuten monitulkintaisuus, odottamattomuus ja 

yhteensopimattomuus. On esitetty, että jos keskustelija rikkoo yhteistoiminnan sujuvuu-

teen tähtääviä perusperiaatteita, kulttuurissamme ensimmäinen ajatus on tulkita toiminta 

huumoriksi ja näin säilyttää vuorovaikutuksen mielekkyys. (Haakana 1997: 155, ks. Mul-

kay 1988: 214.) 

 Juuri Haakanan kuvaamia keinoja Pirkko tilanteessa hyödyntää. Hän rikkoo huo-

mautuksellaan vakavan keskustelun etenemiseen liittyviä oletuksia relevanssista ja kohe-

renssista. Siirtymä vakavasta huumorimoodiin kuitenkin epäonnistuu. Sairaanhoitaja ei 

tulkitse odottamatonta vuoroa huumoriksi vaan keskeyttää tilanteen korjausaloitteella. 

Haakanan mukaan implisiittinen neuvottelu siitä, missä moodissa liikutaan, on keskuste-

lussa tavallista. Huumorin eksplikoiminen huumoriksi (esim. se oli vitsi) puolestaan on 

jo merkki ongelmallisuudesta. 

Tässä tapauksessa selitystä keskustelijoiden erilinjaisuudelle voi hakea esimer-

kiksi siitä, että sairaanhoitaja on orientoitunut institutionaaliseen rooliinsa eikä välttä-

mättä ole varautunut vitsailemaan potilaidensa kanssa.  Pirkon humoristista vuoroa voi-

daan kuitenkin pitää affiliatiivisena, yhteisyyttä etsivänä. Tätä taustaa vasten sairaanhoi-

tajan asiakeskeisyys näyttäytyy disaffiliatiivisena. Tulkintaa vahvistaa se, että hoitaja ei 

missään vaiheessa kuittaa Pirkon tuottamaa korjausta vastaanotetuksi vaan siirtyy rivillä 

9 uuteen toimintaan (Ei tässä ole mitään kummallista). Pirkko jatkaa korjausprosessia 

yksinään oletettavasti juuri responssin puutteen takia. Keskustelijat siis varsin kirjaimel-

lisesti noudattavat omia, kohtaamattomia linjojaan.  

 

Myös esimerkissä 10 on kyse institutionaalisesta tilanteesta, jossa keskustelijoilla on vai-

keuksia löytää yhteinen linja. Pirkon iäkäs isä on juuri tuotu sairaalaan. Pirkko on palan-
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nut matkoilta kovassa kuumeessa, löytänyt isänsä sekavana kylpyhuoneen lattialta ja kut-

sunut ambulanssin.  Katkelmaa edeltää minämuotoinen kerrontajakso, jossa kuvataan sai-

raalassa harhailevan Pirkon avuttomuuden ja hämmennyksen tunteita sekä lähes lapsen-

omaisen yksityiskohtaisia havaintoja ympäristön hajuista, äänistä ja tapahtumista, jotka 

eivät ole olennaisia käsillä olevan tilanteen kannalta (esim. Rullajalkaisella sängyllä ma-

kaa vanha nainen. Huovan alta pilkottavat ruskeat nauhakengät (Saisio 1998: 37–38)). 

Myös katkelman alun kerronnan rakentuminen erillisistä päälauseista, joiden välinen si-

doksisuus on kömpelöä ja toisteista, vahvistaa vaikutelmaa lapsen näkökulmasta.  

 

Esimerkki 10 (PYJ, s. 38) 

 
01 Ovesta tulee sairaanhoitaja. 
02 Sairaanhoitajallakin on kassi kädessään. Mutta hänen kassinsa haisee;  
03 Kassissa ovat isän alushousut. 
04 – Mitäs näillä tehdään, sairaanhoitaja kysyy minulta. 
05 Äkillistä päätöstä vaativa kysymys säikäyttää minut; tahtoisin  
06 sairaanhoitajan ymmärtävän, että olen juuri tullut matkoilta ja minulla  
07 on korkea kuume. 
08 – Siis millä, kysyn, yritän voittaa aikaa ajatella selkeästi. 
09 – Ettekös te ole tämän vanhemman miehen saattaja? 
10 – Kyllä olen, vastaan reippaasti ja etsin ymmärrystä sairaanhoitajan  
11 silmistä. 
12 – Nämä ovat hänen alushousunsa. 
13 Ja sairaanhoitaja nostaa haisevaa kassia nenääni kohti. 
14 Minä huitaisen kädelläni suurpiirteisen liikkeen ilmaan, ja nyt se syttyy: 
15 hymy, joka varovasti nousee ensin sairaanhoitajan poskipäille ja vasta  
16 sitten silmiin ja huulille. 
17 Ja 
  
18 he nauravat keski-ikäisten, vielä voimissaan olevien ihmisten naurua  
19 haisevalle muovikassille ja heikkoudelle, joka ei vielä ole saavuttanut  
20 heitä, mutta jonka läheisyyden he jo aavistavat. 

 

 

 

 Huoneeseen tullut sairaanhoitaja tiedustelee Pirkolta, mitä muovikassiin pakatuille poti-

laan likaisille alusvaatteille tehdään (rivi 4). Alkuasemainen kysymys muodostuu ongel-

mavuoroksi. Sairaanhoitajan mitä-kysymyssanaan on liitetty sävypartikkeli -s, joka ha-

vaintojen mukaan esiintyy taajaan nimenomaan institutionaalisten keskustelujen kysy-

myksissä (Raevaara 2006: 117–118). Yleiskuvauksissa s-partikkelia on perinteisesti 

luonnehdittu joko kysymyksen sävyä pehmentäväksi tai kohteliaisuutta lisääväksi ai-

nekseksi tai toisaalta koventavaksi, ehdottomuutta lisääväksi (ks. Raevaara 2004, 2006). 
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Institutionaalisissa kysymyksissä sen on huomattu olevan vihje siitä, että kysyjä hakee 

jotain tiettyä vastausta eli tämän tietävästä asemasta (Halonen 2003, VISK § 836–837). 

  Esimerkin tilanteessa erilaiset tulkinnat ovat mahdollisia: Hoitajalla on varmasti 

mielessään jokin tyypillinen tapa toimia potilaan omaisuuden kanssa, ja hän nostaa kes-

kustelijoiden oletetun yhteisen tiedon relevantiksi. Kyseessä on ehdotusta hakeva kysy-

mys, joka yhtäältä direktiivisesti vaatii vastaanottajaa ottamaan tilanteen vastuulleen ja 

toisaalta tarjoaa tälle tilaisuutta ehdottaa toimintatapaa (Raevaara 2004). Myös tarve ta-

voitella puheeseen tuttavallista tai pehmeää sävyä on todennäköinen.  

  Hoitaja viittaa kädessään olevan muovikassin sisältöön deiktisellä, adessiivi-

muotoisella pronominilla näillä, mikä on jälleen tapa olettaa keskustelijoilta jaettua taus-

tatietoa. Pirkon korjausaloite siis millä rivillä 8 on sijamuodon valinnalla muotoiltu koh-

distumaan juuri edeltävän kysymyksen pronominiviittaukseen. Kyseessä on pre-second-

tyyppinen korjausjakson aloitus: se käynnistää varsinaista vastaamista viivyttävän vä-

lisekvenssin, jolla haetaan lisätietoa kysyjältä, jotta vastaus voidaan tuottaa (Schegloff 

1990, 2007: 106–113). Pirkon ymmärrysongelmaa voitaisiin pitää vilpittömänä sillä pe-

rusteella, että muovikassin sisältö ei välttämättä ole hänen tiedossaan. Tässä katkelmassa 

erityistä on kuitenkin se, että kertoja johtolauseessaan paljastaa Pirkon nimenomaan pe-

laavan korjausaloitteellaan aikaa ajatella (yritän voittaa aikaa ajatella selkeästi). 

  Kertoja kuvaa lisäksi, että äkillistä päätöstä vaativa kysymys säikäyttää Pirkon. 

Säikähtäminen vaikuttaa suhteettoman voimakkaalta reaktiolta sairaanhoitajan arkiseen 

ja affektittomaan kysymykseen21. Samalla paljastuu, että Pirkko tarvitsee lisäaikaa ni-

menomaan päätöksentekoon, eikä sen selvittämiseen, mikä on nämä-pronominin refe-

rentti. Se, että Pirkko pitää häneltä vaadittua päätöstä kohtuuttoman rasittavana, implikoi, 

etteivät osapuolet ole täysin samoilla linjoilla tilanteen kulusta ja merkityksestä. Pirkon 

kerrotaankin etsivän ymmärrystä sairaanhoitajan katseesta; hän kaipaa empatiaa, koska 

on kuumeinen, väsynyt ja uudessa, odottamattomassa tilanteessa.  

  Edellä mainituista seikoista muodostuu vaikutelma siitä, että Pirkko ei täysin 

kykene täyttämään häneen vuorovaikutustilanteessa kohdistuvia odotuksia. Keski-ikäi-

nen Pirkko on joutunut yllättäen isänsä huoltajan rooliin, ja emotionaalisesti kuormittava 

tilanne näyttää laukaisseen jonkinlaisen taantumisen. Esimerkkikatkelma yhdistettynä 

 
21 Vaikka kertoja edellä perusteleekin, että Pirkon toimintakyvyn heikentymisen taustalla on 

kuume (rivit 6–7), säikähtäminen on melko dramaattinen reaktio arkisessa tilanteessa. 
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sitä edeltävään kuvaukseen Pirkon lapsenomaisesta käytöksestä rakentavat tätä mieliku-

vaa. Tapaus muistuttaa Sacksin (1992a) kuvaamaa tilannetta, jossa kuulemattomuutta 

teeskentelemällä väistetään kiusallinen vaatimus. 

Huomioitavaa on, että sairaanhoitaja ei suoraan vastaa Pirkon korjausaloittee-

seen korjauksella vaan aloittaa vielä uuden sisäkkäisen, vastausta viivyttävän välisek-

venssin (rivi 9, Ettekös te ole tämän vanhemman miehen saattaja?). Näin tehdessään hän 

varmistaa, että kyseessä on oikea henkilö ja roolista vallitsee yhteisymmärrys. Jälleen 

mukana on yhteistä tietoa merkitsevä -s-partikkeli. Nyt Pirkko osaa vastata, ja disaffi-

liatiivisuus purkautuu, kun naiset tavoittavat keski-ikäisten yhteisen kokemuspohjan ja 

Pirkon toimintakyky palautuu.  

 

Esimerkki 11 on niin sävynsä kuin funktionsakin puolesta monitulkintainen. Siinä on 

kyse korjausaloitteita muistuttavasta mutta aloitteellisesta kysymyksestä, joka toimii 

eräänlaisena puolikiteytyneenä, rituaalistuneena tervehdys-vierusparina (vrt. No mitäs 

sinä – No mitäs tässä). Katkelma on käsiteltävänä tässä alaluvussa, koska sen toisen po-

sition vuorossa on edellisten esimerkkien tapaan merkkejä korostuneesta ja odottamatto-

masti sijoittuvasta välinpitämättömyydestä tai huolettomuudesta. 

 

Esimerkki 11 (PE, s. 37) 

    
01 Klovnisilmäinen tervehtii monia, monet klovnisilmäistä,  
02 ulkomaalaisittain: poski sipaisee poskea, kerran, toisen, kolmannen. 
03 – No mitä? 
04 – No mitä. Ai niin. Mun tyttöystävä. 
05 Savun seasta pistäviä silmiä, kohonneita kulmakarvoja: 
06 – Ai tää on se? 
07 Hänen kömpelöä ruumistaan kihelmöi. Sitä mittaillaan leikkisillä  
08 silmäyksillä: 
09 – Aika hyvä. 

 

 

Vaikutelma ”epäluotettavasta” huolettomuudesta syntyy havaintoni mukaan kontekstista. 

Katkelman tapahtumat sijoittuvat 1960- ja -70-lukujen taitteeseen, jolloin homoseksuaa-

lisuus oli Suomessa kriminalisoitu. Kohtauksessa nuori Pirkko menee uuden tyttöystä-

vänsä seuralaisena ensimmäistä kertaa eräänlaiseen salakapakkaan, jossa seksuaalivä-

hemmistöjä edustavat nuoret kokoontuvat. Julkinen näyttäytyminen pariskuntana on yli-

päätään kulttuurisesti tunnistettava, latautunut rituaali. Ulostulon viitekehys – kiellettyys 

ja yhteisön suljettuus – lisää entisestään tilanteen intensiteettiä. 
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Esimerkissä ensimmäinen kysyjä rivillä 3 (No mitä?) on klovnisilmäisen tuttava, 

jota ei nimetä tai yksilöidä. Hänet voidaan mahdollisesti tulkita myös geneeriseksi tai 

kollektiiviseksi yleisen katseen edustajaksi. Vuoronalkuinen no esiintyy tässä toiminta-

jakson alussa, ja se tuntuu ilmaisevan siirtymistä jollain tavalla ennestään tuttuun tai 

aiemmin esillä olleeseen aiheeseen (Raevaara 1989).  Aloitusrutiinien sisällä no-alkuisen 

vuoron puhuja orientoituu siihen, että hän siirtyy vuorossaan toimintajaksosta toiseen ja 

samanaikaisesti reagoi edeltävään vuoroon (Vepsäläinen 2019: 55). On myös esitetty, että 

no arkisten puhelinkeskustelujen aloituksissa kertoo keskustelijoiden välisestä läheisyy-

destä: no-alkuisuudella puhujat voivat merkitä keskinäisen kontaktin jatkuvuutta tai sitä, 

että heillä on jotakin kerrottavaa (Hakulinen 1993: 179, Vepsäläinen 2019: 54–56). 

Huomionarvoista esimerkissäni on se, että täsmälleen sama muotoilu (No mitä) 

toistuu kahdessa eri tehtävässä ja sekventiaalisessa asemassa, aloittavassa ja responsiivi-

sessa. Katson, että ensimmäisessä (rivi 3) kyse on lyhentyneestä versiosta ’mitä kuuluu’ 

-kysymyksestä, joka toimii topiikin houkuttimena eli antaa vastaanottajalle mahdollisuu-

den aloittaa uusi puheenaihe (mm. Raevaara 1993: 23–25). Kysymys voidaan suomessa 

tulkita joko kirjaimellisesti kerrontaan houkuttelevaksi tai rituaalistuneeksi teoksi, johon 

odotetaan rutiinivastausta (esim. ihan hyvää, tässähän tää) (Vepsäläinen 2019: 145). Esi-

merkissäni klovnisilmäinen (rivi 4) näyttää myös tulkitsevan tilannetta kahtalaisesti: en-

sin hän tekee korjausaloitteen (No mitä) mutta välittömästi sen jälkeen kertoo uutisen eli 

esittelee tyttöystävänsä. 

No mitä -vuoron toisto (rivillä 4) voi toimia ’ei uutisia’ -tyyppisenä vastauksena 

(vrt. no mitäs tässä / tässähän tää / ei mitään ihmeempää, ks. Vepsäläinen 2019: 147).  

Siihen voi kuitenkin sisältyä myös edeltävän vuoron, tässä tapauksessa kysymyksen, re-

levanssin kyseenalaistava sävy (mm. Drew 1997), koska aloitteelliselle no mitä -vuorolle 

on ainakin kaksi mahdollista tulkintavaihtoehtoa (em. rituaalistunut ja kerronnan houku-

tin). 

Korjausaloitetta seuraa välittömästi muistamista osoittava partikkeliketju ai niin 

ja uutisen eksplikointi, eli seuralaisen esittely. Vastaaja siis saa prosessoitua edellisen 

vuoron merkityksen oma-aloitteisesti. Ai niin -vuoro tunnustaa puhujan kykenemättö-

myyden muistaa jotakin tietoa ajallaan, mutta samalla se myöntää, että puhujalla on itse-

näinen pääsy siihen (A. Koivisto 2013b: 278, VISK § 859). Se, että korjausaloitteen jäl-

keen ei jäädä odottamaan korjausta vaan edetään asiassa, viittaa siihen, että edeltävän 

vuoron prosessointi jostain syystä kestää, mutta korjausaloite osoittautuu lopulta tarpeet-

tomaksi (Haakana 2011: 56–57). Klovnisilmäisen toiminta näyttää siltä, että hän ei ensin 
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tunnista kysymyksen relevanssia eli ei koe, että hänellä olisi uutisarvoista kerrottavaa, 

mutta kesken oman vuoronsa muistaakin yllättäen mukana olevan tyttöystävänsä. 

Edellä kuvattua yhteiskunnallista taustaa ja tilanteista kontekstia vasten aloitus-

rituaali (No mitä – No mitä) ja sitä seuraava muistelun merkki tuntuvat koomisen sopi-

mattomilta ja klovnisilmäisen välittämä huolettomuus epäuskottavalta ja vähättelevältä. 

Kohtaus asemoi muun muassa kertojan avulla klovnisilmäisen kokeneeksi maailman-

naiseksi suhteessa viattomaan Pirkkoon (klovnisilmäinen tervehtii monia, monet klov-

nisilmäistä, ulkomaalaisittain). Huolettomuuden ylilyövyys saa kuitenkin tahattoman hu-

vittavan sävyn ja herättää epäilyksen, että sillä kenties peitellään todellista tunnetilaa. 

Tätä mielikuvaa rakentaa etenkin muistamista osoittava partikkeliketju ai niin: unohdus 

ja äkillinen muistaminen koskevat kumppania, joka seisoo vieressä. 

 

Samoin esimerkki 12 on tulkinnanvarainen sen suhteen, kuinka syytön ongelmavuoro on 

disaffiliatiivisuuteen. Katkelmaa edeltää kuvaus siitä, kuinka Pirkko on huomannut, että 

äiti on mykistynyt ja alkanut vältellä häntä. Pirkko (hän) seuraa äitiä ympäri asuntoa. 

Esimerkin tilanteessa äiti on vetäytynyt parvekkeelle tupakalle ja alkaa puhua kannoillaan 

kulkevalle Pirkolle. 

 

Esimerkki 12 (PE, s. 40–41) 

  
01 Äiti nousee, vetää vessan, menee parvekkeelle tupakalle.  
02 Hän menee perässä. 
03 Ja parvekkeella, kesäkuisten, mitättömien tähtien kajossa äiti: 
04 – Se likka. 
05 – Ni mitä se likka. 
06 Sydän on jo tehnyt harhalyönnin, eikä hän ehdi enää paeta. 
07 – Se likka kun tuli sen krookuskimpun kanssa. 
08 – Ni mitä siitä. 
09 Pakko on kysyä, vaikka sydän takoo kylkiluihin kipeästi. 
10 – Ni kaikki on muuttunu. 
11 – Ni millä lailla. 
  
12 Tämä on nöyryyttävä piirileikki. 
13 Hän häpeää itseään. Hän häpeää äitiään, jonka silmät pyyhkivät  
14 avuttomina Sörnäisten keskusvankilan puistoa. 
  
15 – Oot vaan jotenkin niin etäinen. Niiku et välittäis meistä enää ollekaan.  
16 En välitä, en ollenkaan, sanoo hän itselleen, mutta ääneen, liian  
17 innokkaasti: 
18 – Kuinka niin. Kyllä välitän. 
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Äiti avaa keskustelun pelkästä substantiivilausekkeesta koostuvalla vuorolla se likka, joka 

on samalla korjaussekvenssin ongelmavuoro. Se-pronomini toimii määräisyyttä osoitta-

vana, lähes artikkelistuneena tarkenteena (Laury 1996). Vuoron muotoilu nojaa maksi-

maalisesti keskustelijoiden yhteiseen tietoon. Tästä syystä lasken sen kuuluvaksi viatto-

miin ongelmavuoroihin, vaikka äidin suhtautumisessa voidaan nähdä myös haastetta tai 

uhkaa22. 

  Pirkko kuittaa dialogipartikkelilla ni äidin sanoman vastaanotetuksi, esittää jat-

kokysymyksen mitä ja toistaa äidin vuoron se likka. Koko vuoron toistolla Pirkko ilmai-

see, että kyse ei ole kuulemisongelmasta, johon pelkällä avoimella korjausaloitteella 

yleensä tartutaan. Ni(in)-alkuinen vastaus voi kutsua äänessä olijaa palaamaan puheensa 

päälinjalle. Toisin sanoen vastaaja kuittaa sivupolun, poikkeaman puheenaiheesta, ym-

märretyksi ja ilmaisee, että jokin laajempi kokonaisuus on edelleen keskeneräinen ja 

odottaa päätöstä. Se viestii, että puhuja ei ole tuonut esiin kertomuksensa ydintä tai tar-

koitusta, ja kutsuu tätä menemään asiaan. (Sorjonen 2001b: 267–270.) Jonkinlaista kär-

simättömyyttä asian etenemisen suhteen Pirkon toiminta viestittää. Tätä mielikuvaa syn-

nyttää mielestäni osaltaan niin-partikkelin lyhentyminen ni-muotoon: ikään kuin hän 

mahdollisimman taloudellisella ilmaisulla kuittaisi sanotun päästäkseen etenemään. Ly-

hyttä ni-muotoa esiintyy silloin, kun puhuja palaa omassa kertomuksessaan sivupolulta 

päälinjalle (Sorjonen 2001b: 270–273, Vilkuna 1997). 

 Huomioitavaa on, että Pirkon korjausaloite tai tarkistuskysymys ei kohdistu viit-

tauksen kohteena olevan likan henkilöllisyyteen (vrt. kuka), vaikka äidin viittaus on en-

simaininnaksi vaillinainen. Pirkko siis siltä osin hyväksyy tunnistamiskäskyn. Kysymys 

(mitä) koskee laajemmin äidin vuoron taustaa ja relevanssia (vrt. mitä siitä / entä sitten). 

Vuoron toistoon on sanottu liittyvän erimielisyyden implikaatio (Sidnell 2010, Robinson 

2013, Haakana ym. 2016).  

Äidin seuraava vuorokin on sekä syntaktisesti että semanttisesti keskeneräinen 

ja toimii topikalisoijana. Hän laajentaa edellisen vuoronsa substantiivilauseketta relatii-

vilauseella (se likka kun tuli sen krookuskimpun kanssa), joka luo odotuksen jatkumisesta 

päälauseen finiittiverbillä. Rakenne vaikuttaa näin ollen jälleen keskeneräiseltä ja tarjoaa 

mahdollisuutta yhteiskonstruktion tuottamiseen. Pirkko ei tartu tähän mahdollisuuteen, 

 
22 Arvio perustuu siihen, että keskustelussa on paljon preferoimattoman, affektisen aiheen käsit-

telyyn vittaavia elementtejä.  
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vaikka äidillä on ilmeisiä vaikeuksia ilmaista asiaansa. Sen sijaan Pirkko toistaa kysy-

myksensä viitaten nyt äidin vuoroon (tai likkaan) se-pronominilla. 

 Äidin vähäsanaisuutta, vastauksen viivästymistä ja ilmaisun fragmenttisuutta 

voidaan pitää affektisina. Käytös herättää tulkinnan arkaluonteisesta aiheesta, josta puhu-

minen on vaikeaa, kiusallista tai muita tunteita herättävää ja kerää siksi preferoimatto-

muuden merkkejä. Rakenteellinen keskeneräisyys ei välttämättä ole keskustelijoiden nä-

kökulmasta keskeneräisyyttä, sillä lausuma voi saada riittävän merkityksen kontekstis-

saan (A. Koivisto 2013a: 158). Tässä tapauksessa Pirkko osoittaa kysymyksillään vuorot 

vaillinaisiksi. 

Ni(in)-partikkeli toistuu samanlaisena lyhentyneenä versiona jokaisen Pirkon 

vuoron alussa.  Partikkeli kuittaa lausuman sisältämän tiedon vastaanotetuksi, mutta sitä 

seuraa välittömästi jatkokysymys, joka on tarkasti suunnattu. Selvää on, että kyse ei ole 

kuulemisongelmasta eikä perinteisessä, kielellisessä mielessä ymmärrysongelmastakaan, 

vaan pikemminkin hyväksymisongelmasta (Svennevig 2008). Pirkko ei tuota äidin topi-

kalisointiyrityksiin preferoitua responssia eli tartu aiheeseen. Kysymykset mieltyvätkin 

aiheen relevanssin tai oikeutuksen kyseenalaistamiseksi. Arkikielessä samanmuotoisten 

kysymysten toistamista voisi kutsua tivaamiseksi (vrt. KS 2018 s.v. tivata). 

 Samalla kertoja ilmaisee Pirkon tietävän, mistä äiti yrittää puhua ja pelkäävän 

keskustelua (Sydän on jo tehnyt harhalyönnin, eikä hän ehdi enää paeta / Pakko on kysyä, 

vaikka sydän takoo kylkiluihin kipeästi). Krookuskimpun kanssa kylään tullut tyttö on 

klovnisilmäinen, jonka kanssa Pirkolle on sittemmin syntynyt suhde. Pirkon suhtautumi-

nen on ambivalentti. Toisaalta hän asettuu epärehellisen ymmärtämättömäksi – kertojan 

mukaan – ja tuottaa toistuvilla korjausaloitteillaan keskusteluun ongelmallista erilinjai-

suutta. Toisaalta olemalla tarttumatta äidin vihjeisiin Pirkko varmistaa, että äidin on 

pakko eksplikoida huolenaiheensa, ja se on Pirkolle helpotus. Hän ei siis täysin yritä vält-

tää keskustelua, vaan jättää käyttämättä tilaisuuden tekeytyä täydellisen tietämättömäksi 

tai kuulemattomaksi.  

 

Tässä alaluvussa esiteltyjen esimerkkitapausten 7–12 disaffiliatiivisuus ei synny niinkään 

aktiivisesta toiminnasta vaan pikemminkin sen puutteesta. Toinen keskustelijoista on jos-

tain syystä kykenemätön tai haluton täyttämään keskustelukontekstissa häneen kohdistu-

via odotuksia. Poimimani korjausaloitteet ilmentävät tätä kykenemättömyyttä. Ne koh-

distuvat ongelmavuoroihin, jotka on muotoiltu yhteyttä luoviksi tai vähintäänkin neutraa-
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leiksi kielellisillä aineksilla, jotka osoittavat tuttuutta (proniminit ensimainintana, liite-

partikkelit) tai viittaavat aiemmin tapahtuneeseen (no-partikkeli). Korjausaloitteen tekijät 

siis eivät tiedä tai tunnista jotain sellaista, mitä heidän pitäisi. Tämä ristiriita synnyttää 

mielikuvan disaffiliaatiosta, samalinjaisuuden puutteesta. 

 

4.3 Provokatiiviset ongelmavuorot 

 

Seuraavissa esimerkeissä 13–16 toisen position kysymyksiä motivoivat vuorot asettuvat 

affiliatiivisuusjatkumolla negatiiviselle puolelle. Jälleen jaotteluperusteena on ollut oma 

kokemukseni vuorojen sävystä. Sitä, mistä aineksista tuo mielikuva syntyy, pohdin ana-

lyysin edetessä. Aineistoni toisen position kysymyksistä 31 kohdistuu provokatiiviseen 

ja siinä mielessä disaffiliatiiviseen ongelmavuoroon. Erottelu ei ole tarkkarajainen, vaan 

kyse on jatkumosta ja rajanvedosta.  

 

Esimerkin 13 ongelmavuoron tulkitseminen provokatiiviseksi edellyttää kirjassa aiem-

min ilmi tullutta tietoa keskustelijoiden, Pirkon ja hänen isänsä, välisestä suhteesta. Koh-

tauksessa oppikoulun juuri aloittanut, varhaisteini-ikäinen Pirkko väittelee isänsä kanssa 

Jumalasta, Marxista ja tieteestä amerikkalaisten tv-sarjojen äärellä.  Oppikoulun käymi-

nen ei ole Saision vakaumuksellisen kommunistisessa työläisperheessä itsestäänselvyys. 

Pirkon isä vähättelee Vastavalo-teoksessa avoimesti koulutuksen arvoa ja kiusoittelee ty-

tärtään turhasta kirjaviisaudesta ja ylpistymisestä. Pirkko puolestaan suhtautuu isänsä ar-

vomaailmaan ivallisen kriittisesti. Katkelma on marx, sähkö ja opium -nimisestä lu-

vusta23. 

    

Esimerkki 13 (VV, s. 158) 

     
01 − Ovela kaveri tää Jumala, kun on saanu köyhän kansan kautta  
02 historian pysymään nöyränä, oleen vaatimatta omia oikeuksiaan. 
03 − Mutta jumalaahan ei ole olemassa, minä innostun. 
04 − Ei ole niin, vastaa isä tyytyväisenä. – Tiede on sen niin moneen  
05 kertaan todistanu. 
06 – Miten semmonen, jota ei ole olemassa, voi olla ovela? 
07 Isä räpyttelee silmiään, tumppaa keskenjääneen tupakan ja keskittyy 
08 Lahjomattomiin. 
09 – Miten jollakin voi olla ominaisuuksia, ellei sitä kerta kaikkiaan  
10 edes ole olemassa, otan uudelleen vauhtia. 
11 Ja äiti kuiskaten: 

 
23 Samasta luvusta on esimerkin 6 Pirkon ja Kristiinan keskustelu (No miltä äijä näytti). Pirkko 

näyttää kapinoivan sekä Jumalaa että Marxia vastaan. 
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12 – Älä viitti ruveta ärsyttään sitä. 
13 Ja isä äidille, päätään kääntämättä: 
14 – On ne tehneet siitä niin viisaan siellä oppikoulussa. Oppis jotain  
15 hyödyllistäkin yhtä innokkaasti kun tota saivartelua. 

 

 

Katkelmassa on useita jälkiasemaisia kysymyksiä. Alkuperäinen ongelmavuoro on ri-

veillä 1–2 isän toteamus, jossa hän kutsuu jumalaa ovelaksi kaveriksi. Pirkon ensimmäi-

nen deklaratiivimuotoinen tarkistuskysymys tai ymmärrysehdokas Mut jumalaahan ei ole 

olemassa ei kohdistu suoranaisesti edeltävään vuoroon vaan sen sisältämiin taustaoletuk-

siin, premisseihin: ollakseen ovela Jumalan on oltava olemassa. Tämä taas on ristiriidassa 

yhteiseksi oletetun tiedon kanssa. 

 Pirkon vuoro alkaa mut(ta)-konjunktiolla, joka vuoronalkuisena kytkee vuoron 

johonkin edellä olevaan ja merkitsee sen kontrastoivaksi edellisen kanssa (Sorjonen 

1989). Sorjonen (1989) huomauttaa, että mutta-alkuinen vuoro kertoo paitsi kahden vuo-

ron välisestä semanttisesta tai pragmaattisesta kytkennästä, myös puhujien välisestä suh-

teesta; kyse on neuvottelusta siitä, miten keskustelijoiden maailmaa koskevat kokemukset 

sopivat yhteen. Yksinäisellä mutta-konnektorilla alkava vuoro tuo yleensä keskusteluun 

uuden alatopiikin tai näkökulman, ei pelkästään ilmaise erimielisyyttä edeltävän vuoron 

kanssa (Sorjonen 1989: 174). 

 Lausuma sisältää myös -hAn-liitepartikkelin (jumalaahan), joka toimii eräänlai-

sena tunnistamiskäskynä ja kertoo puhujan episteemisestä asemasta; kyseessä on keskus-

telijoille yhteinen tieto (Halonen 1996, VISK § 832). -hAn-liitepartikkelin perustehtä-

väksi on oletettu sen implikaation välittäminen, että puhujalla on mielessä jokin kohe-

rentti kokonaisuus ja vastaanottaja voi etsiä sanotun ja aiemmin esitetyn välistä yhteyttä 

(Halonen 1996). Tässä tapauksessa se vihjaa, että jumalasta on ollut Saisiolla aiemminkin 

puhetta. 

Isä myöntelee – häneltä jää huomaamatta väitteiden sisällöllinen ristiriita. Pirkon 

jatkokysymys (rivi 6, miten semmonen, jota ei oo olemassa, voi olla ovela) paljastaa hä-

nen olevan tietoinen isän epäjohdonmukaisuudesta. Indefiniittisellä proadjektiivilla sem-

monen hän yleistää jumalan ominaisuuden, ei-olevuuden, koskemaan laajempaa joukkoa 

ja tekee jumalasta tuon joukon edustajan. 

 Pirkon toista haastavaa kysymystä rivillä 6 voitaisiin kuvata arkikielenkäytössä 

retoriseksi, koska tiedontarve ei ole todellinen. Vastaus sen sijaan on hyvinkin relevantti: 

kysymyksen kommunikatiivinen funktio on vastaajan tietämystä kontrolloiva. Tilanne 

muistuttaa luokkahuonediskurssia, jossa opettaja kyselee ja oppilaat vastaavat. Opettajien 
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ja oppilaiden välillä vallitsee institutionaalinen epäsymmetria: opettaja on sekä tietävä 

että kysyvä osapuoli, jolla on pedagogisen auktoriteetin suomaa valtaa arvioida oppilai-

den vastauksia ja tietämystä (esim. Kleemola 2007: 61). Kyseisessä tilanteessa keskuste-

lijoiden väliltä kuitenkin puuttuu institutionaalisten roolien synnyttämä tiedollinen epä-

symmetria. Lapsen ja vanhemman välillä tosin vallitsee sosiaalinen hierarkia, muttei se-

kään Pirkon eduksi.  

 Rivin 3 vuoro (mutta jumalaahan ei ole olemassa) on edeltävän vuoron provo-

soima jälkiasemainen kysymys, mutta se aloittaa samalla esisekvenssin, joka pohjustaa 

tulevaa kysymystä (rivi 6). Monzoni (2008) käsittelee tätä muistuttavia, esisekvenssejä 

käynnistäviä kysymyksiä, joita seuraa disaffiliatiivinen teko, kuten syytös tai valitus. 

Monzonin tapauksissa kysyjä ikään kuin huijaa vastaajan myöntämään kysymyksen il-

maiseman asiaintilan todeksi muodostamalla vilpittömältä vaikuttavan esikysymyksen 

(2008: 73). Kun hän tekee varsinaisen toiminnon, joka problematisoi esisekvenssin esiin 

nostaman asian, vastaaja on jo tavallaan etukäteen vahvistanut itselleen epäsuotuisan to-

siasian eikä voi väistää vastuuta. Kysymykset ovat tiedonsaannin kannalta tarpeettomia: 

tiedustelijan vahva episteeminen asema tulee ilmi esimerkiksi kysymyksen sisältämissä 

tarkoissa faktoissa, kuten tässä Pirkon tapauksessa. 

”Kuulustelua” selittää nähdäkseni pääasiassa Pirkon into provosoida ja osoittaa 

tiedollista ylemmyyttä. Syitä tähän taas olisi etsittävä perhesuhteiden dynamiikasta. Kes-

kustelijoilla on erilainen käsitys osallistumiskehikosta, episteemisestä auktoriteetista ja 

kunkin statuksesta, mikä aiheuttaa ongelmia. Myös tietäjyydestä neuvotteleminen epäon-

nistuu. 

 Kohtauksessa huomiota kiinnittää lisäksi huumorin ja vakavuuden kategorioiden 

tai tyylien epätasapaino. Isän avausrepliikissä Jumalan oveluudesta on merkityksillä lei-

kittelyä tai tyylittelyä, joka edellyttää vastaanottajalta osoitusta sen tunnistamisesta. Är-

häkkä Pirkko on kuitenkin vakavassa moodissa. Pirkon reaktiossa on mahdollisesti mu-

kana myös tarkoitushakuista väärinymmärrystä. Isän voisi myötämielisesti tulkita tarkoit-

tavan Jumalaa esimerkiksi kulttuurisena konstruktiona tai omistavan luokan juonena, jol-

loin ristiriitaa ei syntyisi. Tosin ironisista tyylikeinoistaan huolimatta isäkin on poliitti-

sessa tunteenpalossaan täysin tosissaan. Tämä voi toimia vuorovaikutuksellisena ylilyön-

tinä, joka motivoi Pirkkoa sanktiointiin kiusoittelulla (Drew 1987).  
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Esimerkissä 14 Pirkko ja hänen puolisonsa, klovnisilmäiseksi nimetty nainen, ovat palaa-

massa kotiin juhlista myöhään yöllä. Pirkko on hiljattain aloittanut opinnot Teatterikor-

keakoulun dramaturgilinjalla. Havva, saman vuosikurssin näyttelijäopiskelija, on järjes-

tänyt juhlat kihlattunsa vanhempien uima-altaalla. Havva on illan aikana lähestynyt Pirk-

koa varsin näkyvästi sulhasensa, klovnisilmäisen ja kurssikavereidensa läsnä ollessa. 

 

Esimerkki 14 (PE, s. 148) 

    
01 – Se yritti iskeä sut. 
02 Paljon loskaa, yösumua ja reunoiltaan yösumuun liukenevia  
03 keravalaislamppuja. Paljon huohotusta, sillä viimeinen linja-auto on jo  
04 lähtenyt päätepysäkiltä. 
05 – Siis kuka, hän kysyy. 
06 Ja klovnisilmäinen: 
07 – Älä yritä. 

 

 

Klovnisilmäinen aloittaa keskustelun ja viittaa puheenaiheeksi nostamaansa henkilöön 

määräisellä se-pronominilla, yksikön kolmannen persoonan puhekielisellä variantilla 

(rivi 1). Jättämällä henkilön nimeämättä ja käyttämällä pronominia ensimainintana hän 

osoittaa pitävänsä tämän henkilöllisyyttä itsestään selvänä yhteisenä tietona ja merkitsee 

tarkoitteen vastaanottajalle tunnistettavaksi (Laury 1994, Halonen 1996). Tältä osin 

vuoro muistuttaa monia yhteisyyttä luovia, affiliatiivisia ongelmavuoroja. Provokatiivi-

sen klovnisilmäisen ilmaisemasta havainnosta tekee sen syyttävä sisältö. 

 Tilanne on vastapuolelle kinkkinen. Halonen (1996) kirjoittaa, että tämänkaltai-

nen tunnistamiskäsky velvoittaa vastaanottajaa reagoimaan joko vahvistamalla tuttuuden 

tai osoittamalla, ettei tunnista viittauskohdetta. Tunnistamattomuudesta taas seuraa tie-

dollinen epäsymmetria, josta pyritään pääsemään eroon (1996: 176). Tässä tapauksessa 

klovnisilmäisen vuoroon sisältyy affektinen premissi, joka tekee suhtautumisesta ongel-

mallisen.  

 Pirkko ei voi samaan aikaan kieltää väitteen paikkansapitävyyttä ja orientoitua 

pariskunnan yhteiseen kokemusmaailmaan; tunnistamalla kehen se viittaa hän samalla 

hyväksyisi lausuman sisällön. Pirkko väistää kannanottoon reagoimisen viittauskohteen 

henkilöllisyyteen kohdennetulla korjausaloitteella (kuka), jota edeltää päättelyä tai tar-

kennusta merkitsevä lausumapartikkeli siis (VISK § 807). Näin tehdessään hän rikkoo 

läheisyyden ja ymmärryksen kokemusta mutta samalla välttää kiusalliseen kysymykseen 

vastaamisen. 



72 
 

 Keskustelijoiden tiedollinen epäsymmetria on sinänsä neutraali ja kommunikaa-

tion kannalta jopa välttämätön asia, jota keskustelijoiden sosiaaliset identiteetit sekä tuot-

tavat että ratkaisevat (Halonen 1996). Tässä tapauksessa tietämättömyyden epäuskotta-

vuutta käsitellään hyvin affektisesti. Pariskunnan yhteisen kokemuksen nojalla klovnisil-

mäinen ei pidä Pirkon tiedontarvetta aitona ja sanktioi sitä suorasanaisella direktiivillä: 

Älä yritä. Hän ei siis kohtele Pirkon korjausaloitteen syynä olevaa ymmärrysongelmaa 

uskottavana.  

 

Esimerkki 15 on tilanteesta, jossa avopari, Pirkko ja Havva, kinastelee olohuoneessaan. 

Katkelma oli esillä jo johdantoluvussa (s. 2). 

 

Esimerkki 15 (PE, s. 131)  

 

01 – Jätitsä sen nyt yksin parvekkeelle, Havva kysyy. – Pienen lapsen.  
02 Sinuna en jättäis. 
03 – Herrajumala, sanoo hän. – Oma parveke. Mitä siellä nyt vois  
04 tapahtua? 
05 – Joku voi heittää kiven. Esimerkiks. 
06 Ja hän: 
07 – Meidän parvekkeelle? Mitä varten? 
08 – Joku voi, sanoo Havva. – Menisit kävelemään sen kanssa. 

 

 

Havvan alkuasemaista24 kysymystä rivillä 1 ei voida pitää tiedontarpeen puolesta vilpit-

tömänä jo pelkästään sillä perusteella, että puhuja on juuri nähnyt puolisonsa vievän vau-

van parvekkeelle, joka näkyy koko ajan ikkunasta. Havva siis tietää vastauksen kysymyk-

seensä ja esittää eriävän mielipiteensä ilman taukoa saman vuoron sisällä: Sinuna en jät-

täis. Toisen toimintaan kohdistuva kysymys (B-event, mm. Labov & Fanshel 1977, Po-

merantz 1980) voidaan tulkita kantaaottavaksi ilman suorasanaista erimielisyyden il-

maustakin, joka siihen tässä tapauksessa liittyy. 

 Puhekumppani Pirkko ei reagoikaan vastaamalla vaihtoehtokysymykseen (rivi 

1) vaan vuoron sisältämään propositioon, jonka mukaan pientä lasta ei ole hyvä jättää 

yksin parvekkeelle (Walker ym. 2011). Hän implikoi erimielisyyttä interjektioimaisella 

voimasanalla herrajumala ja Havvan kritiikin kyseenalaistavalla toisen position kysy-

 
24 Kyseessä on sekvenssin avaava ensimmäinen kielellinen vuoro, joka kohdistuu fyysiseen toi-

mintaan. 
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myksellä mitä siellä nyt vois tapahtua.  Pirkon kysymys on suunniteltu ensisijaisesti il-

maisemaan epäuskoa Havvan väitettä kohtaan. Se on muotoiltu vastauskelvottomaksi 

(unanswerable, ks. Heinemann 2008) siinä mielessä, että kaikki mahdolliset vastausvaih-

toehdot ovat Havvan näkökulmasta jollain tavalla ongelmallisia. Havvan täytyy joko pe-

rääntyä omasta kannastaan tai puolustaa sitä ja olla avoimesti eri mieltä Pirkon kanssa. 

 Havvan ja Pirkon kysymyksiä yhdistää tässä sävypartikkelina toimiva nyt, joka 

tyypillisesti kollokoi kielteisyyden kanssa (vrt. ei kai nyt sentään) ja esiintyy kannan-

otoissa, jotka käsittelevät edellistä vuoroa liioitteluna (mm. Hakulinen & Saari 1995: 11, 

Hakulinen 1998, Halonen & Sorjonen 2008: 41). Pirkon kysymys on myös konditionaa-

limuotoinen, mikä on yksi VISK:n mainitsema kysymyksen retoriseksi merkitsevä keino 

(§ 1705).  

 Hakulinen esittää, että nyt-partikkelin sisältävät kysymykset eivät ole aidosti tie-

toa pyytäviä, vaan niillä on jokin muu funktio (1998: 92). Nyt-kysymykset joko saavat 

vastaanottajan peräytymään kannastaan tai mukautumaan kysymyksen ilmaisemaan af-

fektiin. Pirkon kysymyksen (rivit 3–4) vuorovaikutuksellinen tehtävä näyttäisi olevan 

Hakulisen kuvaama. Havvan responssi ei kuitenkaan ole sen ennakoima mukautuva vas-

taus. Havva vastaa kysymykseen kuin se olisi aidosti tietoa hakeva ja antaa esimerkin 

siitä, mitä omalla parvekkeella voisi tapahtua (Joku voi heittää kiven). Hän siis pitäytyy 

linjassaan, jolle lähti katkelman alussa arvostellessaan Pirkkoa vauvan viemisestä par-

vekkeelle.  

Rivillä 7 Pirkko tekee vielä korjausaloitteena toimivan ymmärrysehdotuksen 

(Meidän parvekkeelle?) ja syytä hakevan jatkokysymyksen (Mitä varten?), jotka ilmai-

sevat jälleen epäuskoa Havvan edeltävää väitettä (Joku voi heittää kiven. Esimerkiks.) ja 

edelleen sitä asennetta kohtaan, että omalla parvekkeella voi olla vauvalle vaarallista. 

Havva tyytyy vastaamaan toistamalla vuoronsa alun eli subjektipronominin ja verbin 

(Joku voi.). Hän ei lähde arvioimaan syitä vaan painottaa modaaliverbillä mahdollisuutta. 

Läpi keskustelun näkyy merkkejä keskustelijoiden erilinjaisuudesta, joka koh-

distuu kysymysten vilpittömyyden ja kirjaimellisuuden asteeseen ja mahdollisesti koko 

toiminnan ja keskustelun funktioon. Havvan direktiivi rivillä 7 voi olla tulkinnan kannalta 

olennainen vuoro: Menisit kävelemään sen kanssa. Koko huterasti perusteltu kielteisyys 

vauvan parvekkeella nukuttamista kohtaan saattaa perustua siihen, että Havva toivoo Pir-

kon lähtevän kävelylle eli poistuvan asunnosta. Pirkolle tämä tulkinta ei ole toivottava, 

joten hän tekeytyy ehkä tarpeettoman ymmärtämättömäksi ja tivaa perusteluja, ikään kuin 

kyse todella olisi lapsesta ja parvekkeesta. 
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Punainen erokirja -teoksen muissa kohtauksissa tulee ilmi, että Havvalle syntyy 

sivusuhde, jonka seurauksena hän jättää Pirkon ja vastasyntyneen vauvan. Esimerkin 15 

tilanne johtaa siihen, että Pirkko lähtee kävelylle vaunujen kanssa ja Havva pääsee soit-

tamaan asunnon lankapuhelimella, mikä lienee hänen motiivinsa. Jatkossa selviää myös, 

että Pirkko on mustasukkainen ja epäilee Havvaa, mutta toisaalta pelkää ja yrittää torjua 

uskottomuuden ajatuksen. Tästä ambivalentista asemasta käsin hän kysymyksillään osoit-

taa Havvan vuorojen järjettömyyden ja näin ajaa tilannetta mahdollisesti kohti avointa 

konfliktia. Esimerkissä keskustelijat osoittavat tulkitsevansa eri tavoin meneillään olevaa 

toimintaa, minkä seurauksena korjausepisodi pitkittyy.  

 

Esimerkki 16 edustaa provokatiivisuudessaan jatkumon ääripäätä. Se on katkelma tilan-

teesta, jossa Havva ja Pirkko on kutsuttu Teatterikorkeakoulun johdon ja opettajakunnan 

kuultavaksi tai oikeammin kurinpalautukseen. Kuulemisen virallinen syy on ongelmat 

opiskelijoiden naisidentiteetin muodostumisessa ja niiden näkyminen roolityössä. Hav-

van ja Pirkon luokkatoverit ovat kerääntyneet kutsumatta paikalle puolustamaan heitä.  

 

Esimerkki 16 (PE, s. 279–280) 

    
01 Naisellisuuden ja epänaisellisuuden eroista käydään pitkä ja hatara  
02 keskustelu, opettajat käyvät, ja opiskelijoiden moraalista, eettisestä  
03 käyttäytymiskoodistosta toinen. 
04 Huoneilma on hikinen ja hillitty. 
05 (Näyttelijäkurssi kolmosen epäpoliittinen partisaanijoukko tuijottaa  
06 eteensä eikä anna johdattaa itseään sivupoluille.) 
  
07 Vasta tunnin kuluttua jännityksestä soikeaksi venyneeseen ilmaan  
08 repeää railo: 
  
09 – Nämä kaksi lääppivät toisiaan minun tunneillani. 
10 – Anteeks mitä, huutaa irtolisäkkeen omistaja. 
11 – Lääppivät toisiaan, toistaa naisopettaja. – Vaikka ovat naisia molemmat,   
12 tyttöjä siis. 
13 – Ei pidä paikkaansa, ilmoittaa se, jolle on myönnetty erinomaiset  
14 tanssijalat. 
15 Ja hän (miten se on mahdollista?) kokee tehtäväkseen sovitella: 
16 – Jos se on ollu jossakin tehtävässä? Me on ehkä oltu sisarukset tai äiti ja  
17 tytär tai jotakin. Eri sukupuolta ehkä. 
18 Mutta opettaja: 
19 – Ei missään tehtävässä vaan jumppamatolla. Tämän olen nähnyt omin  
20 silmin. 
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 Naisopettajan syytöksenä toimiva väite rivillä 9 (nämä kaksi lääppivät toisiaan minun 

tunneillani) on monesta näkökulmasta absurdi ja asiaton. Ensinnäkin se on esitetty muo-

dollisessa, institutionaalisessa kokoustilanteessa, mihin nähden sekä lausuman sisältö että 

leksikaaliset valinnat vaikuttavat epäsopivilta. Toiseksi väite koskee kahden henkilön yk-

sityiselämän piirissä olevaa asiaa, joka ei ylipäätään kuulu odotuksenmukaisesti julkiseen 

käsittelyyn. Kaiken lisäksi syytös on siihen kohdistuvien reaktioiden perusteella aiheeton. 

Tilaisuuden virallinen otsikko on mahtipontinen, mutta käytännön toteutus saa epäile-

mään, että sillä ehkä peitellään vähemmän juhlavaa agendaa: Teatterikorkeakoulun kom-

munistinen johto ja henkilökunta – tai ainakin osa siitä – ei hyväksy opiskelijoiden ho-

moseksuaalisuutta, josta on ilmeisesti tullut yleistä tietoa. Paheksunta halutaan tuoda 

esiin, mutta aihe on ilmeisen kiusallinen, mistä kertoo muun muassa kertojan kuvaus jän-

nittyneestä tunnelmasta ja keskustelun ”hataruudesta”. Viesti on jossain määrin häivytetty 

poliittisesti korrektin ja epämääräisen muotoilun taakse, kunnes naisopettaja menettää 

malttinsa ja kenties tulee paljastaneeksi todellisen ongelman. 

Tarkastelun kohteena oleva avoin korjausaloite anteeks mitä ilmentää puhujan 

tuohtumusta ja epäuskoa. Tulkintaa ohjaa yhtäältä johtolauseen verbi huutaa. Toisaalta 

anteeks korjausaloitteen aloituksena on tyyliltään töykeään ongelmavuoroon nähden yli-

asiallinen. Tästä syystä se on perusteltua ymmärtää kontrastiivisena ja ironisena. Avoi-

meksi jää, kohdistuuko protesti väitteen paikkansapitämättömyyteen vai sen esittämiseen 

ylipäätään eli relevanssiin ja yllättävään paikkaan keskustelussa. 

Pahoittelevaa anteeksi-korjausaloitetta pidetään tyypillisesti kohteliaana ja tur-

vallisen etäisenä tapana osoittaa ongelma keskustelussa (Schegloff 2005: 471). Haakanan 

(2011: 39–40) puhutun keskustelun aineistossa ilmaukset anteeksi ja anteeksi mitä ovat 

hyvin harvinaisia, eikä niille myöskään löydy omaa, muista avoimista korjausaloitteista 

poikkeavaa funktiota (ks. myös Nurmikari 2014: 40). 

Nurmikari (2014) osoittaa kuitenkin gradussaan anteeksi-korjausaloitteella ole-

van oma, erityisen affektinen tehtävä, jolla reagoidaan edellisen vuoron epäkorrektiuteen 

tai toiminnalliseen mahdottomuuteen. Se ei siis ole välttämättä kirjaimellinen korjaus-

aloite vaan merkitsee interjektiomaisesti pöyristystä tai hämmästystä. Esimerkki 16 ja 

myös oma kokemukseni tukevat näkemystä, että hyperkorrekti anteeks(i) on suhteellisen 

yleinen tapa ilmaista tietynlaista moraalista ylemmyyttä tai paheksuntaa, mahdollisesti 

myös ironista suhtautumista. Aineistossani on yhteensä kaksi anteeks(i) mitä -vuoroa, ja 

ne molemmat ovat samankaltaisessa emfaattisessa käytössä.  
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Anteeks mitä -vuoron mitä on avoin korjausaloite, joka ei paikanna ongelmaa 

mihinkään tiettyyn edellisen vuoron osaan. Opettaja, ongelmalähteen tuottaja, kuitenkin 

toistaa vain osan vuorostaan eli finiittiverbin laajennuksineen lääppivät toisiaan. Ky-

seessä on halventava ja arkinen ilmaus, jolla kuvataan kömpelöä ja usein ei-toivottua lä-

hentelyä (KS 2018 s.v. lääppiä).  Opettaja näyttää tunnistavan sanavalintansa ongelmal-

lisuuden, koska olettaa, että korjaustarve kohdistuu juuri siihen. Toisaalta hän samalla 

kohtelee ongelmaa prototyyppisenä kuulemisongelmana, joka hoituu toistolla (ks. Sven-

nevig 2008). 

Korjaus jatkuu uudella lisäyksellä, sivulauseella, joka toimii perusteluna tai se-

lityksenä alkuperäiselle väitteelle: vaikka ovat naisia molemmat, tyttöjä siis. Näin opet-

taja suhtautuu myös korjausaloitteella implikoituun hyväksymisen ongelmaan, joka liit-

tyy väitteen relevanssiin ja oikeutukseen. Toistolla hän ikään kuin asettuu tukevammin 

sanomansa taakse. Tässä katkelmassa emme näe ongelmaepisodin ratkeamista, mikä on 

seurausta kirjailijan kerronnallisista ratkaisuista.  

  

4.4 Yhteenveto 

 

Koska jälkiasemaiset kysymykset suuntautuvat keskustelussa taaksepäin, niiden jaottelu 

sen perusteella, mitä edeltävässä keskustelussa tapahtuu, tuntui mielekkäältä. Valitsin ja-

otteluperusteeksi sen, onko kysymyksen ongelmavuorossa havaittavissa merkkejä provo-

kaatiosta, joka synnyttää disaffiliaatiota. 

Alaluvussa 4.2 käsittelin keskustelukatkelmia, joissa korjausaloite kohdistuu 

niin sanotusti viattomaan eli neutraaliin tai myönteiseen ongelmavuoroon. Katkelmissa 

7–12 on keskustelijoiden välistä erilinjaisuutta, mutta sen aiheuttajan paikantaminen ei 

aina ollut yksinkertaista.  Toinen keskustelijoista oli jostain syystä kykenemätön tai ha-

luton täyttämään keskustelukontekstissa häneen kohdistuvia odotuksia. Poimimani kor-

jausaloitteet ilmentävät tätä kykenemättömyyttä. Ne kohdistuvat ongelmavuoroihin, jotka 

on muotoiltu yhteyttä luoviksi tai vähintäänkin neutraaleiksi kielellisillä aineksilla, jotka 

osoittavat tuttuutta, joko henkilöiden väliseen taustaan tai yleiseen tietoon perustuvaa, tai 

viittaavat aiemmin tapahtuneeseen.  Korjausaloitteen tekijät siis eivät tiedä tai tunnista 

jotain sellaista, mitä heidän pitäisi. Tämä ristiriita mieltyy disaffiliaatioksi, samalinjai-

suuden puutteeksi. 
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Neutraaleissa ja affiliatiivisissa ongelmavuoroissa esiintyy tiuhaan tiettyjä kie-

lellisiä elementtejä: pronomini ensiviittauksena ilman sitä edeltävää tarkoitteen nimeä-

mistä tai artikkelimaisessa käytössä on tavallinen tapa osoittaa keskustelijoiden yhteistä 

tietoa tai fokusta (esimerkit 7, 10, 12). Tämä keino esiintyy laajasti koko aineistossani ja 

on tulkintani mukaan keskeinen affiliatiivisuudeksi mieltyvää ja tuttuutta tuottava kielen-

piirre (ks. Laury 1994, Halonen 1996, Kitzinger ym. 2012, Tuominen 2016). Toisin sa-

noen ongelmavuoron tuottaja vetoaa keskustelijoiden yhteiseen kokemukseen jättäessään 

viittauskohteen esittelemättä. Keskustelukumppani puolestaan useissa tapauksissa torjuu 

tunnistamiskäskyn eli kohdistaa pronominiviittaukseen korjausaloitteen, mikä aiheuttaa 

disaffiliatiivisuutta. Toisaalta korjausaloite voi kohdistua muuhunkin kuin henkilöviit-

taukseen, kuten vuoron relevanssiin ylipäätään (esimerkki 12). 

Alaluvussa 4.3 esittelin korjausjaksoja, joissa korjausaloitteen motivoiva vuoro 

on disaffiliatiivinen ja yhteisyyttä rikkova. Esimerkeissä 13–16 ongelmavuoron tuottaja 

syyllistyy jonkinlaiseen vuorovaikutukselliseen ylilyöntiin – liioitteluun, moitteeseen, va-

litukseen, välttelyyn tai syytökseen – jota korjausaloitteen tekijä puolestaan sanktioi. 

Taustalla voi olla myös huumorin ja vakavan kategorioiden epätasapaino tai tarve vältellä 

kiusallista, affektista asiaa. 

 Alaluvun korjausaloitteet eivät kumpua todellisista tai ainakaan kovin uskotta-

vista kuulemis- tai ymmärrysongelmista vaan ilmaisevat puhujan asennetta edeltävään 

vuoroon ja tämän tiedollista asemaa. Usein kolmannen position vuorot tuovat esiin tämän 

epäuskottavuuden (esimerkki 14). Viime kädessä tulkinta nojaa kontekstitekijöihin, 

mutta myös jotkin kielenpiirteet ovat tavallisia näissä korjausaloitteissa ja niiden ympä-

rillä, korjausvuoroissa: interjektiot (esim. 16: herrajumala,), intensiteetti- ja dialogipar-

tikkelit (vuoronalkuinen no, -hAn-liitepartikkeli, nyt (sitte), sitten, siis), konditionaali, 

tyylillinen epäsymmetria ja leksikaaliset valinnat (anteeks mitä, juoksuttaa, lääppiä, hö-

pöhöpö). 
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5 Lopuksi 

 

5.1 Päätelmät 

 

Olen tässä työssä tutkinut kysymyssekvenssejä, joihin liittyy disaffiliatiivisuutta. Fokuk-

sessa on ollut se, mikä tuottaa disaffiliaatiota, mitä funktioita kysymyksillä on ja miten 

keskustelijoiden episteeminen asema liittyy niihin. Minkälaisista kielenaineksista tai kon-

tekstitekijöistä disaffiliaatio syntyy? Mihin se paikantuu: kysymykseen, vastaukseen vai 

edeltävään vuoroon? Otin kysymysten paikan toimintajaksossa työn analyysiosan jäsen-

nysperusteeksi. 

 Alkuasemaisilla kysymyksillä tarkoitan yksinkertaistetusti aloitteellisia, keskus-

telussa eteenpäin suuntautuvia kysyviä vuoroja. Jälkiasemaiset taas ovat kysymyksiä, 

jotka suuntautuvat keskustelussa taaksepäin ja poimivat toisen keskustelijan edeltävästä 

vuorosta jotain korjattavaa tai tarkennettavaa. Huomattavan monissa kohtauksissa kysy-

mykset kasaantuivat ja ketjuuntuivat, joten suurta osaa esimerkeistä olisi voinut käsitellä 

sekä alkuasemaisten että jälkiasemaisten kysymysten joukossa. Tämä näyttääkin olevan 

yksi keskeinen disaffiliatiivisiin kysymyksiin liittyvä piirre: ne seuraavat toisiaan, eivätkä 

ongelmat ota ratketakseen. 

Tarkastelin ensin alkuasemaisia kysymyksiä, jotka saavat mukautumattoman 

vastauksen (luku 3). Kaikki vierusparit olivat tavalla tai toisella disaffiliatiivisia, ja pyrin 

selvittämään, mihin niiden erilinjaisuus paikantuu ja mistä se syntyy. Tiedollisella ase-

malla osoittautui olevan tässä keskeinen rooli, kuten aiemmassa tutkimuksessa on todettu 

(Heritage 2012a, b, Heritage & Raymond 2012, Clift 2016: 195–211). Päällisin puolin 

analysoimani esimerkit asettuvat linjaan sen näkemyksen kanssa, että kieliopillisesti mu-

kautumaton vastaus implikoi ongelmia vuorovaikutuksessa ja jollain tavalla vastustaa ky-

symyksen taustaoletuksia tai sen asettamaa toimintalinjaa (Raymond 2011). Responssin 

rakenteellinen mukautumattomuus näyttää olevan yleinen piirre, joka esiintyy vuorovai-

kutuksen ongelmien yhteydessä.  

Raymondilainen mukautumattomuus ei kuitenkaan yksin riitä selittämään tai 

kattamaan keskusteluissa esiintyvää disaffiliatiivisuutta. Vastaukset eivät ole ainoastaan 

muodoltaan mukautumattomia vaan usein myös affektisia ja usein monitulkintaisia, jopa 

absurdeja (esimerkit 1 ja 4). Monessa tapauksessa jo kysymykset ovat avoimen haastavia, 
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uhkaavia, sopimattomia tai muulla tavoin disaffiliatiivisia (esimerkit 5 ja 6). Tällöin vuo-

rovaikutukset ongelmat eivät ilmaannu tai paljastu vastauksen muotoilun myötä, vaan 

vastaus pikemminkin mukautuu kysymyksen luomaan erilinjaisuuteen, kielteiseen af-

fektiin. 

Pelkkä myöntö- tai kieltopartikkelin, niiden vastineen tai muun muodollisen mu-

kautuvuuden piirteen puuttuminen ei yksin luo vaikutelmaa vastahakoisuudesta, kuten 

Vepsäläinen ym. (tulossa) ja Walker ym. (2011) osoittavat. Mukautumattomuuden käsite 

tuntuu ohittavan sen filosofis-kielitieteellisen perusperiaatteen, että kutakin morfosyntak-

tista rakennetta ei ole varattu vain yhteen tarkoitukseen. Muun muassa esimerkissä 1 tar-

jotaan vastaajalle paikkaa kertoa tietojaan laajemmin kuin mitä kysymyksen syntaksi 

edellyttää (Se on tyttö?). Tämä tulkinta syntyy keskustelijoiden tiedollisista asemista ja 

identiteeteistä. Vastaus voi siis olla myös muodollisesti mukautuva mutta toiminnan ko-

konaisuuteen nähden vähintäänkin riittämätön.  

Jaottelin esimerkkisekvenssit alalukuihin sen perusteella, oliko kysyjän tiedon-

tarve tulkintani mukaan vilpitön vai oliko kyse jostain muusta eli toisin sanoen: mikä 

näytti olevan puhujan episteeminen status. Vihjeitä tästä etsin kysymyksen morfosyntak-

tisesta rakentumisesta, mutta viime kädessä tulkinta syntyi niiden ja kontekstitekijöiden 

yhteisvaikutuksesta. Samalla vahvistui hypoteesini siitä, että kysyjän tietävyys korreloi 

disaffiliatiivisuuden kanssa: Alaluvun 3.2 esimerkeissä (1–4) kysyjä todella pyytää uutta 

tietoa. Alaluvun 3.3 tapauksissa jokin muu kommunikatiivinen funktio, kuten moite (5) 

ja kiusoittelu (6), on ensisijainen.  

Luvussa 4 käsittelin jälkiasemaisia kysymyksiä, joista suuri osa on laskettavissa 

korjausaloitteiksi. Joukossa on myös jatko- ja täsmennyskysymyksiä. Koska jälkiasemai-

set kysymykset suuntautuvat keskustelussa taaksepäin, aloitin tarkastelun vuoroista, joi-

hin kysymykset kohdistuvat.  Valitsin jaotteluperusteeksi sen, onko kysymyksen ongel-

mavuorossa havaittavissa intuitioni perusteella merkkejä provokaatiosta, joka synnyttää 

disaffiliaatiota. Korjausjäsennyksestä tehty tutkimus soveltui tarkasteluni teoreettiseksi 

viitekehykseksi, vaikka kaikki jälkiasemaiset kysymykset eivät olekaan määritelmälli-

sesti korjausaloitteita. Keskeistä on havainto siitä, että korjauskeinot mahdollistavat eri-

linjaisuuden osoittamisen, implikoimisen ja piilottamisen. 

Alaluvussa 4.2 tarkastelin keskustelukatkelmia, joissa jälkiasemainen kysymys 

kohdistuu niin sanotusti viattomaan ongelmavuoroon, eli vuoroon, jossa ei ole havaitta-

vaa haastavuutta tai provokaatiota. Katkelmissa on keskustelijoiden välistä erilinjaisuutta 

ja disaffiliaatiota, jonka selittäminen ei ollut suoraviivaista.  Korjausaloitteet ilmentävät 
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toisen keskustelijan kykenemättömyyttä tai haluttomuutta täyttää keskustelukontekstissa 

häneen kohdistuvia odotuksia. Ne reagoivat ongelmavuoroihin, jotka on muotoiltu yh-

teyttä luoviksi tai vähintäänkin neutraaleiksi. Monissa ongelmavuoroissa esiintyy kielel-

lisillä aineksia, jotka osoittavat joko henkilöiden väliseen taustaan tai yleiseen tietoon 

perustuvaa tuttuutta tai viittaavat aiemmin tapahtuneeseen. Pronominit ensiviittauksina 

tai artikkelimaisina tarkenteina ovat esimerkkejä keinoista, joilla osoitetaan keskusteli-

joiden yhteistä fokusta. Korjausaloitteen tai kysymyksen esittäjät siis eivät tiedä tai ym-

märrä jotain sellaista, mitä heidän pitäisi, tai he ohittavat pyrkimyksen yhteistoimintaan. 

Tämä ristiriita näyttäytyy disaffiliaationa, samalinjaisuuden puutteena. 

Alaluvussa 4.3 esittelin korjausjaksoja, joissa korjausaloitteen motivoiva vuoro 

on disaffiliatiivinen, yhteyttä rikkova. Esimerkeissä ongelmavuoron tuottaja syyllistyy 

tulkintani mukaan jonkinlaiseen vuorovaikutukselliseen ylilyöntiin, jota korjausaloitteen 

tekijä puolestaan sanktioi. Alaluvun korjausaloitteet ja muut jälkiasemaiset kysymykset 

ilmaisevat puhujan asennetta edeltävään vuoroon tai väistävät vuorovaikutuksellista vai-

keutta, jota se aiheuttaa. Tämä tulkinta vahvistuu kontekstitekijöistä ja seuraavista vuo-

roista, mutta myös jälkiasemaisen kysymyksen muotoilu ja tyyppi kertoo ongelman laa-

dusta. Lisäksi jotkin ainekset, kuten interjektiot, intensiteetti- ja dialogipartikkelit ja af-

fektiset leksikaaliset valinnat ovat tavallisia näissä korjausaloitteissa ja koko toimintajak-

soissa.  

 

Mitä kaikkia keskustelutoimintoja disaffiliatiivisilla kysymyksillä sitten suoritetaan ja 

mistä ne tunnistaa? Keskustelunanalyysin kantava metodologinen periaate on tukeutumi-

nen siihen, miten keskustelijat näyttävät itse tulkitsevan meneillään olevaa toimintaa. 

Keskustelutoimintojen yksiselitteinen nimeäminen ei välttämättä ole mielekästä, sillä lau-

sumalla voi olla useita samanaikaisia funktioita, jotka eivät sulje toisiaan pois tai ole ris-

tiriidassa (mm. Raevaara 1997). 

Aineistoni ja analyysini perusteella keskeinen havainto onkin se, että keskuste-

lijat eivät suinkaan aina ole samaa mieltä siitä, mikä toiminta keskustelussa on meneil-

lään, ja tämä näkyy väistämättä jonkinlaisena ongelmallisuutena. Vastaus esittää yhden 

tulkinnan edeltävästä vuorosta, mutta tämä tulkinta voi myös osoittautua laajemmassa 

toimintakontekstissa ”vääräksi” tai vähintään riittämättömäksi. Usein on tarpeen katsoa 

ainakin kolmannen position vuoroa, jotta kysymyksen ja vastauksen yhteensopimatto-
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muus paljastuu. Toinen ydinhavainto on se, että disaffiliatiiviseen tulkintaan ohjaa ratkai-

sevasti se, miten keskustelijat hahmottavat toistensa episteemisiä asemia. Nämäkään tul-

kinnat eivät ole automaattisesti riidattomia. 

Lisäksi olennaiseksi osoittautui tiedostaa, että konventionaalisten keinojen ”vää-

rinkäyttöön” eli jonkinlainen teeskentely on mahdollista. Tähän intuitiivisesti tunnistet-

tavaan vuorovaikutuksen ilmiöön on kokemukseni mukaan hankalaa päästä käsiksi kes-

kustelunanalyysin tarjoamilla perinteisillä välineillä. Keskustelijoilla on erilaisia kon-

tekstista ja identiteeteistä kumpuavia perusteita tekeytyä tietämättömäksi, kuulematto-

maksi tai ymmärtämättömäksi ja esimerkiksi lykätä ei-toivottua asiaa etäämmäs. Keskus-

telukumppani puolestaan voi omista vastaavista syistään jättää ”rikkomuksen” huomioi-

matta. Sujuvuuden ja intersubjektiivisuuden suojelu on aina ymmärrettävä selitys, mutta 

toisinaan näyttää siltä, että keskustelijan epäuskottava ymmärtämättömyys pikemminkin 

syventää ongelmia entisestään. Kaikessa on otettava huomioon laaja konteksti ja pitäy-

dyttävä kaavamaisista johtopäätöksistä. Vaikka puhujien intentioiden arvailua on syytä 

varoa, voi arvioida esimerkiksi toiminnassa ilmenevän episteemisen statuksen uskotta-

vuutta. 

Aineistoni tapauksissa disaffiliatiivisuuden laji ja aste vaihtelee laajalla skaalalla 

avointa konfliktia lähestyvästä affektista ja emfaattisuudesta (mm. esimerkit 13, 16) epä-

sujuvuuteen ja yhteistoiminnan vaikeuksiin, jotka näyttävät syntyvän siitä, että keskuste-

lija ei tunnista jotain, mikä on edellä merkitty jaetuksi tiedoksi tai pyrkimykseksi siihen 

(mm. esimerkki 9). Nämä kaksi tyyppiä usein myös kietoutuvat yhteen samassa keskus-

telussa: keskustelija saattaa ajautua lähestulkoon raivon valtaan siitä syystä, että toinen ei 

tunnista tai ymmärrä jotain, mihin hänellä kohtuuden nimessä pitäisi olla itsenäinen pääsy 

(mm. esimerkit 2, 14). Ilmiö tuo elävästi mieleen Garfinkelin rikkomuskokeet, joiden tu-

loksena todettiin, ettei juuri mikään saa ihmistä niin raiteiltaan kuin se, että keskustelu-

kumppani hylkää yhteisenä ja yleisenä pidetyn taustatiedon (Heritage 1996 [1984]: 86–

89). 

Tietäminen ja tunnistaminen sekä niistä neuvotteleminen ovat tärkeässä roolissa 

lähes kaikissa katkelmissa, sekä alkuasemaisissa kysymyksissä että jälkiasemaisissa. On-

gelmat voivat liittyä tutuiksi oletettujen ulkomaailman referenttien tunnistamisen lisäksi 

kokonaisten vuorojen relevanssiin ja meneillään olevan toiminnan tulkitsemiseen laajem-

min.  
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Työn edetessä vahvistui jo hypoteesina esittämäni havainto, että kysymys on 

tunnusmerkkinen tapa toteuttaa erilaisia affektisia puhetoimintoja, kuten moitteita, syy-

töksiä tai vastaväitteitä. Havainto jättää auki kysymyksen siitä, miksi juuri näissä tilan-

teissa kysymys valikoituu kielelliseksi välineeksi kenties jonkin prototyyppisemmän 

muotoilun sijaan (esim. deklaratiivi, imperatiivi). Tulkintani, jota sivusin nostamalla esiin 

”väärinkäyttömahdollisuudet”, on, että syynä on ainakin osittain aiemmissa tutkimuk-

sissa esiin tuotu mahdollisuus piilottaa kysymyksiin haastavia elementtejä siten, että ne 

ovat joko lievempiä tai tarjoavat mahdollisuuden perääntyä ja siten suojella omia tai kes-

kustelukumppanin kasvoja (mm. Pomerantz 1984, Drew 1997, Sacks 1992a, b, Svenne-

vig 2008). Jos vuorovaikutusongelma kärjistyy, kysyjä voi ainakin teoriassa perääntyä tai 

puolustautua sillä, että hän vain kysyi. Tällaista eksplisiittistä neuvottelua aineistossani 

näkyy vain vähän, mutta tulkintaerot tulevat ilmi esimerkiksi mukautumattomissa tai riit-

tämättömissä vastauksissa, korjausaloitteissa ja korjauksissa tai ymmärrystarjokkaissa eli 

toiminnassa, joka ei täysin sovi edeltävään tai esittää siitä oman, eriävän tulkintansa. 

 Direktiivit ovat oma toiminnallinen kategoriansa, jotka tavallisesti erotetaan ky-

symyksistä, vaikka ne olisivatkin muodoltaan interrogatiiveja (VISK § 1661). Sisällytin 

interrogatiivimuotoiset direktiivit kysymysaineistooni ja perustelen valintaa muun mu-

assa havainnolla siitä, että direktiivisyys ei aina ole keskustelijoiden kesken ongelmatonta 

tunnistaa tai hyväksyä. Myös tämä tulkinnanvaraisuus tarjoaa ohjailevaan toiminnan suo-

rittajalle tarvittaessa tilaisuuden vetäytyä niin sanotun viattoman kysymyksen taakse. Jos 

esimerkiksi ehdotus alkaa tuntua vuorovaikutustilanteessa liian uskaliaalta, sen voi ”alen-

taa” kysymykseksi. Toisaalta myös keskustelukumppani, vastaaja, voi jättää ohjailevuu-

den huomioimatta ja vastata kysymykseen ikään kuin se olisi kirjaimellinen ja vilpitön, 

vain kysyttyä tietoa hakeva.  

 Tämänkaltaista erilinjaisuutta näkyy muun muassa esimerkissä 4 (luku 3.2), 

jossa Pirkko esittää rivillä 5 vetoomuksen. Vuorossa muun muassa -hAn-partikkeli ilmai-

see pyrkimystä keskustelijoiden yhteiseen tiedolliseen tilaan. Vastaaja, klovnisilmäinen, 

käytännössä ohittaa koko vetoavuuden ja lisäksi vuorossaan nimeää Pirkon toiminnan 

kysymiseksi (rivi 8). 

 

(PE, s. 56) 

01 Tuntematon rakastaja, tuttu, seisoo Hämeentie  
02 seitsemänkymmentäkahdeksan parvekkeella. 
03 Salamat rätisevät Vanhankaupungin lahden yllä kuin maasta revityt juuret,   
04 katoavat sinisenmustaan kirkkauteen. Sadetta ei tule. 
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05 – Ethän sä jätä mua koskaan, hän kysyy, yllätykseksi itselleenkin. 
06 Vossikka palaa ajosta. Kaviot kopisevat asfaltilla. 
07 Viimeinen raitiovaunu on jo mennyt. Sadetta ei tule. 
08 – Kummalta sä kysyt? 
09 – Kummaltakin, vastaan minä. 
10 Klovnisilmäinen pyyhkii viikset ja luomen takin hihaan, katsoo häntä  
11 Yhtäkkiä raivostuneena: 
12 – Eihän tätä ole olemassakaan. Yritä nyt käsittää.  

 

 

Katkelmassa esiintyy monen tasoista ongelmallisuutta, ja lienee tarpeen huomauttaa, että 

klovnisilmäisen responssit ovat yhteensopimattomia myös kysymystulkinnan kanssa. 

Joka tapauksessa puhetoimintojen yksiselitteisen nimeämisen sijaan keskeiseltä havain-

nolta vaikuttaa se, että kysyvät elementit, etenkin interrogatiivimuotoisuus, mahdollista-

vat kummallekin osapuolelle vuoron tulkinnan kysymyksenä, vaikka sillä olisi myös muu 

tehtävä. 

 

Yksi työlle asettamistani tavoitteista oli lingvistisen keskustelunanalyysin testaaminen 

kaunokirjalliseen aineistoon. Tarkoitus oli, että kokeilu toteutuu eräänlaisena oheistuot-

teena. Onnistuiko metodin soveltaminen fiktiiviseen, taiteelliseen keskusteluun? Vastaus 

on kahtalainen. Ennakoidut haasteet, jotka liittyvät fiktion ”epäluotettavuuteen”, realisoi-

tuivat: Fragmenttiset keskustelukatkelmat alkavat tyhjästä ja loppuvat dramaattisesti kes-

ken. Toisaalta tietoa keskustelijoiden intentioista ja dialogin paikasta taiteellisessa koko-

naisuudessa on analyytikolle tarjolla liikaakin. On petollisen helppoa nähdä keskustelu-

aineistossa affektia ja tarkoitusta, jonka tietää aktualisoituvan teosten muissa osissa. Ker-

tojan tuottamaa tietoa hyödyntäessä on pidettävä mielessä, että se ei ole keskustelun 

(kaikkien) osapuolten tiedossa. 

 Toisaalta katson, että mainitut haasteet eivät täysin murenna analyysin edelly-

tyksiä. Mikäli hyväksytään lähtökohdaksi, että Saisio käyttää dialogia tehokkaasti henki-

löhahmojen suhteiden esittämisessä, täytyy samalla myöntää, että hän hyödyntää sellaisia 

keskustelun resursseja, jotka lukija intuitiivisesti tunnistaa – siis niitä samoja, joita me 

kieliyhteisön arjessa käytämme. Se, että irrallinen, sirpaleinen tai sisällöllisesti triviaali 

dialogikatkelma näyttäytyy ymmärrettävänä ja tunnistettavana, on mielestäni vakuuttava 

todiste siitä, että siinä esiintyvät keinot ovat käytössä myös luonnollisessa arkikeskuste-

lussa. Olenkin tässä työssä soveltanut luonnollisesta keskustelusta tehtyjä havaintoja ja 

tutkimustuloksia Saision kaunokirjalliseen dialogiin ja todennut sen monin paikoin mah-

dolliseksi. Yleisnäkymä on, että samoja kielenpiirteitä ja keinoja käytetään molemmissa 
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ja aiemmat keskustelunanalyyttiset tutkimukset toimivat hyvin analyysin työkaluna ja tu-

kena.  

Kaunokirjallista dialogia tutkittaessa täytyy pitää mielessä, että se palvelee koko 

teoksen teemaa ja estetiikkaa ja on niille alisteinen. Esimerkiksi Punainen erokirja kertoo 

erilaisista eroista, ja dialogeissakin luonnollisesti tehdään noita eroja. Vastavalossa puo-

lestaan teini kapinoi vanhempiaan ja ympäristön ristiriitaisia odotuksia vastaan, ja Pie-

nimmässä yhteisessä jaettavassa käsitellään kuolemaa ja kolmen sukupolven jännitteisiä 

suhteita. Tietynlaisten kuvioiden, kaavojen, toistuminen erilaisissa ja eriaikaisissa dialo-

geissa luo analogisia ja paralleelisia suhteita Pirkon eri elämänvaiheiden välille. Näistä 

syistä esimerkiksi disaffiliatiivisuuden yleisyydestä kysymyksissä ei voi välttämättä ve-

tää luonnolliseen keskusteluaineistoon sovellettavia johtopäätöksiä. Kvantitatiivisen ana-

lyysin tekeminen aineistosta tuottaisi tietoa lähinnä kirjailijan yksilöllisistä resursseista. 

Sen sijaan keskustelunanalyyttinen metodi soveltuu sen tarkasteluun ja näky-

väksi tekemiseen, mistä aineksista syntyy mielikuva uskottavasta tai aidontuntuisesta dia-

logista. Kuten korjausta kaunokirjallisen teoksen dialogissa gradussaan analysoinut Jo-

hanna Vaara (2012) toteaa, keskustelunanalyysi antaa välineet nähdä teoksista taso, joka 

muuten jäisi huomaamatta, ja käsitteet, joilla tehdä se näkyväksi (Vaara 2012: 97–101). 

 

5.2 Pohdintaa 

 

Graduprosessini aikana minulle on selvästi alkanut tarjoutua ympäristöstäni tilanteita, 

joissa näen disaffiliatiivisia kysymyksiä sekä keskustelijoiden välistä epäselvyyttä vuo-

rojen funktiosta ja suoraakin neuvottelua niistä. Esimerkiksi loppuvuoden 2019 hallitus-

kriisin aikaan uutisoitiin (mm. HS 4.12.2019) Matti Vanhasen tehneen aloitteen ”halli-

tuksen kaatokokouksen” koolle kutsumisesta25. Jotain olennaista disaffiliatiivisista kysy-

myksistä kiteytyi siihen, miten Vanhanen puolustautui ja kuvasi itse toimintaansa: ”Minä 

en ole puuhannut mitään Rinteen kaatokokousta, ainoastaan kysynyt [keskustan edusta-

jien Whatsapp-ryhmässä], kokoontuuko ryhmä ennen välikysymyskeskustelua”. Hän ei 

siis nähnyt tätä toimintaansa esimerkiksi ehdotuksena tai kritiikkinä, vaikka sillä oli käy-

tännössä niiden efektiivinen voima, vaan ainoastaan kysymisenä. 

 
25 Keskustan kanta osoittautui ratkaisevaksi, kun eduskunta äänesti Antti Rinteen pääministeriy-

den jatkosta. Puolueen eduskuntaryhmä kokoontui epävirallisesti keskustelemaan aiheesta ennen 

äänestystä (eli ”kaatokokoukseen”). 
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Erityisen kuvaava esimerkki vuorojen funktioihin liittyvästä neuvottelusta on 

Pirkko Saision Facebookissa 8. heinäkuuta 2019 julkaisema näytelmätekstimäiseen muo-

toon kirjoitettu päivitys Kohtauksia eräästä pitkästä avioliitosta. Näytän sen seuraavaksi 

kokonaisuudessaan julkaisijan luvalla. Olen lihavoinut kysyviä vuoroja sekä niiden funk-

tioita kommentoivia kiinnostavia vuoroja.  

  

Kohtauksia eräästä pitkästä avioliitosta. 
Henkilö Aa on tekemässä tattipastaa kesän ensimmäisistä punikeista, innoissaan. 

Henkilö Bee tulee paikalle tuohtuneena. 

BEE (mainitsee Aan etunimen kolmeen kertaan moittivasti) 
AA: (heti kiihtyneenä) Mistä helvetistä sä taas aiot mua syyttää????? 

BEE: En en, ku olisin kysyny. 

Hiljaisuus. 

AA: No mitä sä olisit kysyny? 

BEE: Että mikä on sun ajatukses ku sä jätät aina kaikki purkinkannet auki? Ja 

pullonkorkit myös? 

Hiljaisuus. Hiljaisuus. 
AA: Anteeks että mä kiihdyin. Ei mikään. 

BEE: Ei se mitään. Se avattu Retsina-pullo vaan hajos nyt. Ja aamulla hillopurkki pu-

tos. 
AA: Saanks mä kysyä että minkä takia sä nostat purkkeja ja pulloja korkista tai 

kannesta? 

BEE: Saahan purkin nyt nostaa mistä haluaa? Tai mä en tiedä, mä nyt vaan teen niin.  

AA: Mulla ei myöskään oo mitään ajatusta siitä. Tietoisuutta siis. Mä ajattelen jotain 
muuta ja sitten ne kannet jää auki. Kun sä oot poissa, niin mä yleensä kolmantena päi-

vänä havahdun siihen, että kaikkien kaappienkin ovat on auki. Mä en tiedä, en ym-

märrä. Ne vaan jää multa auki… 
BEE: Ahaa. No ei se mitään. Meillä on toinenkin pullo Retsinaa. Rahkalettujen päälle 

voi laittaa sokeria.  

AA: Okei. Mä yritän taas kiinnittää huomiota tähän. Mutta mä en voi luvata mitään ku 
mä oon niin ajatuksissani joskus.  

BEE: Aina. 

AA: Saanks mä kysyä sulta jotain? Miksi sä työnnät aina tyhjät paketit takaisin 

kaappiin? Sä otat viimeisen suklaapalan ja työnnät sen käärepaperin takas kaappiin. 
Meidän kaapit on täynnä tyhjiä keksi- ja kahvipaketteja ja karkkipusseja. Mikä on sun 

ajatukses ku sä teet niin? 

 

Mistä on pitkät parisuhteet tehty?  

Yhä kiihtyvistä kiihdytyksistä ja leppoisemmista leppymisistä. 

Toistoista.  

Loputtomista pienistä arvoituksista, jotka eivät ratkea koskaan. 

Niin joo, Rekkari on palannut Amsterdamista. 

 

Kohtaus tekee osuvalla tavalla näkyväksi jännitteitä, joita aineistoni kysymyksiinkin ja 

niiden tulkintoihin liittyy. Erityisen kiinnostavaa on tekojen nimeäminen kysymiseksi 

(Olisin kysyny / Saanks mä kysyä) tai toisaalta syyttämiseksi (Mistä helvetistä sä taas aiot 
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mua syyttää) ja suoranainen väittely näistä nimityksistä. Keskustelijat muodollisesti pyy-

tävät lupaa kysyä ja näin tehdessään ikään kuin ennalta torjuvat mahdollisesti myöhem-

min ilmaantuvat protestit vuoron funktiosta: jos vastaanottaja hyväksyy lupapyynnön sel-

laisenaan, hän ei voi jälkikäteen riitauttaa sen sisältöä. Olennaista (ja koomista) on, että 

nämä johtolauseissa nimetyt kysymykset ovat nimenomaan ilmiselvän syyttäviä tai moit-

tivia. Tästä syystä näyte tavoittaa hienosti myös sen epärehellisyyden, josta aineistoni 

kysymyksissä näkyy viitteitä. Kuten sanottu, näin eksplisiittistä erimielisyyttä tai neuvot-

telua lausuman funktiosta aineistossani ei esiinny, mutta taustalla vaikuttava erilinjaisuus 

niistä on tutkimuskysymykseni ytimessä. Arvioin, että erilaiset tulkinnat (tai ainakin nii-

den esittäminen) siitä, mitä vuorovaikutuksessa on viime kädessä meneillään, selittävät 

siinä ilmenevää epäsujuvuutta. Toisaalta näiden tulkintojen rehellisyys ei aina ole ihan 

uskottavaa, vaan keskustelijat pikemminkin valitsevat kahdesta pahasta pienemmän. 

Vanhasen tapaus ja Saision Kohtauksia eräästä pitkästä avioliitosta yhdistet-

tyinä aineistostani nousseisiin havaintoihin ja viitteisiin vahvistavat, että samanlaiset kei-

not ovat käytössä varsin erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja rekistereissä. Ne avaavat 

mielestäni kiinnostavia paikkoja jatkotutkimukselle: Miten ja millaisissa tilanteissa kysy-

myksen kysyvyys ja tehtävä aiheuttaa epäselvyyttä, neuvottelua tai jopa kiistaa keskuste-

lijoiden välille? Ennen kaikkea: mitä siitä seuraa? Voiko teeskentelyyn tai epärehellisyy-

teen päästä käsiksi? Puhefunktioiden tarkkarajainen nimeäminen ei itsessään ole kiinnos-

tavaa eikä keskustelunanalyysin keskiössä. Kiinnostavaa sen sijaan on, minkälaisia on-

gelmia se synnyttää vuorovaikutukseen. 
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