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1 JOHDANTO 
 

Yhteiskuntaamme kuuluu ihmisiä, jotka tarvitsevat apukeinoja puheensa tueksi ja heitä, jotka 

eivät viesti ensisijaisesti puhuen. Näille henkilöille puhetta tukeva ja korvaava viestintä (engl. 

Augmentative and Alternative Communication, AAC) on ensisijainen viestintämuoto (von 

Tetzchner & Martinsen, 1999). Puhetta voidaan tukea ja korvata esimerkiksi viittomin tai 

graafisin merkein. Mikäli henkilö käyttää viestien muodostamiseen apuvälinettä, kuten 

puhelaitetta tai kommunikointikansiota, puhutaan avusteisesta viestinnästä. Kaikessa 

keskustelussa yhteisymmärrys rakentuu osapuolten yhteisen toiminnan tuloksena (Sorjonen, 

1997). Avusteisissa keskusteluissa osapuolten välinen yhteisymmärrys voi olla puhuttua 

keskustelua herkemmin uhattuna (ks. Bloch, 2011; Bloch & Wilkinson, 2004, 2013; Clarke & 

Wilkinson, 2008; Eklinder & Svensson, 2009; Sundqvist, Plejert & Rönnberg, 2010; von 

Tetzchner & Martinsen, 1999). Väärinymmärryksiä voi aiheutua esimerkiksi apuvälineen 

kielellisten ja prosodisten rajoitusten sekä avusteisen viestinnän hitauden vuoksi (Mirenda & 

Bopp, 2003). Syntyneitä ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan korjauksen avulla. 

 

Ongelmakohtien selvittäminen vaatii yleensä avusteisilta viestijöiltä enemmän aikaa ja 

yritteliäisyyttä kuin puhuvilta henkilöiltä, eikä heillä ole välttämättä käytössään 

tarkoituksenmukaisia keinoja keskustelun ongelmakohtien korjaamiseksi (Batorowicz, 

Campbell, von Tetzchner, King & Missiuna, 2014; Brady & Halle, 2002; ks. myös Koivunen, 

2012). Keskustelukumppanin on havaittu olevan tyypillisesti vastuussa ongelmakohdan 

selvittämisestä (Batorowicz ym., 2014; Clarke & Wilkinson, 2008). Korjauskeinojen hallinta 

on tärkeää viestinnän onnistumisen kannalta, mutta korjaamisella voi olla myös muita hyötyjä: 

korjauksen avulla lapsi voi harjoitella ja automatisoida opettelemaansa kieltä ja apuvälineensä 

käyttöä sekä muodostaa käsityksiä kielen rakentumisesta (Clarke, Soto & Nelson, 2017). Mitä 

paremmin lapsi kykenee korjaamaan viestejään, sitä paremmin hän voi kokea voivansa 

vaikuttaa muihin ihmisiin ja ympäristöönsä (Meadan, Ostrosky & Halle, 2006).  

 

Avusteisen keskustelun korjausilmiöitä on tutkittu vasta vähän, ja aiempi tutkimus on 

tarkastellut lähinnä puhuvan keskustelukumppanin aloittamia korjauksia (esim. Bloch & 

Wilkinson, 2013; Eklinder & Svensson, 2009; Kytöharju, 2015). Tämä tutkimus on tiettävästi 

ensimmäinen, jossa tarkastellaan syvällisemmin kommunikointikansiota ensisijaisena 

viestintäkeinonaan käyttävän lapsen korjauskäytänteitä keskusteluissa puhuvien 
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keskustelukumppaneidensa kanssa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä seikat 

aiheuttavat keskusteluissa korjaustarvetta, millä keinoin avusteinen viestijä pyrkii ratkaisemaan 

kohtaamiaan ongelmia ja vaihtelevatko korjausilmiöt keskustelukumppanin mukaan. Aiemman 

tutkimustiedon vähyyden vuoksi aineistoa peilataan laajemmin puhetta tukeviin ja korvaaviin 

viestintäkeinoihin liittyvään tutkimukseen sekä muun epäsymmetrisen vuorovaikutuksen 

tutkimukseen. Tämä tutkimus voi auttaa puheterapeutteja sekä keskustelun osapuolia 

tiedostamaan avusteisen keskustelun sujuvuutta vaarantavia tekijöitä ja niiden ratkaisukeinoja. 

Tutkimus voi näin tarjota lisätyökaluja puheterapeuttisen kuntoutuksen ja ohjauksen 

kohdentamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi se voi viitoittaa suuntaa tarpeelliselle 

jatkotutkimukselle. 

 

2 AVUSTEINEN VIESTINTÄ 
 

Puhetta tukeva ja korvaava viestintä voidaan jakaa avusteiseen ja ei-avusteiseen viestintään. 

Jako kuvaa sitä, millä tavoin henkilö tuottaa ilmaisussaan käyttämänsä merkit (von Tetzchner 

& Martinsen, 1999). Ei-avusteissa viestinnässä henkilö muodostaa ja tuottaa kielelliset 

ilmaukset itse, esimerkiksi puhumalla tai viittomalla. Avusteisessa viestinnässä kielellinen 

ilmaus on fyysisesti olemassa käyttäjästä erillään ja tuottamisen sijasta käytetyt merkit valitaan. 

Avusteinen viestijä käyttää viestintään ensisijaisesti jotain apuvälinettä kuten 

kommunikointikansiota tai puhelaitetta (esim. von Tetzchner & Basil, 2011). Apuvälineen 

käyttö voi olla itsenäistä, mutta esimerkiksi kommunikointikansion avulla keskusteltaessa 

keskustelukumppani tukee avusteista viestijää kokoamalla ja tulkitsemalla tämän viestejä (von 

Tetzchner & Martinsen, 1999). Muun muassa osapuolten taidot ja ominaisuudet voivat 

vaikuttaa siihen, kuinka symmetristä keskustelu on (Mirenda & Bopp, 2003). 

 
2.1 Viestinnän apuvälineiden käyttäjät 
 
Viestinnässään apuvälinettä käyttävien ihmisten joukko on monimuotoinen (Smith & Grove, 

2003; von Tetzchner & Martinsen, 1999). Apuvälinettä voivat tarvita niin lapset, nuoret kuin 

aikuisetkin. Taustalla voi olla esimerkiksi puheenkehityksen viivästymä tai muu 

kehityksellinen tai hankittu kielihäiriö, liikuntavamma, kehitysvamma tai autismikirjon häiriö 

(von Tetzchner & Martinsen, 1999). Avusteisesti viestivät henkilöt voidaan jakaa viestinnän 

päätehtävän mukaan kolmeen toiminnalliseen pääryhmään: ilmaisukieliryhmään (engl. 

expressive language group), tukikieliryhmään (engl. supportive language group) sekä 
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korvaavan kielen ryhmään (engl. alternative language group). Ilmaisukieliryhmään kuuluvilla 

kielelliset taidot ovat tyypillisesti hyvät ja viestinnän ongelmat painottuvat ilmaisuun. He 

käyttävät puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää usein pysyvänä ilmaisukeinona. 

Tukikieliryhmässä AAC-keinoilla pyritään tukemaan ja kehittämään puheen ymmärtämistä ja 

käyttöä tietyssä elämänvaiheessa tai tietyissä tilanteissa. Korvaavan kielen ryhmässä puhuttu 

kieli korvataan lähes täysin muilla keinoin, ja kuntoutuksella pyritään yleensä vahvistamaan 

sekä ymmärtämistä että ilmaisua. Kaikkiin ryhmiin kuuluville on yhteistä, että puheilmaisu ei 

toimi heidän ilmaisukeinonaan riittävän hyvin. Pääryhmiin jaottelu voi auttaa kuntoutuksen 

tarpeiden ja tavoitteiden asettelussa ja opetusjärjestelyjen suunnittelussa.  

 

Ilmaisukieliryhmän tyypillisimpiä edustajia ovat liikuntavammaiset ja erityisesti CP-

vammaiset ihmiset, jotka usein ymmärtävät puhuttua kieltä hyvin, mutta eivät motoristen 

häiriöiden vuoksi hallitse kehonliikkeitään ja/tai puhe-elintensä toimintaa artikuloidakseen 

ymmärrettävästi (Clarke & Price, 2012; von Tetzchner & Martinsen, 1999)1. CP-vammaiset 

ihmiset yleensä hyödyntävät vuorovaikutuksessaan ääntelyä, eleitä, ilmeitä ja katsetta (Clarke 

& Price, 2012). Ilmaisukieliryhmään kuuluvan henkilön ensisijaiseksi viestintämenetelmäksi 

valikoituu tyypillisesti jokin graafinen merkkijärjestelmä, ja sitä käytetään jonkinlaisen 

apuvälineen avulla (Clarke & Price, 2012; von Tetzchner & Martinsen, 1999).  

 

2.2 Viestinnän apuvälineet ja graafiset merkkijärjestelmät 
 
Viestinnän apuvälineellä tarkoitetaan sellaista välinettä, joka mahdollistaa ilmausten 

muodostamisen (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Matalan teknologian apuvälineet (engl. 

low-tech, ks. esim. Loncke, Campbell, England & Haley, 2006; Clarke & Price, 2012) ovat 

tyypillisesti manuaalisia tai yksinkertaiseen teknologiaan perustuvia kommunikointitauluja tai 

-kansioita, joissa on kirjaimia, sanoja, graafisia merkkejä tai kuvia (Clarke & Price, 2012; von 

Tetzchner & Martinsen, 1999). Niitä käytetään joko suoran valinnan (käyttäjä itse osoittaa sitä, 

mitä haluaa sanoa) avulla tai eri tavoin askeltamalla (von Tetzchner & Martinsen, 1999). 

Esimerkiksi toisen avusta riippuva askellus tarkoittaa sitä, että keskustelukumppani osoittaa 

merkkejä tietyn järjestyksen mukaan, ja avusteinen viestijä esimerkiksi äännähtää oikean 

sarakkeen, kirjaimen, sanan tai merkin kohdalla. Pitkälle kehittyneeseen teknologiaan 

perustuvia korkean teknologian apuvälineitä (engl. high-tech, ks. esim. Loncke ym., 2006; 

 
1 Tässä tutkimuksessa tutkittavana oli ilmaisukieliryhmään kuuluva lapsi, mikä on otettu teoriataustan 
painotuksessa huomioon. 
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Clarke & Price, 2012) ovat esimerkiksi erilaiset elektroniset puhelaitteet ja tietokonepohjaiset 

sovellukset ja kommunikointiohjelmat, jotka tuottavat synteettistä tai digitaalista puhetta 

(Clarke & Price, 2012; O’Neill, Light & Pope, 2018). Korkean teknologian apuvälineiden 

olemassaolosta ja niiden käytön eduista huolimatta pidetään tärkeänä, että avusteinen viestijä 

hallitsisi aina myös jonkin matalan teknologian apuvälineen käytön, jotta hänellä olisi jokin 

viestintäkeino käytössään kaikissa tilanteissa (Clarke & Price, 2012).  

 

Graafisia merkkijärjestelmiä voidaan käyttää sekä matalan että korkean teknologian 

apuvälineillä (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Merkkijärjestelmiä ovat esimerkiksi bliss-

symbolit (Bliss, 1965) ja PCS-merkit (Picture Communication Symbols, ks. Mayer-Johnson, 

Mayer-Watt, Cologne & Bushen, 1993). Blisskieli on graafinen kieli, jossa ilmaukset tuotetaan 

geometrisista peruskuvioista, kaarista ja pisteistä muodostuvilla bliss-symboleilla (Papunet 

2021a). PCS-merkit ovat yksinkertaisia piirroskuvia, joiden ylä- tai alapuolella on niiden 

kirjoitettu merkitysvastine. PCS-merkkejä käytetään laajasti muun muassa työkaluohjelma 

Boardmakerissa sekä useissa kommunikointikansioissa (Papunet 2021b). 

Kommunikointikansio on perinteinen matalan teknologian apuväline, joka sisältää tyypillisesti 

satoja tai jopa tuhansia merkkejä (Savolainen, Klippi & Launonen, 2019). Esimerkiksi PODD-

kansioihin (Pragmatic Organization Dynamic Display2) pohjautuvat laajat tai dynaamiset 

AACi-kommunikointikansiot pyrkivät mahdollistamaan itsenäisen ja monipuolisen 

lausetasoisen viestinnän (Papunet 2021c). Niiden PCS-merkeistä koostuva sisältö on luokiteltu 

aiheittain, ja aukeaman merkit on värikoodattu sanaluokittain sen mukaan, mikä niiden 

tarkoitus on lauseessa (esim. verbit punaisella ja kuvailevat symbolit vihreällä). Samalla 

aukeamalla on merkkejä eri sanaluokista, jotta lauseita voitaisiin muodostaa mahdollisimman 

vähällä sivujen selaamisella.  

 

2.3 Viestinnän muodot 
 
Viestinnässä hyödynnetään puheen lisäksi myös muita viestinnän muotoja eli modaliteetteja tai 

moodeja (engl. modalities, modes) kuten prosodiaa, eleitä, kasvonilmeitä, kehoa sekä 

ympäristön esineitä, tilaa, paikkaa ja liikettä (Kääntä & Haddington, 2011; Lindholm, 

Stevanovic & Peräkylä, 2016; Loncke ym., 2006). Tietoa otetaan vastaan ja välitetään fyysisten 

kanavien avulla, joista tärkeimmät ovat auditiivinen ja visuaalinen kanava (Loncke ym., 2006). 

 
2 Pragmatic Organization Dynamic Display -kommunikointikansiot ovat Cerebral Palsy Education Centre of 
Glen Waverleyn (SPEC) tarjoama kansiotyyppi. www.spec.com.au 
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Keskustelu voidaan yleisesti nähdä monikanavaisena yhteistoimintana, jossa toiminnan 

tarkoitus ja lausuman merkitys muodostetaan ja neuvotellaan yhdessä viestinnän eri 

modaliteetteja hyödyntäen (Laakso, 2011). Avusteisen viestijän on usein tietoisesti 

hyödynnettävä viestiessään eri modaliteetteja (Kraat, 1985; Light, Collier & Parnes, 1985; 

Smith, 2015). Apuväline tuo vuorovaikutukseen aina vähintään yhden modaliteetin lisää 

(Savolainen, 2020). Esimerkiksi graafista merkkijärjestelmää käyttävä henkilö havaitsee 

yleensä puhetta auditiivisesti, mutta tuottaa viestinsä visuaalisesti apuvälineen avulla (O’Neill 

ym., 2018; Smith, 2015; Smith & Grove, 2003).  

 

Avusteisesti viestivät lapset saattavat apuvälineensä käytön ja puheen opettelun lisäksi kehittää 

monimutkaisen, eri modaliteetteja hyödyntävän ei-avusteisen viestintäkäytännön, jonka avulla 

tuotettujen viestien merkitys saattaa aueta vain pienelle osalle keskustelukumppaneita (Smith, 

2015). He voivat hyödyntää puheen ja apuvälineensä lisäksi ainakin kirjoitettuja sanoja, eleitä, 

oikomista, lyhenteitä, osoittamista ja ympäröivää tilaa (Batorowicz ym., 2014). Eleitä voidaan 

yleisesti käyttää monessa merkityksessä, mutta niillä on tehtävänsä myös tilanteissa, joissa 

puhetta on vain vähän tai ei lainkaan (Peräkylä, 2016). Eleet voivat olla esimerkiksi ikonisia eli 

esittäviä, kuten kohdetta tai toimintaa kuvaileva pantomiimi (Brown, Mittermaier, Kher & 

Arnold, 2019), kielenomaisia eli puhetta korvaavia, osoittavia tai osin viittoman kaltaisia eli 

embleemejä (Uimonen, 2017). Myös katseella on viestinnässä useita tärkeitä merkityksiä 

osallistumisen, puheenvuorojen vaihtumisen ja kohdentamisen säätelyssä sekä itsenäisen 

sosiaalisen toiminnon muodostamisessa (Rossano, 2012). Viestinnän multimodaalisuudella 

tarkoitetaan kahden tai useamman viestinnän muodon samanaikaista hyödyntämistä (ks. esim. 

Kääntä & Haddington, 2011). Hiljattain myös puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän 

multimodaalisuus on noussut vuorovaikutustutkijoiden mielenkiinnon kohteeksi (Lindholm 

ym., 2016). 

 

2.4 Avusteisen keskustelun osapuolten roolit 
 
Avusteisissa keskusteluissa puhuvalla keskustelukumppanilla on niin sanottu kaksoisrooli: hän 

toimii sekä itsenäisenä keskustelijana että avusteisen viestijän viestin tulkitsijana ja 

muotoilijana (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Merkkien lisäksi keskustelukumppani voi 

tulkita sanoiksi myös muita avusteisen viestijän ilmauksia kuten eleitä (Laakso, 2011). 

Avusteiselle viestinnälle onkin tyypillistä viestinnän yhteisrakentaminen (engl. co-

construction), jossa viestit neuvotellaan yhdessä (ks. esim. Hörmeyer & Renner, 2013; 
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Savolainen, 2020; Solomon-Rice & Soto, 2011; von Tetzchner, 2018). Tällaiset 

merkitysneuvottelut koostuvat useista vuoroista, joissa keskustelukumppani tekee ehdotuksia ja 

tulkintoja ja avusteinen viestijä joko hyväksyy tai hylkää ne (Hörmeyer & Renner, 2013). 

Avusteisissa keskusteluissa on käytössä vähintään yksi viestintäkeino enemmän kuin 

puhutuissa keskusteluissa, jolloin yhteisrakentamisen merkitys korostuu monimutkaistuvan 

multimodaalisen vuorovaikutuksen myötä (Savolainen, 2020; Sundqvist ym., 2010).  

 

Keskustelukumppanin viestintätaidot ja -käytännöt voivat vaikuttaa suuresti viestinnän 

onnistumiseen (Mirenda & Bopp, 2003; von Tetzchner & Martinsen, 1999). Avusteinen 

keskustelu asettaa kuitenkin erityisiä vaatimuksia myös avusteiselle viestijälle. Apuvälineen 

käyttö itsessään voi olla avusteisesti viestiville lapsille fyysisesti ja kognitiivisesti vaativaa 

(Light ym., 1985). Puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän tutkimuksessa on usein käytetty 

Lightin (2003) jaottelua, jonka mukaan vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa ensinnäkin 

kielellinen osaaminen, joka luo pohjan viestinnälle. Operationaaliset eli toiminnalliset taidot 

ilmentävät henkilön kykyä käyttää apuvälinettään ja esimerkiksi eleitä ja kehoaan viestintään. 

Sosiaalinen osaaminen kuvaa osallistumista ja aloitteellisuutta keskusteluissa, ja strategista 

osaamista tarvitaan taitojen tilannekohtaiseen soveltamiseen sujuvan viestinnän 

mahdollistamiseksi. Tyypillisesti hitaasti etenevä keskustelu ja pitkän tapahtumasarjan kerronta 

avusteisesti vaativat lisäksi hyvää lähimuistin toimintaa (Light ym., 1985; Loncke, 2014). 

Sanojen muistiin palauttamisen lisäksi avusteinen viestijä joutuu sisäistämään ja 

muodostamaan lausuman merkein ymmärrettävästi, muistamaan, ovatko kyseiset merkit 

kansiossa ja mistä ne löytyvät, ja samalla pitämään keskustelukumppanin mielenkiintoa yllä 

(Light & Lindsay, 1991).  

 

Avusteisen viestijän roolia kuvataan usein passiiviseksi suhteessa keskustelukumppaniin 

(Clarke & Wilkinson, 2008; Light ym., 1985). Apuvälineen avulla viestivä saattaa omaksua 

keskustelussa vastaajan roolin (Light ym., 1985; Sundqvist ym., 2010; von Tetzchner & 

Martinsen, 1999). Keskustelukumppani voi kontrolloida keskustelua tekemällä aloitteet, 

päättämällä keskustelun aiheet, kysymällä kyllä/ei -kysymyksiä ja ohjaamalla keskustelun 

suuntaa haluamallaan tavalla (Clarke & Wilkinson, 2008; Sundqvist ym., 2010; von Tetzchner 

& Martinsen, 1999). Toisaalta avusteisen viestijän on myös havaittu toimivan aktiivisena 

keskustelijana eri keskusteluasetelmissa (ks. esim. Kytöharju, 2015; Savolainen, 2020). On 

esitetty, että kulloinenkin keskustelukumppani ja ympäristö voivat vaikuttaa lapsen 
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viestintätyylin passiivisuuteen tai aktiivisuuteen enemmän kuin lapsen ominaisuudet 

(Batorowicz ym., 2014).  

 

Keskustelukumppanin merkittävä ja usein ohjaava rooli ja avusteisen viestijän passiivinen rooli 

voivat näyttäytyä vuorovaikutuksen epäsymmetriana (Light ym., 1985). Epäsymmetrisestä 

vuorovaikutuksesta puhutaan, kun keskustelu poikkeaa jollain tavalla tavanomaisesta puhutusta 

keskustelusta, jota yleensä luonnehditaan symmetriseksi (Leskelä & Lindholm, 2012). Se 

nousee erityisen herkästi esiin tilanteissa, joissa keskustelijoiden välinen yhteisymmärrys on 

uhattuna tai jossa keskustelijat ratkaisevat puheen vastaanottamisen tai tuottamisen 

ongelmakohtia (Leskelä & Lindholm, 2012; Lilja, 2010). Vaikka vuorovaikutuksen 

epäsymmetriaa on useimmiten kuvattu avusteisesti viestivän lapsen ja aikuisen välisissä 

keskusteluissa (ks. esim. Binger & Light, 2007; Light ym., 1985; von Tetzchner & Martinsen, 

1999), saman tyylistä epäsymmetriaa on havaittu myös ikätoverikeskusteluissa (Clarke & 

Wilkinson, 2008). 

 

Keskustelukumppani voi viestintätyyliään muokkaamalla pyrkiä vähentämään keskustelun 

epäsymmetriaa, mikä voi lisätä avusteisen viestijän ilmausten määrää ja monimutkaisuutta 

(Smith, 2015). Lapsilähtöinen yhteisrakentaminen, jossa keskustelukumppani antaa lapsen 

johtaa keskustelua tälle aikaa antaen ja tukien, vähentää keskustelukumppanin kontrollia ja voi 

edistää lapsen kielenkehitystä (Solomon-Rice & Soto, 2011). Kumppani voi tukea avusteisen 

viestijän apuvälineen käyttötaitojen kehitystä ja kielenkehitystä myös mallittamalla (engl. mm. 

aided AAC modeling, augmented input, ks. O’Neill ym., 2018) eli käyttämällä avusteisen 

viestijän apuvälinettä puheensa ohella (Romski & Sevcik, 2003). Mallittamisen avulla voidaan 

yleisemminkin pyrkiä tasoittamaan avusteiseen viestintään tyypillisesti liittyvää 

epäsymmetriaa, joka perustuu avusteisen viestijän käyttämiin toisistaan poikkeaviin kanaviin 

viestin vastaanottamisessa ja tuottamisessa (O’Neill ym., 2018). 

 

3 KESKUSTELUN KORJAUS 
 
Vuorovaikutuksessa osallistujat voivat esimerkiksi kysymyksellä tai kannanotolla kutsua toisen 

osallistumaan yhteiseen toimintaan eli vastaamaan kysymykseen tai kertomaan oman 

mielipiteensä esitettyyn asiaan (Raevaara, 2016). Näin osallistujien vuorot muodostavat 

toiminnallisia kokonaisuuksia eli toimintajaksoja tai -sekvenssejä. Vuorovaikutustilanteessa 

osallistujien ymmärrys toistensa toiminnasta eli intersubjektiivisuus (engl. intersubjectivity) 
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rakentuu toisiaan seuraavien vuorojen aikana (Schegloff, 1992). Vastatessaan edeltävään 

vuoroon osallistujat osoittavat samalla omassa vuorossaan sen, miten he ymmärsivät edellisen 

vuoron (Lilja, 2010; Smith, 2015). Keskustelutilanteissa on odotuksenmukaista, että osallistujat 

ymmärtävät toisiaan (Kurhila & Laakso, 2016). Yhteisen ymmärryksen rakentamisessa ilmenee 

kuitenkin usein ongelmia (Lilja, 2010). Keskustelun katkeamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 

keskusteluvuorojen jatkuvuus häiriintyy (Brady & Halle, 2002). Tällaisia tilanteita pyritään 

ratkaisemaan korjauksen (engl. repair) avulla (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Puhutun 

puheen keskustelujen tutkimusmenetelmänä on käytetty usein keskustelunanalyysia (engl. 

conversation analysis) (Hakulinen, 1997). Keskustelun korjausilmiöt kuuluvat 

keskustelunanalyyttisen tutkimuksen peruskysymyksiin. Vuorovaikutustutkijat ovat käyttäneet 

keskustelunanalyysia myös avusteisen keskustelun korjausilmiöiden tutkimiseen (ks. esim. 

Bloch & Wilkinson, 2004; Eklinder & Svensson, 2009), ja myös tämä tutkimus tukeutuu niin 

kirjallisuudeltaan kuin määritelmiltään vahvasti keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen. 

 

3.1 Puhutun keskustelun korjausjäsennys 
 
Korjausjäsennyksellä (engl. repair organization) tarkoitetaan keinoja, joilla keskustelijat 

käsittelevät välistään yhteisymmärrystä vaarantavia puheen tuottamisen, kuulemisen tai 

ymmärtämisen vaikeuksia (Schegloff ym., 1977; Sorjonen, 1997). Ongelmakohdat (engl. 

trouble sources) eivät rajoitu vain virheelliseen tai poikkeavaan puheeseen, vaan keskustelun 

osapuolet voivat nostaa minkä tahansa ongelmalliseksi kokemansa keskustelun kohdan 

korjauksen kohteeksi. Mitä tahansa vuorovaikutuksen piirrettä voidaan siis käsitellä 

ongelmana, ja toisaalta kaikkia virheitä ei aina korjata (engl. non-correction) (Haakana & 

Kurhila, 2009). Korjausjäsennystä on tutkittu sekä tavanomaisissa että sittemmin myös 

epäsymmetrisissä keskusteluissa, esimerkiksi kielihäiriöisten (ks. esim. Salmenlinna, 2020), 

afaattisten (ks. esim. Laakso, 2005), huonokuuloisten (ks. esim. Pajo, 2013) ja toista kieltä 

oppivien (ks. esim. Kurhila, 2012; Lilja, 2010) henkilöiden vuorovaikutuksessa. 

 

3.1.1 Korjausjaksot ja keskustelijaroolit 
 
Korjausjaksoilla (engl. repair sequences) tarkoitetaan sellaisia vuorovaikutuspuheen jaksoja, 

joissa vuorovaikutuksen eteneminen hetkeksi katkaistaan ja pysähdytään käsittelemään puheen 

tuottamiseen tai vastaanottamiseen liittyvää ongelmaa (Haakana, 2011; Schegloff ym., 1977). 

Ongelmat voivat johtua esimerkiksi puhujan vääristä sanavalinnoista, oikean sanan 



 

 
  

9 
 
 

hakemisesta tai puheen lipsahduksista (Sorjonen & Laakso, 2005). Myös puheen 

vastaanottamisessa voi ilmetä ongelmia, jos keskustelukumppani ei kuule tai ymmärrä sanottua 

(Schegloff ym., 1977). Korjausjaksolla on alku ja loppu, ja se voi saada lopputulemakseen 

ongelman ratkaisun, korjauksen (Sorjonen, 1997). Vähimmillään korjausjakso muodostuu 

ongelmavuorosta ja sitä seuraavasta korjauksesta (Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi, 2016), 

mutta jaksot voivat myös pitkittyä (Haakana, 2011; Savolainen, 2020). Tällöin ongelman 

ratkaiseminen vaatii useamman korjausaloitteen.  

 

Korjausjakson aloituspaikasta puhutaan yleensä suhteessa siihen vuoroon, jossa ongelma 

sijaitsee (Sorjonen, 1997). Korjausjaksossa tätä vuoroa tai rakenneyksikköä kutsutaan 

ongelmavuoroksi (engl. trouble source turn) (Schegloff ym., 1977). Koska ongelmavuoro 

määräytyy sillä perusteella, että vastaanottaja käsittelee sitä ongelmallisena, ongelmavuorossa 

ei tarvitse olla esimerkiksi kielellistä virhettä tai muuta analysoijalle näkyvää ongelmaa (Lilja, 

2010). Korjausjakso aloitetaan tyypillisesti jossain seuraavista kohdista: 1) ongelmavuorossa, 

2) vuorojen välisessä siirtymätilassa, 3) ongelmavuoroa seuraavassa vuorossa, 4) 

ongelmavuoroa seuraavan vuoron jälkeen (3. vuorossa tai 3. positiossa) tai 5) jossain 

myöhemmässä vuorossa (4. positiossa) (Schegloff ym., 1977; Sorjonen, 1997). 

 

Korjausjaksojen yhteydessä puhutaan tyypillisesti kahdesta eri keskustelijaroolista: itse on 

ongelmavuoron tuottaja ja toinen sen vastaanottaja (Sorjonen, 1997). Korjausaloitteen voi tehdä 

ongelmavuoron tuottaja itse tai ongelmavuoron vastaanottaja. Myös korjauksen voi tuottaa 

kumpi tahansa keskustelun osapuolista. Jos ongelmavuoron ja korjauksen tuottaa sama henkilö, 

on kyseessä itsekorjaus (engl. self-repair) (Schegloff ym., 1977). Jos taas korjauksen tuottaa 

ongelmavuoron vastaanottaja, puhutaan toisen korjauksesta (engl. other repair). Schegloffin 

tutkijaryhmä (1977) on esitellyt korjausjaksojen etenemiselle seuraavat neljä vaihtoehtoa, joista 

kaksi ensimmäistä ovat itsekorjauksia ja kaksi jälkimmäistä toisen korjauksia: 

 

1) Itsealoitettu itsekorjaus (self-initiated self-repair): ongelmavuoron tuottaja aloittaa 

itsekorjauksen ja vie sen itse päätökseen.  

2) Toisen aloittama itsekorjaus (other-initiated self-repair): toinen aloittaa itsen vuoroon 

kohdistuvan korjauksen, johon itse vastaa korjauksella. 

3) Itsen aloittama toisen korjaus (self-initiated other-repair): ongelmavuoron tuottaja 

aloittaa itsekorjauksen, mutta toinen vie sen loppuun (esimerkiksi sanahaku). 
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4) Toisen aloittama ja suorittama korjaus (other-initiated other-repair): toinen aloittaa 

korjausjakson, joka on samalla suora korjaus. 

 

Puhutussa keskustelussa itsekorjaus voi tapahtua ongelmavuoron sisällä, siirtymän 

mahdollistavan kohdan jälkeen tai niin sanotussa kolmannessa vuorossa (Schegloff ym., 1977). 

Itsekorjauksia voidaan käyttää esimerkiksi sanavalinnan tai puheen lipsahduksen korjaamiseen, 

tai oikean sanan hakemiseen eli sanahakuun (Kurhila & Laakso, 2016). Itsekorjauksen avulla 

puhuja pyrkii muokkaamaan puhettaan toisille ymmärrettäväksi, jotta keskustelu voisi edetä. 

Tyypillisessä arkikeskustelussa itsekorjaukset ovat hyvin nopeita tapahtumia, ja puhuja palaa 

mahdollisimman nopeasti keskustelun päälinjalle (Kurhila & Laakso, 2016). Schegloffin 

tutkijaryhmän (1977) mukaan suosituin eli preferoiduin korjausjakso onkin juuri sellainen, 

jossa puhuja itse ryhtyy korjaamaan jotain meneillä olevasta puheenvuorostaan, jottei 

keskustelijoiden välinen ymmärrys vaarantuisi.  

 

Toinen voi vastata ongelmavuoroon tuottamalla suoran korjauksen tai korjausaloitteen (Kurhila 

& Laakso, 2016). Suorat korjaukset, joissa vastaanottaja suoraan korjaa edellisen puhujan 

ilmauksen mielestään virheettömämmällä, ovat kuitenkin harvinaisia (Haakana & Kurhila, 

2009). Tyypillisimmin vastaanottaja aloittaa korjausjakson esittämällä korjausaloitteen ja jättää 

ongelman hoitamisen ongelmavuoron esittäjälle (Haakana, 2011).  

 

3.1.2 Korjausaloitteet  
 
Korjausaloitteella (engl. repair initiation) tarkoitetaan vuoroa, jolla keskustelija osoittaa, että 

edellisen vuoron vastaanottamisessa on ongelma, eli vuoro on osin tai kokonaan ongelmallinen 

(Haakana ym., 2016; Schegloff ym., 1977). Joskus vuoro voi osoittautua ongelmalliseksi 

takautuvasti, vasta myöhemmin (Bloch & Wilkinson, 2013; Haakana ym., 2016). Korjausaloite 

synnyttää keskusteluun korjausjakson, jonka ratkeamisen jälkeen keskustelijat voivat palata 

keskeytyneeseen toimintaan (Kurhila & Laakso, 2016). Korjausjakso ratkeaa tyypillisesti siten, 

että ongelmavuoron tuottaja vastaa korjausaloitteeseen tuottamalla korjaavan vuoron eli 

korjauksen (Haakana ym., 2016). Schegloffin tutkijaryhmä (1977) on määritellyt vastaanottajan 

tuottamille korjausaloitteille seuraavat tyypit (suomenkieliset esimerkit: ks. Haakana ym., 

2016): 1) avoimet korjausaloitteet (esim. mitä, täh), 2) kysymyssanat (esim. kuka, missä), 3) 

toistot, 4) kysymyssanan ja toiston yhdistelmät (esim. ai minne meni) ja 5) ymmärrysehdokkaat 

(esim. ai se peli).  
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Schegloffin tutkimusryhmän (1977) määrittelemää jaottelua on käytetty yleisesti myös 

myöhemmissä korjausaloitteita tarkastelevissa tutkimuksissa (ks. esim. Haakana ym., 2016; 

Sidnell, 2010). Korjausaloitteiden muodostamiseen voidaan käyttää myös ei-sanallisia tai 

kehollisia keinoja (ks. esim. Seo & Koshik, 2010; Lilja, 2010). Korjausaloitetyypit heijastavat 

erilaisia korjauksia ja näin ollen myös käsittelevät erilaisia vuorovaikutuksen ongelmia 

(Kurhila & Laakso, 2016). Ne eroavat toisistaan muun muassa sen suhteen, kuinka tarkasti ne 

osoittavat ongelmallisen kohdan puhujan vuorosta. Schegloffin tutkimusryhmä (1977) kuvailee 

korjausaloitteiden tarkkuutta jatkumona, jonka toisessa päässä ovat koko edeltävään vuoroon 

kohdistuvat avoimet korjausaloitteet (engl. open class repair initiation). Jatkumon toisessa 

päässä ovat ymmärrysehdokkaat (engl. candidate understanding), jotka osoittavat edeltävästä 

vuorosta tarkan ongelmakohdan ja lisäksi tarjoavat oman tulkintansa vuorosta tai sen osasta. 

 

Avoin korjausaloite kohdistuu siis koko edeltävään vuoroon osoittamatta siitä mitään tiettyä 

osaa ongelmalliseksi (Drew, 1997), kuten suomenkielen mitä (Haakana, 2011). Aloite voi 

esimerkiksi ilmaista, ettei puhuja kuullut edeltävää vuoroa. Joko muunnellusti tai sanatarkasti 

esitetty toisto on tyypillinen vastaus tällaisiin korjausaloitteisiin. Ymmärrysehdokkaissa 

keskustelija esittää oman tulkintansa edeltävän puhujan vuoron tai sen osan tarkoituksesta ja 

tarjoaa tämän toiselle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi (Haakana, 2011; Schegloff ym., 1977). 

Ymmärrysehdokkaat ovat esimerkiksi avoimia korjausaloitteita vaikeammin havaittavissa ja 

rajattavissa oleva luokka, sillä niitä käytetään erilaisissa tehtävissä (Lilja, 2010). Liljan (2010) 

toisen kielen oppijoita koskevassa tutkimuksessa ymmärrysehdokkaita seurasi korjaus vain 

hieman alle kolmasosassa tarkastelluista vuoroista. Myös avusteiselle viestinnälle tyypilliset 

selvennyspyynnöt (engl. requests for clarification) ovat usein rakenteellisesti 

ymmärrysehdokkaan kaltaisia, vaikka niiden on havaittu vain harvoin johtavan korjauksiin (ks. 

esim. Clarke ym., 2017). 

 

Toistossa vastaanottaja toistaa edeltävän vuoron tai osan siitä, minkä jälkeen edellisen vuoron 

tuottaja joko vahvistaa toiston tai ryhtyy purkamaan sen merkitystä auki (Haakana ym., 2016). 

Toistoilla voidaan hakea selitystä, ennakoida erimielisyyttä, vastaanottaa odotuksenvastaista 

tietoa tai pyrkiä ratkaisemaan kuulemisen ongelmia. Kysymyssanat sekä kysymyssanan ja 

toiston yhdistelmät ovat korjausaloitteina spesifejä, sillä ne osoittavat ongelmavuorosta tietyn 

kohdan, johon korjausvuoro kohdistuu (Haakana ym., 2016; Schegloff ym., 1977). 

Kysymyssanoilla nostetaan yleensä esiin viittaussuhteiden tulkintaan liittyviä ongelmia, 
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esimerkiksi pronomineja ja erisnimiä (Haakana ym., 2016). Kysymyssanaakin tarkemmin 

ongelmakohdan paikantaa kysymyssana ja keskustelukumppanin edellisen vuoron osittainen 

toistaminen (Sorjonen, 1997). Tällä nostetaan esiin samoja viittaussuhteiden ongelmia kuin 

pelkällä kysymyssanalla, mutta lisäksi kysymyssanan ja toiston yhdistelmiä ilmenee ainakin 

tilanteissa, joissa korjausaloite sijaitsee kauempana korjausvuorosta (Haakana ym., 2016).  

 

3.2 Avusteisen keskustelun korjaus 
 
Avusteisen viestinnän korjausilmiöiden tutkimus on keskittynyt tyypillisesti AAC-keinoja 

käyttäviin puhumattomiin, ensisijaisesti elein ja äännähdyksin viestiviin henkilöihin, joilla on 

vaikea-asteinen kehityksellinen häiriö (esim. Downin oireyhtymä, muu kehitysvammaisuus tai 

autismikirjo: ks. esim. Brady & Halle, 2002; Dincer & Erbas, 2010; Leskelä, 2012; Meadan 

ym., 2006) ja erilaisten puhelaitteiden avulla viestiviin henkilöihin, joihin tutkimuksissa 

kuuluvat usein liikuntavammaiset (esim. CP-vamma: ks. esim. Clarke & Wilkinson, 2008; 

Kytöharju, 2015; Soto ym., 2019) tai henkilöt, joilla on jokin neurologinen motoriikkaan 

vaikuttava sairaus (esim. motoneuronisairaus: ks. esim. Bloch, 2011; Bloch & Wilkinson, 2004, 

2013). Tutkimus on usein keskittynyt puhuvien keskustelukumppaneiden aloittamiin 

korjauksiin. Avusteisen keskustelun korjausta on sivuttu myös joissain kansiokeskustelua 

tarkastelevissa pro gradu -tutkimuksissa (mm. Jaakkonen, 2020; Koivunen, 2012). 

Kommunikointikansiota ensisijaisena viestintävälineenään käyttävien henkilöiden 

keskustelujen korjausilmiöitä ei ole juurikaan tutkittu, joten tässä luvussa tarkastellaan 

korjausta laajemmin puhumattomuuden ja avusteisen viestinnän näkökulmasta. 

 

3.2.1 Korjaukseen johtavat syyt ja korjaustarpeen ilmaiseminen 
 
Brady ja Halle (2002) ovat määritelleet AAC-keinoja käyttävien henkilöiden ja 

keskustelukumppaneiden välisen viestinnän katkeamiselle (engl. communication breakdown) 

kolme pääsyytä: 1) viestintämenetelmän ymmärrettävyys (engl. intelligibility), 2) keskustelun 

ajoitus ja kesto (engl. conversational timig) ja 3) keskustelukumppanin kokemattomuus puhetta 

tukevasta ja korvaavasta viestinnästä (engl. partner unfamiliarity with AAC). Mirenda ja Bopp 

(2003) ovat jakaneet kommunikoinnin katkeamisen syyt samoin kolmeen osittain Bradyn ja 

Hallen (2002) luokituksen kanssa päällekkäiseen ryhmään: 1) apuvälineen rajallisen kielellisen 

sisällön aiheuttamat väärinymmärrykset, 2) ympäristön aiheuttamat esteet ja 3) 

keskustelukumppaniin liittyvät tekijät, jotka häiritsevät tehokasta viestintää.  
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Apuvälineen käyttö voi aiheuttaa väärinymmärryksiä esimerkiksi sen prosodisten, semanttisten 

ja/tai morfosyntaktisten rajoitusten vuoksi (Mirenda & Bopp, 2003). Graafisen apuvälineen 

ymmärrettävyys voi riippua muun muassa siitä, onko käytössä puhesynteesiä ja minkä laatuinen 

se on (Brady & Halle, 2002; Mirenda & Bopp, 2003). Prosodian puuttuminen voi vaikeuttaa 

esimerkiksi sanojen ja ilmausten rajojen hahmottamista (Bloch, 2011). Semanttiset rajoitukset 

liittyvät esimerkiksi merkin puuttumiseen kommunikointikansiosta (Mirenda & Bopp, 2003). 

Suppea merkkivalikoima voi johtaa selvennyspyyntöjen ja kommenttien suureen määrään 

aiheuttaen keskustelun hajoamisen (Brady & Halle, 2002). Graafisen apuvälineen 

ymmärrettävyyteen vaikuttaa myös se, miten hyvin merkit ilmaisevat asioita, tapahtumia tai 

ideoita: samalla merkillä voi olla toisessa kontekstissa tai toiselle henkilölle eri merkitys (Brady 

& Halle, 2002; Murray & Goldbart, 2011). Morfosyntaktisilla rajoituksilla viitataan muun 

muassa tarkoituksenmukaisen sanajärjestyksen tuottamisen vaikeuteen sekä 

taivutusmahdollisuuden tai aikamuotojen puutteeseen (Mirenda & Bopp, 2003). Bradyn ja 

Hallen (2002) luokittelussa väärinymmärryksiä voivat aiheuttaa apuvälineen lisäksi myös muut 

viestinnän muodot, kuten eleet. Keskustelu voi katketa esimerkiksi epätarkasta osoittamisesta 

johtuvien virhevalintojen vuoksi (Brady & Halle, 2002; von Tetzchner & Martinsen, 1999). 

 

Avusteisen keskustelun ajoitus ja kesto voivat johtaa väärinymmärryksiin (Brady & Halle, 

2002). Avusteinen keskustelu on usein huomattavasti hitaampaa kuin puhuttu keskustelu 

(Mirenda & Bopp, 2003; von Tetzchner & Martinsen, 1999). Hitauden ja pitkien taukojen 

vuoksi keskustelukumppanin voi olla vaikea odottaa avusteisen viestijän ilmaisun 

muodostamista, mikä voi johtaa liian varhaiseen arvaamiseen, ennakoivaan täydentämiseen 

(Bloch, 2011; Mirenda & Bopp, 2003; von Tetzchner & Martinsen, 1999) tai unohduksiin, sekä 

tarkkaavuuden herpaantumiseen ja väärinymmärryksiin (Higginbotham & Wilkins, 1999). 

Kansiokeskusteluun liittyvät normaalia pidemmät tauot ilmaisujen välillä tai merkkiä hakiessa 

saattavat vaikeuttaa puheenvuorojen rajojen havaitsemista (Bloch & Wilkinson, 2004). 

Lyhyiden merkki merkiltä rakentuvien ilmaisujen vuoksi keskustelukumppanin voi olla vaikea 

hahmottaa, onko ilmaisu osa edellistä vai jo seuraavaa vuoroa. Vuoron vaihtumisen ennakointi 

voi olla haastavaa myös, koska avusteiset viestijät käyttävät usein montaa viestintätapaa – 

toisinaan he voivat vastata valitsemalla merkin, toisinaan taas vaikkapa nyökkäämällä tai 

hymyilemällä (Brady & Halle, 2002).  
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Puheenvuorojen rajojen havaitsemiseen voi vaikuttaa myös keskustelukumppanin 

kokemattomuus avusteisesta viestinnästä (Brady & Halle, 2002). Kokematon kumppani ei 

välttämättä tiedä, miten ja milloin hänen tulisi vastata. Hän voi vastata, ennen kuin avusteisin 

keinoin viestivä on saanut ilmaisunsa tuotettua loppuun, tai ei havaitse ilmauksen loppumista 

ja odottaa sen jatkuvan. Lisäksi keskustelu voi katketa tilanteissa, joissa kumppani ei ymmärrä 

miten avusteisen viestijän ilmaisu liittyy aiempaan keskusteluun (Bloch, 2011; Bloch & 

Wilkinson, 2004). Avusteisesti viestivien lasten on havaittu sopeuttavan viestintäänsä 

keskustelukumppanin mukaan ja esimerkiksi oikovan ja käyttävän lyhenteitä muodostaessaan 

ilmaisuja tutun keskustelukumppanin kanssa (Batorowicz ym., 2014). Lyhennettyjen ilmausten 

vuoksi kokeneellakin keskustelukumppanilla voi kuitenkin olla vaikeuksia viestin tulkinnassa. 

Tehokasta viestintää voivat vaikeuttaa myös keskustelukumppanin ominaisuudet, kuten 

kielelliset tai aistivaikeudet (Mirenda & Bopp, 2003). 

 

Ympäristön aiheuttamia esteitä voivat olla muun muassa meluisat, pimeät tai liian valoisat 

ympäristöt, joissa apuvälineen kuuleminen tai näkeminen on hankalaa (Batorowicz ym., 2014; 

Mirenda & Bopp, 2003). Myös hiljaiset ja yksityisyyttä tai erityistä muodollisuutta vaativat 

paikat ja hetket voivat haastaa keskustelun aloittamista ja ylläpitoa – esimerkiksi kirkossa tai 

lääkärin vastaanotolla keskusteleminen voi olla sosiaalisesti haastava tilanne ja vaatia 

apuvälineen käyttäjältä erityisiä toimenpiteitä (Mirenda & Bopp, 2003). 

 

Brady ja Halle (2002) ovat määritelleet keskustelukumppanin kolme mahdollista 

korjaustarvetta ilmaisevaa reaktiota, joilla tämä voi vastata avusteisen viestijän vuoroon: 1) 

selvennyspyynnöt, 2) huomiotta jättäminen ja 3) aiheen vaihto. Selvennyspyynnöt (engl. 

requests for clarification) ilmaisevat selkeästi edellisen vuoron ongelmallisuutta. Ne voidaan 

jakaa kohdennettuihin (engl. specific) ja kohdentamattomiin (engl. non-specific, esim. mitä) 

pyyntöihin, ja voidaan näin ollen nähdä keskustelua kannattelevien ilmausten lisäksi 

korjausaloitteina (Brady ja Halle 2002; ks. myös Kurhila, 2012). Ne voidaan toteuttaa puheen 

lisäksi elein, kuten kulmia nostamalla tai silmiä siristämällä ja päätä pudistamalla (Dincer & 

Erbas, 2010). Keskustelukumppani voi jättää avusteisesti viestivän henkilön ilmauksen 

huomioimatta (engl. ignore, ks. myös Smith, 2015), mikäli hän on keskittynyt muuhun asiaan 

ja/tai ei havaitse viestintäyrityksen olevan kohdistettu hänelle (Brady & Halle, 2002; Meadan 

ym., 2006). Hän voi ohittaa viestin myös, jos ei tahdo toimia ilmaisun vaatimalla tavalla (esim. 

antaa lapselle tämän pyytämää asiaa) tai jos merkitysneuvottelu on kestänyt jo monta vuoroa 

ilman ratkaisua. Lisäksi keskustelu voi katketa tilanteessa, jossa aikuinen vastaa lapsen 
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viestintäyritykseen vaihtamalla toiseen aiheeseen (engl. topic shift) (Brady & Halle, 2002). 

Keskustelukumppani voi myös ymmärtää lapsen tarkoituksen väärin, ja esimerkiksi tulkita 

eleen pyynnön sijasta kommentiksi (Meadan ym., 2006).  

 

3.2.2 Epätyypillisen viestinnän korjauksen keinot 
 
Avusteisen viestinnän tutkimuksessa korjauksen keinot voidaan luokitella hieman eri tavalla 

kuin puhutun puheen tutkimuksessa (vrt. esim. Schegloff ym., 1977). Brady ja Halle (2002) 

jakavat puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää käyttävän henkilön tuottamat korjaukset 

kolmeen ryhmään: 1) toistot (engl. repetitions), 2) muokkaukset (engl. modifications) sekä 3) 

lisäykset ja vähennykset (engl. additions and reductions). Lapsi voi korjata aiemmin tuotettua 

ilmaustaan lisäämällä tai vähentämällä sanan, eleen, symbolin tai äännähdyksen (Brady & 

Halle, 2002; Dincer & Erbas, 2010) tai pelkistää aiempaa ilmaustaan lyhyemmäksi (Brady & 

Halle, 2002). Hän voi esimerkiksi käyttää alkuperäisessä ilmaisussaan osoittamista ja puhetta, 

mutta korjausvuorossaan pelkkää osoittamista. Apuvälineensä lisäksi avusteiset viestijät 

käyttävät korjaamiseen usein eleitä ja ääntelyä (Bloch & Wilkinson, 2004; Eklinder & 

Svensson, 2009; Sundqvist ym., 2010). 

 

Dincer ja Erbas (2010) ovat tutkineet puhumattomia lapsia, joilla on Downin oireyhtymä tai 

autismikirjon häiriö, ja jakaneet lasten tekemät korjaukset Bradya ja Hallea (2002) mukaillen 

toistoihin, lisäyksiin, reagoimattomuuteen (engl. no response) ja uudelleen muotoiluun (engl. 

recast). Toistaessaan lapsi tuottaa edellisen viestintäyrityksensä samalla tavalla. Toisto toimii 

tyypillisesti hyvin esimerkiksi tilanteissa, joissa keskustelukumppani ei ole havainnut 

avusteisen viestijän ilmaisemaa merkkiä (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Sen on esitetty 

olevan yleisimmin käytetty korjauskeino avusteisissa keskusteluissa (Calculator & Delaney, 

1986). Dincer ja Erbas (2010) määrittelevät reagoimattomuuden toiminnaksi, jossa lapsi ei jatka 

aloittamaansa viestintäpyrkimystä, vaan luopuu tavoitteestaan ja/tai ei vastaa 

keskustelukumppaninsa viestintäyrityksiin.  

 

Muokkaus voi kohdistua joko ilmaisun sisältöön tai siihen, miten ilmaisu tuotetaan (Brady & 

Halle, 2002). Ilmaisun muokkauksen on havaittu olevan yksi tärkeimmistä apuvälineen 

käyttäjän korjauskeinoista ongelmiin, jotka ovat aiheutuneet apuvälineen semanttisista ja/tai 

morfosyntaktisista rajoituksista (Mirenda & Bopp, 2003). Erityisesti graafisia merkkejä 

käytettäessä jokin kiertoilmaus on usein välttämätön sanoman perille saamiseksi (von 
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Tetzchner & Martinsen, 1999). Eräs muokkausta muistuttava korjauskäytänne on apuvälineen 

käyttäjän modaliteetin vaihto (engl. mode switching) (Mirenda & Bopp, 2003). Modaliteettia 

vaihtamalla henkilö voi apuvälineen sijasta käyttää esimerkiksi eleitä tai ääntelyä saadakseen 

viestinsä ymmärretyksi tilanteissa, joissa apuvälineen käyttö on hankalaa esimerkiksi melun tai 

pimeyden vuoksi, tai jos keskustelukumppanilla on vaikeuksia ymmärtää avusteisen viestijän 

ensisijaista viestintämuotoa. Bloch ja Wilkinson (2004) ovat tutkineet puheen ja eleiden lisäksi 

puhelaitteen avulla viestivien dysartristen henkilöiden itsekorjauksia ja todenneet, että 

tutkittavat käyttivät usein puheen sijasta apuvälinettä toisen aloittamissa itsekorjauksissa. 

Puheesta apuvälineeseen vaihto saattoi kuitenkin jättää vuoron merkityksen epäselväksi, sillä 

vaikka korjaukset olivat kielellisesti ymmärrettäviä, keskustelukumppani ei aina ymmärtänyt 

miten avusteisesti viestivän henkilön ilmaisu liittyi aiempaan keskusteluun. 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
Avusteisen viestinnän keinoin käytyjen keskustelujen korjauskäytänteiden tutkimus on ollut 

toistaiseksi vähäistä, vaikka avusteiset keskustelut voivat olla puhuttuja keskusteluja alttiimpia 

häiriöille. Etenkään kommunikointikansion avulla viestivien henkilöiden korjauskäytänteistä ei 

juuri ole tutkimustietoa. Lapsen itseilmaisun ja kielellisen kehityksen vuoksi voi olla tärkeää, 

että avusteisten keskustelujen osapuolet pystyvät säilyttämään ja ongelmatilanteiden ilmetessä 

palauttamaan yhteisymmärryksen mahdollisimman hyvin. Korjauskeinojen tutkimus voi johtaa 

myös tehokkaampien kuntoutusmenetelmien kehittämiseen (Clarke ym., 2017; Meadan ym., 

2006). Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata yhden kommunikointikansion avulla 

viestivän lapsen korjauskäytänteitä keskusteluissa puhuvien keskustelukumppaneidensa kanssa 

sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat korjausten syntyyn ja niiden käyttöön kulloisessakin 

kontekstissa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaiset syyt johtavat korjaustarpeen syntyyn avusteisissa keskusteluissa?  

2. Miten avusteinen viestijä korjaa keskusteluissa kohtaamiaan ongelmakohtia?  

3. Onko korjausilmiöissä vaihtelua eri keskustelukumppaneiden välillä?  

 

Tämä pro gradu -tutkimus on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta Becoming an aided 

communicator (BAC): Aided language skills in children aged 5–15 years – a multi-site and 

cross-cultural investigation (von Tetzchner, 2018). Tutkimusryhmää johtaa Stephen von 
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Tetzchner Oslon yliopistosta Norjasta, ja Suomen osahankkeen päätutkijoina toimivat Kaisa 

Launonen ja Kirsi Neuvonen. 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
Tämä pro gradu -tutkimus on tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin tutkittavan ja hänen äitinsä, 

avustajansa ja ikätoverinsa videoituja keskustelutilanteita laadullisen aineistolähtöisen 

analyysin keinoin. Tapaustutkimusten päätarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista ja 

täsmentävää tietoa tutkittavasta aiheesta (Eriksson & Koistinen, 2014). Sitä suositaan 

esimerkiksi silloin, kun aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta ja kun tutkijalla on 

vain vähän kontrollia tapahtumiin. Tapaustutkimuksen avulla voidaan myös mahdollisesti 

täydentää olemassa olevaa teoreettista keskustelua (Eriksson & Koistinen, 2014), joka 

esimerkiksi avusteisen viestinnän korjausilmiöistä on vasta alkuvaiheessa. Käyttöön saatu 

aineisto oli kerätty valmiiksi osana BAC-tutkimushanketta. Hankkeen tarkoituksena on 

tarkastella viestinnän apuvälineitä käyttävien, puhetta normaalisti ymmärtävien lasten ja 

nuorten kielen kehitystä ja käyttöä (ks. esim. von Tetzchner, 2018).  

 

5.1 Tutkimuseettiset kysymykset  
 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antoi Becoming an Aided Communicator -

tutkimushankkeen Suomen osahankkeelle puoltavan lausunnon 19.7.2007. Tutkittavan 

vanhemmat antoivat kirjallisen tutkimusluvan sekä lapsensa osallistumisesta tutkimukseen että 

tutkimuksessa käytettävän materiaalin keruuseen, säilytykseen ja käyttöön. Tutkimuksen teossa 

noudatettiin lääketieteellisen tutkimuksen säännöstöä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tutkimuksen tekijä allekirjoitti sopimuksen aineiston käsittelystä ja säilyttämisestä. Sopimus 

sitouttaa pitämään tutkimuksen tekemisen aikana tietoon saadut yksilöön liittyvät tiedot salassa 

sekä huolehtimaan aineistosta ja sen käsittelystä tietoturvallisesti. Tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden tunnistetietoja ei mainita tutkielmassa ja osallistujista käytetään peitenimiä. 

Tutkittavan tarkempaa diagnoosia tai asuinpaikkaa ei kerrottu yksityisyyden suojelemiseksi. 

Tutkielman valmistumisen jälkeen aineisto palautettiin ohjaajalle kokonaisuudessaan. 
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5.2 Tutkittavat 
 
BAC-tutkimuksen Suomen osahankkeeseen osallistui yhteensä kymmenen lasta ja nuorta, jotka 

täyttivät tutkimuksen mukaiset kriteerit: a) ikä 5-15 vuotta, b) ilmaiseva puhe puuttuu tai on 

hyvin vaikeasti ymmärrettävää, c) puheen ymmärtäminen on ikätasoista tai lähes ikätasoista 

lapsen opettajan arvion mukaan, d) lapsi on käyttänyt viestinnän apuvälinettä yli vuoden ajan, 

e) lapsella on normaali näkö ja kuulo (tarvittaessa korjattuna), e) lapsi ei ole älyllisesti 

kehitysvammainen opettajan arvion mukaan ja f) lapsella ei ole autismin kirjon diagnoosia 

(Avusteisen kielen kehityksen ja käytön kansainvälinen tutkimushanke, 2008). Ennen 

varsinaisia tutkimustehtäviä lapsille tehtiin alkuarvioinnit, joissa tarkasteltiin motorisia taitoja, 

viestintänopeutta, näköön perustuvaa havaitsemista, puhutun kielen ymmärtämistä, 

jokapäiväistä kommunikointia, lukivalmiuksia, puheen tuottoa sekä ei-kielellistä kognitiota. 

Lisäksi kunkin lapsen vanhempia ja avustajia tai opettajia haastattelemalla kerättiin laajasti 

tietoa erityisesti lapsen kielen ja viestinnän kehityksestä, kuntoutuksesta ja arjen 

vuorovaikutuksesta. Alkuarvioiden ja haastattelujen avulla kerättyä aineistoa käytettiin 

tarvittaessa tämän tutkimuksen taustatietona. Keskustelukumppaneina kullakin tutkittavalla 

toimi lapselle tuttuja henkilöitä, jotka tunsivat lapsen ja tämän avusteisen viestinnän: vanhempi, 

ikätoveri sekä työntekijä kuten opettaja tai avustaja.  

 
Tässä pro gradu -tapaustutkimuksessa tutkittava oli kuvaushetkellä 11-vuotias poika, jolla oli 

liikkumiseen ja puheeseen vaikuttava CP-vamma. Tutkittava, peitenimeltään ”Henri”, käytti 

liikkumiseen sähköpyörätuolia. Henrin kielellinen ymmärtäminen oli hankkeen kriteerien 

mukaisesti ikätasoista. Hän kävi koulua yleisopetuksen normaaliluokalla henkilökohtaisen 

avustajan avustamana. Hän käytti ensisijaisena viestinnän keinonaan lausetasoisen ilmaisun 

mahdollistavaa noin 1600 merkkiä sisältävää Iso-AACi -kuvakommunikointikansiota, jolla 

viestit rakennetaan PCS-kuvia käyttäen (Valteri 2021). Iso-AACi -kansiossa merkit on jaoteltu 

18 eri kategoriaan sanaluokkien (esim. verbit) tai aiheen (esim. koulu) mukaan. Kategoriat 

voivat jakaantua alakategorioihin (esim. välitunti). Kansion sisäkannessa on niin sanottu 

kategorioiden pikavalikko eli kategoriamerkit, joihin on numeroitu, miltä kansion aukeamalta 

kyseinen kategoria löytyy. Lisäksi sisäkannessa on muun muassa joitain kysymyssanoja ja 

aikamääreitä. Henrin kansion aukeamilla oli merkkejä eri sanaluokista, ja ne oli järjestelty 

vierekkäin pystyryhmiin. Tällöin askeltaessa edetään tyypillisesti sarake kerrallaan ylhäältä 

alas. Lisäksi aukeamilla oli pysyvinä merkkeinä esimerkiksi niin sanottuja navigointimerkkejä, 

kuten ”käännä sivua” sekä kategoriamerkit ”ihmiset” ja ”verbit”.  
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Keskustelukumppanit käyttivät kommunikointikansiota Henrin kanssa auditiivisen ja 

visuaalisen askelluksen keinoin. Keskustelukumppani osoitti ja/tai nimesi kategoriamerkeissä, 

sivulla tai sarakkeessa olevat merkkivaihtoehdot, minkä perusteella Henri joko valitsi merkin 

tai ohitti sen. Merkin valintaan tai ohittamiseen Henri käytti pääosin ääntelyä, eleitä (pään 

nyökkääminen ”kyllä” tai pudistaminen ”ei”) ja katseen nostamista kansiosta kumppaniin tai 

ylös vilkaisua, harvoissa tapauksissa myös osoittamista kädellä, sormella tai kasvoilla. 

Nyökkäämistä ja pudistamista oli välillä vaikea erottaa, sillä liikkeet olivat pieniä. Käsien 

liikkeet olivat epävakaita, joten myös osoittamisen tarkkuus vaihteli. Henri tuotti joitain 

vokaaleja ja ainakin /n/- sekä /h/ -tyyppisiä äänteitä, joiden avulla hän tuotti äännähdyksiä. Hän 

hyödynsi viestinnässään joitain sanahahmoja, kuten ”(j)oo” ja ”ää” (ei). 

 
Henrin keskustelukumppaneina tutkimuksen aineistossa toimivat hänen äitinsä, 

henkilökohtainen avustajansa ja ikätoveri, jonka hän oli itse valinnut ja pyytänyt mukaan 

tutkimukseen. Ikätoverin puheen ja kielen kehitys oli tyypillistä. Hän kävi Henrin kanssa samaa 

koulua ja oli Henrille ennestään tuttu. Ikätoverilla oli aiempaa kokemusta Henrin kanssa 

apuvälineen avulla keskustelemisesta. Keskustelukumppanit tekivät Henrin kanssa saman 

tuottotehtävän (ks. tarkemmin alla) eri osatehtäviä, ikätoveri lisäksi yhden eri tuottotehtävän 

osatehtäviä. 

 

5.3 Aineiston kuvaus, rajaus ja käsittely 
 
Tätä tutkimusta varten käyttöön saatu aineisto oli kerätty Becoming an Aided Communicator 

(BAC) -tutkimushankkeessa. Aineisto rajattiin tämän pro gradu -tutkimuksen aiheeseen ja 

laajuuteen soveltuvasti ja litteroitiin osin itsenäisesti. Aineiston käsittelyratkaisuilla pyrittiin 

tukemaan aineiston analyysia niin, että esitettyihin tutkimuskysymyksiin olisi saatu 

mahdollisimman tarkat ja kattavat vastaukset. 

 

5.3.1 Tutkimushankkeen aineiston kuvaus 
 
BAC-tutkimushankkeen aineisto koostui tutkittavien monipuolisista strukturoiduista graafisen 

viestinnän ymmärtämisen ja tuottamisen tehtävistä (Avusteisen kielen kehityksen ja käytön 

kansainvälinen tutkimushanke, 2008). Tehtävien tavoitteena oli osoittaa, kuinka lapset 

ymmärtävät omaa graafista järjestelmäänsä ja kuinka he pystyvät viestimään niillä välineillä ja 

sillä sanastolla, jonka he ovat saaneet tavallisen kuntoutuksensa osana. Tehtävät sisälsivät 
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useita osatehtäviä ja yleensä monimutkaistuivat edetessään. Osatehtäviä edelsi yksi tai useampi 

sisällöltään vastaavanlainen harjoitustehtävä. 

 

Ymmärtämistehtävien (Y1-Y6) tarkoitus oli osoittaa, kuinka lapset ymmärtävät omalla 

viestintäjärjestelmällään tuotettuja ilmauksia. Niissä lapsen tuli esimerkiksi tulkita graafisesti 

tuotettuja lauseita ja kertomuksia. Tuottotehtävissä (T1-T8) lapsi käytti omaa graafista 

järjestelmäänsä ja muita viestintäkeinojaan esimerkiksi nimetäkseen tai kuvaillakseen hänelle 

näytettyä esinettä, kuvaa tai videotapahtumaa viestintäkumppaneille, jotka eivät tienneet, mitä 

heille tullaan kertomaan. Viestintäkumppanien tuli ratkaista tehtävä lapsen ohjeiden mukaan. 

Lisäksi tuottotehtäväaineistoon kuului haastattelu- ja keskustelutehtäviä. 

 

5.3.2 Tutkimuksen aineiston kuvaus ja rajaus  
 

Tutkimusta varten käyttöön saatu aineisto käsitti yhteensä 347:15 minuuttia (5 h 47 min 15 s) 

kahdella samanaikaisella kameralla kuvattuja haastattelu- ja tehtävätilanteita Henrin ja 

keskustelukumppaneiden välillä. Aineiston havainnoinnin pohjalta tähän tutkimukseen rajattiin 

lopulliseksi aineistoksi tehtävä T4 (videotapahtumien kuvailu), joka sisälsi kuusi osatehtävää. 

Käyttöön saadusta aineistosta puuttui ikätoverin T4-tehtävän osatehtävät 4 ja 5, joten ikätoverin 

osalta analyysiin otettiin vielä T2-tehtävän (arkisen esineen kuvailu) kaikki neljä osatehtävää. 

Analyysiin valitut tehtävät olivat tyypiltään kappaleessa 5.3.1 mainittuja tuottotehtäviä. 

Videotapahtumien kuvailutehtävässä (T4) lapsi kuvaili keskustelukumppanilleen äänettömiä 

videotapahtumia viestinnän apuvälinettään käyttäen (Liite 1). Lapsen tuli selittää videolla 

näkemiään tapahtumia keskustelukumppanilleen, jonka tuli päätellä, mitä lapsi oli nähnyt. 

Videot sisälsivät joko lyhyitä, yksinkertaisia tapahtumia tai pidempiä ja monimutkaisempia 

tapahtumia. Osa tapahtumista oli tavallisia arkisia asioita (esim. tyttö ojentaa pojalle kirjan), 

osa taas odottamattomia ja epätodennäköisiä tapahtumia (esim. mies taluttaa ananasta). 

Tutkittavan ja ikätoverin välisistä keskusteluista tarkasteltiin lisäksi pelimuotoista 

tuottotehtävää (T2: esinekuvien kuvailu), jossa lapsen tuli kuvailla nimeämättä kuvassa 

näkemäänsä tavallista arjen esinettä (esim. peili) keskustelukumppanilleen, jonka tuli arvata, 

mikä esine on kyseessä (Liite 1).  

 

T4-tehtävä sisälsi harjoitustehtävän lisäksi viisi osatehtävää kunkin kumppanin kanssa. 

Harjoitustehtävät sisällytettiin analyysiin, sillä ne vastasivat muodoltaan ja sisällöltään 

varsinaisia tehtäviä ja olivat tutkimusaiheen kannalta samanarvoisia. Aineistossa Henri kuvaili 
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äidilleen ja avustajalleen kaikki kuusi ja ikätoverilleen neljä erilaista videotapahtumaa, ja 

ikätoverille lisäksi T2-tehtävän kokonaisuudessaan (yht. 16 erisisältöistä videotapahtumaa ja 4 

esinettä). Ennen T4-tehtävää (videotapahtumien kuvailu) tutkija ohjeisti lasta seuraavalla 

tavalla: “Saat katsoa nyt muutamia videoita. Ne ovat hyvin lyhyitä videoita, joissa näytetään 

jokin tapahtuma. Näet jokaisen videon kaksi kertaa tai useammin, mutta 

vanhempasi/opettajasi/ystäväsi ei saa nähdä videota. Sen sijaan sinä kerrot 

vanhemmallesi/opettajallesi/ystävällesi, mitä videolla tapahtui. Joissakin videoissa tapahtuu 

kummallisia tai hassuja asioita! Katsotaan ensimmäinen video”. Lapsi sai halutessaan katsoa 

kunkin videon viisi kertaa, ja aikaa kuhunkin osatehtävään oli käytettävissä enintään 15 

minuuttia. T2-tehtävässä (esinekuvien kuvailu) tutkija antoi lapselle seuraavan ohjeistuksen: 

“Tämä tehtävä on niin kuin arvausleikki. Minä näytän sinulle kuvan, joka esittää jotakin. Sinun 

pitää antaa vihjeitä vanhemmallesi/opettajallesi/ystävällesi auttaaksesi häntä arvaamaan, mitä 

kuvassa on. Et saa sanoa asian nimeä. Voit antaa vain vihjeitä. Niinpä sinun täytyy antaa niin 

hyviä vihjeitä kuin voit, ja vanhempasi/opettajasi/ystäväsi täytyy yrittää kovasti arvata, mitä 

kuvassa on. Katsotaanpa, kuinka hyvä joukkue te pystytte olemaan.” Osatehtävien 

ratkaisemiseen oli käytettävissä enintään 10 minuuttia. 

 

Tutkimustilanteet tallennettiin kahdella videokameralla, joista toinen kuvasi tutkittavan ja 

hänen keskustelukumppaninsa vuorovaikutustilannetta kokonaisuudessaan. Toinen kamera oli 

suunnattuna apuvälineeseen ja kuvasi valitut merkit. Tutkittavan ja äidin väliset tehtävätilanteet 

kuvattiin tutkittavan kotona, ja tehtävätilanteet avustajan ja ikätoverin kanssa kuvattiin 

tutkittavan koulussa toimistohuoneessa. Tutkija oli kuvaustilanteissa paikalla ohjeistamassa ja 

kuvaamassa tehtävien suorittamista. Tutkija ei puuttunut muutoin tilanteeseen, paitsi 

tarvittaessa kannustaen ja kysyen, olivatko osallistujat valmiita. Tehtävätilanteissa äidin kanssa 

Henri istui sähköpyörätuolissa pöydän päässä, kansio edessään pöydällä. Äiti istui pöydän 

sivulla Henrin oikealla puolella. Henrin ja avustajan sekä ikätoverin väliset keskustelut 

kuvattiin samassa tilassa. Avustaja istui tuolilla Henriä vastapäätä kommunikointikansion 

ollessa heidän välissään pyörätuolin kansilevyn päällä. Ikätoverin kanssa paikka ja asetelma 

olivat muuten samat, mutta ikätoveri istui pääosin sivuttain ja Henriin nähden enemmän 

vasemmalla etuviistossa. Kaikissa tilanteissa kamera oli asetettu kuvaamaan keskustelijoita 

niin, että videolla näkyi molempien keskustelijoiden kasvot ja ylävartalot kokonaisuudessaan 

sekä heidän välissään oleva kommunikointikansio.  
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Analyysiin valikoituneen aineiston kokonaiskesto oli 221:45 minuuttia (3 h 41 min 45 s). 

Tehtävien suorittamiseen kuluva aika mitattiin kunkin videotapahtuman selvittämisen 

aloittamisesta eli hetkestä, jolloin jompikumpi keskustelijoista aloitti merkin etsimisen. 

Ajanotto lopetettiin, kun keskustelukumppanit saavuttivat ja ilmaisivat yhteisymmärryksen 

tehtävän lopettamisesta. Näin mitattuna tehtävien yhteiskestoksi muodostui 101:05 minuuttia 

(1 h 41 min 5 s) (Liite 2).  

 

5.3.3 Aineiston käsittely 
 
Tätä tutkielmaa varten käyttöön saatu aineisto oli Henrin ja äidin sekä avustajan välisten 

keskustelujen osalta valmiiksi litteroitua. Analyysin edetessä olemassa olevia litteraatteja 

täsmennettiin ja muokattiin joiltain osin. Tutkittavan ja ikätoverin välisistä keskusteluista ei 

ollut olemassa valmiita litteraatteja, joten kyseinen aineisto litteroitiin kokonaisuudessaan. 

Keskustelu perustuu yleisesti vuorotteluun eli vuorotellen toimimiseen (Hakulinen, 1997). 

Vuorojen merkitsemisessä huomioitiin, että yksittäinen vuoro voi koostua useista lauseista tai 

sisältää vaikka vain yhden ei-sanallisen elementin. Koska ongelmia havaittiin ilmenevän paljon 

symboleiden välisissä siirtymissä, tässä tutkimuksessa erillisinä vuoroina kohdeltiin kaikkia 

keskustelukumppaneiden vuorotellen tuottamia ilmaisuja, eikä pelkästään esimerkiksi 

kokonaisia merkein tuotettuja lausumia. Avusteisessa viestinnässä yleiset kysymys-vastaus -

ketjut, joissa keskustelu etenee sujuvasti tutkittavan hyväksyttyä tai hylättyä 

keskustelukumppaninsa tulkintaehdotuksen (ks. esim. Clarke ym., 2017; Hörmeyer & Renner, 

2013; Soto ym., 2019), merkittiin kuitenkin lyhyesti auki kirjattuna. Vuorovaikutustilanteet 

kirjattiin litteraatteihin niin kuin ne olivat videolta nähtävissä ja kuultavissa.  

 

Litteroinnissa mukailtiin avusteisen viestinnän kirjallisuudessa yleisesti käytettyä, von 

Tetzchnerin ja Basilin (2011) ehdotusten mukaista notaatiomenetelmää. Menetelmässä 

määritellään käytänteet muun muassa graafisten merkkien, puheen sekä eleiden merkitsemiseen 

ja ohjataan sopivan termistön valintaan. Puhutun puheen osalta esimerkiksi puheen painotuksia, 

kuiskaamista tai intonaatiota ei merkitty yksityiskohtaisesti (vertaa esim. Stevanovic & 

Lindholm, 2016: Liite 1). Avusteinen keskustelu on tyypillisesti hidasta ja sisältää paljon 

äänettömiä vuoroja (Mirenda & Bopp, 2003; von Tetzchner & Martinsen, 1999). Tästä syystä 

vuorojen väliset ja sisäiset kestot päädyttiin jättämään merkitsemättä ja esimerkiksi tauot 

merkittiin vain, mikäli niillä katsottiin olevan keskustelun kulun tai ilmaisujen selvittämisen 

kannalta merkitystä. Lausumissa käytettiin suomen kieliopin mukaisia välimerkkejä. 
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Litteroimattomasta aineistosta tehtiin ensin raakalitteraatit keskittyen pääosin puhuttuun 

ainekseen. Koska katse, eleet, ilmeet ja muu toiminta olivat kommunikatiivisena toimintana 

oleellinen osa etenkin Henrin viestintää, näitä piirteitä kirjattiin litteraatteihin heti seuraavassa 

vaiheessa. Kuitenkin esimerkiksi katseen suunta merkittiin litteraatteihin vain, mikäli se oli 

varmuudella todettavissa ja sillä katsottiin olevan keskustelun kulun kannalta merkitystä. Ei-

sanalliset keinot merkittiin sulkeisiin sanallisesti. Ääntely merkittiin puhuttuna puheena vain, 

mikäli äänteistä sai selvää ja tuotetuilla äänteillä oli tilanteen mukaan arvioiden viestinnällinen 

merkitys. Suurin osa Henrin vuoroista muodostui pelkästään ei-sanallisten keinojen käytöstä. 

Henrin vuorot saattoivat kuitenkin koostua myös puhutuista elementeistä tai eri keinojen 

yhdistelmistä. 

 

Litteroinnissa hyödynnettiin sekä vuorovaikutustilannetta että apuvälinettä kuvaavaa 

materiaalia mahdollisimman tarkan ja todenperäisen tilannekuvauksen saamiseksi. 

Laadulliselle analyysille on tyypillistä aineiston keruun ja analyysin yhtenäisyys (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Analyysin edetessä litteraatteihin palattiinkin useita kertoja niitä muokaten ja 

tarkentaen. Tulososiossa tarkasteltavana olevien ilmiöiden kohderivit on litteraateissa lihavoitu, 

aineistoesimerkkien rivit on numeroitu alkuperäisen litteraatin mukaisesti ja tilanteeseen 

kulunut aika on merkitty otsikon perään.  

 

5.4 Aineiston analyysi 
 
Tässä tapaustutkimuksessa aineistoa tarkasteltiin laadullisen aineistolähtöisen analyysin 

keinoin, jolloin tutkimusmenetelmä, tutkittavat ilmiöt ja tutkimuskysymykset määrittyivät ja 

rajautuivat analyysin edetessä (ks. Eskola, 2018). Ilmiöiden määrittelyssä käytettiin apuna 

myös aiempaa tutkimustietoa, eli analyysissa oli teorialähtöisen analyysin piirteitä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Tapaustutkimuksessa tutkittavaa tapausta halutaan yleensä ymmärtää osana 

tiettyä ympäristöä (Eriksson & Koistinen, 2014). Kontekstia eli tapauksen ympäristöä voidaan 

määritellä esimerkiksi laajempana tai suppeampana. Tässä tutkimuksessa laajana kontekstina 

oli tehtävätilanne, eli tutkimukseen hyväksytyt korjausjaksot analysoitiin tarkastelemalla 

vuorojen ja yhteisymmärryksen rakentumista tehtävänäkökulmasta. Keskustelutilanteissa 

osapuolet suorittivat tutkijan antamaa strukturoitua tehtävää eli tilanteet osittain poikkesivat 

vapaasta, spontaanista keskustelusta. Suppeammassa kontekstissa huomiota kiinnitettiin siihen, 

missä vuorovaikutustilanteessa (äidin, avustajan vai ikätoverin kanssa) ja missä järjestyksessä 
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jaksot todellisuudessa ilmenivät. Aineistossa korjausjakson aloittava korjaus ilmeni toisinaan 

useita vuoroja ennen ongelman ratkeamista, ja toisaalta korjausjaksot eivät aina ratkenneet. 

Näissä tilanteissa korjaus oli määriteltävissä korjausjaksoja edeltävää lähikontekstia 

tarkastelemalla. 

 

Aineiston analyysissa oli kuusi vaihetta (Liite 3). Ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin 

videoaineistoon aluksi ilman litteraatteja, ja tämän jälkeen valmiita litteraatteja hyödyntäen. 

Huomiota kiinnitettiin erityisesti keskustelun katkoskohtiin. Tarkastelun ensisijaisena kohteena 

olivat Henrin käyttämät keinot keskustelujen ongelmakohtien ratkaisemiseksi eli avusteisen 

viestijän korjauskäytänteet. 

 

Toisessa vaiheessa paikallistettiin aineistossa esiintyvät korjausjaksot. Tässä tutkimuksessa 

korjausjakson katsottiin alkaneen vuorossa, jossa toinen osapuolista ilmaisi korjaustarpeen 

olemassaoloa. Korjausjakso päättyi, kun Henri hyväksyi keskustelukumppanin vastauksen 

ja/tai kun keskustelu jatkui yhteisymmärryksessä. Korjausjakso saattoi päättyä myös 

keskustelun katkeamiseen. Mukaan otettiin alustavasti kaikki mahdollisesti kokoelmaan 

sopivat eli myös epävarmat jaksot. Koska kommunikointikansion avulla viestintä poikkeaa 

monin tavoin puhutusta puheesta, keskustelujen ei-sanalliseen ainekseen kiinnitettiin erityistä 

huomiota. Aineistosta pyrittiin löytämään kaikki ei-sanalliset vuorot, joissa kumpi tahansa 

osapuolista ilmaisi keskustelussa ilmenneen ongelman kehollisen toiminnan, kuten katseen tai 

eleen, avulla.  

 

Kolmannessa vaiheessa perehdyttiin tarkemmin korjausjaksoissa esiintyviin vuoroihin ja 

ilmiöihin, kuten osapuolten keinoihin korjaustarvetta ilmaisevien vuorojen tai korjausten 

muodostamiseksi. Ei-sanallisten korjauskeinojen määrittely ei ole yhtä vakiintunutta kuin 

puhutun puheen korjauskeinojen määrittely, ja puhutun aineksen puuttuessa keinojen 

havaitseminen voi olla haastavampaa. Analyysissa havainnoitiin tarkasti Henrin kehollista 

toimintaa ja pyrittiin paikallistamaan seikat, joihin keskustelukumppani reagoi. Vastatessaan 

edeltävään vuoroon keskustelija osoittaa samalla omassa vuorossaan sen, miten hän ymmärsi 

edellisen vuoron (Lilja, 2010; Smith, 2015). Keskustelukumppanin vuorojen perusteella voitiin 

yleensä päätellä Henrin vuorojen korjaustarkoitus tai ongelmallisuus ja jäljittää korjausjakson 

mahdolliset aiemmat korjausyritykset. Lisäksi tarkasteltiin, millaiset seikat aiheuttivat 

korjaustarvetta. Näin aineistosta nousi esiin toistuvia ilmiöitä ja korjauskäytänteitä. 

Korjaustarvetta ilmaisevat vuorot, korjausvuorot ja korjausten tekemiseen käytetyt toiminnot 
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merkittiin litteraatteihin lyhenne- ja värikoodein ja esimerkit ryhmiteltiin erilliseen tiedostoon 

keskustelukumppaneittain jaksojen tapahtumisjärjestyksessä. Samalla hylättiin joitain 

keskustelujaksoja, jotka eivät täyttäneet analyysin edetessä korjausjaksolle asetettuja kriteerejä. 

 

Neljännessä vaiheessa lyhenne- ja värikoodein merkityt korjauskäytänteet ryhmiteltiin ja 

taulukoitiin samankaltaisuuksien perusteella keskustelukumppaneittain, jolloin aineistosta 

nousi esille korjauskäytänteiden ja niiden määrien vaihtelua. Myös korjaustarpeen syntymisen 

taustasyyt ja korjausten ilmenemiskontekstit alkoivat näin hahmottua.  

 

Viidennessä vaiheessa määriteltiin ongelman ja korjaustarpeen syntymisen pääsyyt, jotka 

johtivat tiettyihin korjaustilanteisiin. Henrin korjaukset määriteltiin ja ryhmiteltiin tarkemmin 

keskustelukumppaneittain analyysin osoittamien korjaustilanteiden mukaan. Huomiota 

kiinnitettiin erityisesti apuvälineen käyttöön ja keskustelukumppaneiden toimintoihin.  

 

Kuudennessa vaiheessa vertailtiin Henrin korjauskäytänteitä suhteessa eri korjaustilanteisiin ja 

eri keskustelukumppaneihin. Tutkimuksen laajuus huomioiden keskustelukumppaneiden 

vastausvuorojen tarkempi analysointi jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ongelmallisista 

seikoista ja erityistä pohdintaa vaativista korjausjaksoista keskusteltiin ohjaajien kanssa 

analyysin eri vaiheissa, ja analyysit tehtiin tarvittaessa uudelleen. 

 

Korjausjaksojen analysointi perustui osin avusteisen viestinnän korjausilmiöiden määrittelyihin 

(esim. Bloch & Wilkinson, 2004; Brady & Halle, 2002; Mirenda & Bopp, 2003) sekä puhutun 

keskustelun korjausjäsennyksestä saatavilla olevaan tietoon (esim. Haakana ym., 2016; 

Schegloff ym., 1977; Sorjonen, 1997), ja osin aineistolähtöisyyteen. Lopulliseen 

aineistokokoelmaan valikoitui 21 korjausjaksoa ja 56 Henrin tekemää korjausta. Ongelmat 

ilmenivät Henrin vuoroissa ja tulivat esiin keskustelukumppanin vuorojen perusteella. 

Keskustelukumppani itse ei kuitenkaan usein ollut tietoinen ongelmasta ennen Henrin 

reagointia. Tämän tutkimuksen aineistossa keskustelukumppanit ilmaisivat tietoisesti Henrin 

vuorojen ongelmallisuutta vain harvoin. 

 

Aineistosta nousi esiin osin aiempien tutkimusten mukaisia korjaustoimintoja, joita päädyttiin 

tässä tutkimuksessa nimittämään korjauskeinoiksi. Korjauskeinoiksi määriteltiin aikaisemman 

teoriatiedon tukemana muokkaus, toisto ja lisäys (ks. Brady & Halle, 2002; Dincer & Erbas, 

2010; ks. myös Schegloff ym., 1977), joita Henri kohdisti aiempaan ilmaisuunsa 
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keskustelukumppanin vuoron aikaansaamana. Henri käytti muokkausten, toistojen ja lisäysten 

tuottamiseen ei-sanallisia, kehollisia korjaustapoja, jotka hahmottuivat alakategoriaksi 

korjauskeinoille. Korjaustavat määriteltiin aineistosta tehtyjen havaintojen pohjalta itsenäisesti 

niiltä osin kuin aiempaa tutkimustietoa ei ollut tähän hyödynnettävissä. Korjaustavat jaoteltiin 

aineiston analyysiin pohjautuen neljään eri luokkaan: eleet, katse, toiminta ja modaliteetin 

vaihto.  

 

Viittomia ja ikonisia pantomiimieleitä (ks. esim. Brown ym., 2019) ei voitu tässä aineistossa 

luotettavasti erottaa toisistaan, joten ne on määritelty samaan elekategoriaan kuuluviksi. 

Erityisesti katse hienovaraisena korjaustapana oli epävarma tulkittava. Katsekorjaustyyppejä 

määritellessä huomiota kiinnitettiin koko tehtäväkontekstiin ja siinä ilmeneviin 

säännönmukaisuuksiin ja poikkeavuuksiin katseen käytössä. Määrittelyssä huomioitiin 

esimerkiksi erilaiset katsomisen tavat ja katseen suuntaaminen, joka on vuorovaikutuksessa 

vahvasti säänneltyä toimintaa (ks. esim. Peräkylä, 2016). Katseen käyttö voitiin määritellä 

tarkemmin katseen kohteen ja/tai keston mukaan. Pitkäkestoinen katse alkoi usein vastauksena 

keskustelukumppanin tulkintaehdotusvuoroon, ja jatkui yhden tai useiden korjausvuorojen 

ajan. Lyhytkestoisella katseella tarkoitetaan korjausvuoron aikana toisesta kohteesta kuten 

käsistä tai kansiosta siirrettyä nopeaa katsetta (vilkaisua) keskustelukumppaniin ja usein 

takaisin alkuperäiseen kohteeseen.  

 

Toiminnalla tarkoitetaan motorisia toimintoja, joiden avulla Henri pyrki saavuttamaan 

viestintätavoitteensa, mutta jotka eivät kuitenkaan olleet luokiteltavissa eleiksi. Toimintaa 

kuvasi sivun kääntäminen tai sen yrittäminen suulla, kasvoilla tai kädellä, sivuista kiinni 

ottaminen, käden pitäminen kansion sivujen päällä, keskustelukumppanin koskettaminen, 

keskustelukumppanin käden pois työntäminen ja pöydän lyöminen. Kädellä koskettaminen 

määriteltiin toiminnan sijaan eleeksi silloin, jos koskettamisen voitiin tarvittaessa laajemman 

kontekstin perusteella katsoa tähtäävän tietyn merkin osoittamiseen eikä esimerkiksi sivun 

kääntämiseen. Modaliteetin vaihto (ks. Mirenda & Bopp, 2003; ks. myös Bloch ja Wilkinson, 

2004) on tässä tutkimuksessa määritelty korjaustavaksi, jossa Henri muokkaa ilmaisuaan 

vaihtamalla ensisijaisesta viestintäkeinostaan johonkin toiseen modaliteettiin korjausjakson 

yhteydessä. Aineistossa Henri vaihtoi viestintäkeinoa kommunikointikansiosta 

pantomiimieleisiin, mutta hän olisi voinut vaihtaa modaliteettia muihinkin viestinnän 

muotoihin. Tästä syystä modaliteetin vaihto on määritelty omana kategorianaan muiden 

korjaustapojen rinnalla. 
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6 TULOKSET 
 

Sekä avusteinen viestijä että keskustelukumppanit olivat orientoituneita ja motivoituneita 

keskustelun sujuvaan eteenpäin viemiseen yhdessä keskustelua rakentaen. Henri pyrki 

aktiivisesti ja sinnikkäästi korjaamaan keskusteluissa kohtaamansa ongelmakohdat. Hän teki 

korjauksia reaktiona keskustelukumppaneidensa väärintulkintoihin ja selvennyspyyntöihin, ja 

pyrki näin saamaan viestinsä ymmärretyksi. Väärintulkintoja ja selvennyspyyntöjä aiheuttivat 

apuvälineen ominaisuudet sekä vaikeus ymmärtää tai havaita Henrin ilmaisuja. Lisäksi Henri 

korjasi kansion käyttöön liittyviä ongelmia, jotka näkyivät erityisesti merkin löytämisen 

haasteina. Hän pyrki palauttamaan katkenneen yhteisymmärryksen toistamalla ja 

muokkaamalla ilmaisujaan tai lisäämällä niihin uusia elementtejä. Korjausten tekemiseen Henri 

hyödynsi monipuolisesti eleitä, katsetta ja toimintaa. Joissain tilanteissa hän korjasi vaihtamalla 

viestinnän muotoa eli modaliteettia. Henrin korjauskäytänteet ja korjausten määrät vaihtelivat 

keskustelukumppanin mukaan. Tässä luvussa käsitellään ensin keskustelujen ongelmien syitä. 

Tämän jälkeen tarkastellaan Henrin korjauskäytänteitä ja lopuksi esitellään korjausilmiöihin 

liittyviä eroavaisuuksia keskustelukumppaneiden välillä. 

 

6.1 Keskustelujen ongelmien syitä 
 
Korjaustarpeen syntyminen voitiin ryhmitellä kolmeen pääsyyhyn: 1) viestinnän apuvälineen 

rajallisen kielellisen sisällön aiheuttamat väärinymmärrykset, 2) ei-sanallisen viestinnän 

aiheuttamat väärinymmärrykset ja 3) kommunikointikansion käyttöön liittyvät ongelmat. 

Ongelmien taustasyyt näyttivät vaihtelevan keskustelukumppanin mukaan. Äidin ja avustajan 

kanssa korjaustarvetta aiheuttivat pääosin apuvälineen sisältöön liittyvät rajoitukset sekä 

Henrin viestintäkeinojen ymmärtämisen ja havaitsemisen yksittäiset haasteet. Ongelmat voitiin 

tunnistaa Henrin ilmaisuja seuraavien keskustelukumppaneiden vuorojen perusteella. Henrin ja 

äidin välisissä keskusteluissa ongelmat liittyivät pääosin sopivan merkin puuttumiseen 

kommunikointikansiosta. Tämä näyttäytyi edelleen muun muassa vuoroina, joissa Henrin 

valitseman merkin merkitys oli epäselvä ja vaati tarkennusta. Henrin ja avustajan välisissä 

keskusteluissa Henri pyysi avustajaa kerran muokkaamaan ilmaisemansa väärän 

sanajärjestyksen. Tämän katsottiin johtuvan kommunikointikansion rajoituksista: kansion 

rakenteen vuoksi avusteiselle viestijälle voi olla helpompaa ja nopeampaa valita samalla 

aukeamalla esiintyvät sanat peräkkäin kuin lauserakenteellisesti asianmukaisessa 
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järjestyksessä. Muut ongelmat äidin ja avustajan kanssa johtuivat siitä, että he tulkitsivat Henrin 

merkinosoittamistavan väärin. 

 

Henrin ja ikätoverin keskustelujen ongelmat ilmenivät erityisesti merkin löytämiseen liittyvinä 

haasteina ja tulivat esiin usein niin sanotuissa symbolien välisissä siirtymissä (ks. Savolainen, 

2020). Saman tasoisia vaikeuksia ei ilmennyt Henrin keskusteluissa äidin ja avustajan kanssa, 

vaan kansion käyttö ja merkin löytäminen onnistuivat pääasiassa sujuvasti ja nopeasti. Äiti ja 

avustaja yleensä havaitsivat herkästi Henrin ilmaisut ja korjausyritykset ja reagoivat niihin 

nopeasti, kun taas ikätoverilla tämä saattoi vaatia aikaa ja useita Henrin korjausyrityksiä. 

Viestintäkeinojen lisäksi myös keskustelukumppaniin liittyvät seikat näyttivät siis vaikuttavan 

ongelmien syntyyn. Ikätoverin kanssa ongelmat painottuivat apuvälineen tai ilmaisun 

kielellisen sisällön sijaan merkkien kansiosta löytämiseen, ja myös Henrin korjaukset tähtäsivät 

pohjimmiltaan merkkien löytämiseen eikä niinkään viestin perille saamiseen. Lisäksi Henrin 

korjauksissa korostui erityisesti käsillä tapahtuva kansioon kohdistuva toiminta, jota hän 

muutoin hyödynsi viestinnässään harvoin. Näistä syistä johtuen kansion käyttöön liittyvät 

ongelmat on luokiteltu omaksi ryhmäkseen. 

 

6.2 Avusteisen viestijän korjauskäytänteet 
 
Valtaosa (89,3 %; n = 50) Henrin tekemistä korjauksista voitiin määritellä itse aloitetuiksi 3. 

position korjauksiksi, joissa hän korjasi omaa ilmaustaan vastaanottajan eli 

keskustelukumppanin vuoron osoittaessa väärinymmärrystä (ks. Sorjonen, 1997). Joissain 

tapauksissa korjaukset syntyivät myöhemmissä vuoroissa 4. positiossa. Itsekorjauksilla Henri 

reagoi kansion käyttöön liittyviin ongelmiin (68 %; n = 34) tai kumppanin virheellisiin 

tulkintoihin (32 %; n = 16). Lisäksi hän teki toisen aloittamia itsekorjauksia (10,7 %; n = 6) 

vastauksena selvennyspyyntöihin. Hän käytti korjaamiseen toistoja, muokkauksia ja lisäyksiä. 

Näiden tekemiseen hän hyödynsi katsetta, eleitä, toimintaa ja modaliteetin vaihtoa. Käytetyt 

korjauskeinot ja -tavat vaihtelivat tilanteittain ja keskustelukumppaneittain. 

 

6.2.1 Korjaustilanteet 
 
Aineiston analyysissa tunnistettiin kolmenlaisia tilanteita, joissa korjaustarve nousi esiin ja 

Henri korjasi ilmaisujaan. Henri korjasi 1) kansion käyttöön liittyvän ongelman seurauksena, 

2) reaktiona vastaanottajan virheelliseen tulkintaan (väärintulkintaan) tai 3) reaktiona 
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selvennyspyyntöön (Kuvio 1). Kansion käyttöön liittyvä korjaus oli luonteeltaan korostuneen 

toimintakeskeinen ja kansion käyttötapaan suuntautuva, kun taas kahden viimeksi mainitun 

yleisenä tehtävänä oli oman viestin perille saaminen (vrt. Salmenlinna, 2005). 

 
Kuvio 1. Korjaustilanteet (n = 56). 

 
Kansion käyttöön liittyvän ongelman korjaus Henri tuotti eniten korjauksia (n = 34) 

keskustelukumppanin kansion käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi (ks. myös operationaalinen 

kompetenssi: Light, 2003). Ongelmat ilmenivät erityisesti merkin löytämisen vaikeuksina. 

Ilmiö oli aineistossa niin huomattava, että se määriteltiin omaksi luokakseen, vaikka ilmiöön 

liittyi myös viestintäkeinojen väärintulkintaa. Kaikki kansion käyttöön liittyvät ongelmat 

ilmenivät Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa. Henri yleensä katsoi kansiota 

keskustelukumppanin luetellessa kansion sanastoa. Kansion käyttöön liittyvä ongelma syntyi 

tavallisesti, kun ikätoveri tulkitsi väärin Henrin sarakkeen tai merkin osoittamisen, jonka Henri 

teki tyypillisesti nostamalla katseensa kansiosta kumppaniin, nyökkäämällä ja/tai 

äännähtämällä vastauksena ikätoverin kysymysmuotoiseen ehdotukseen (esim. tässä?). Merkin 

löytämisen haasteet johtivat toisinaan tilanteisiin, joissa korjaustarve syntyi väärälle sivulle 

ajautumisesta ja sitä seuranneista ymmärtämisen vaikeuksista oikeaa sivua etsittäessä. Kansion 

käyttöön liittyvien ongelmien ryhmään kuului lisäksi kaksi tilannetta, joissa ikätoveri olisi 

halunnut ryhtyä ratkaisemaan annettua tehtävää kategoriamerkeistä aloittaen, Henrin 

ilmaiseman tahdon vastaisesti (ks. Esimerkki 1). 

 

Esimerkki 1. T4-I1: Tyttö panee kissan laatikkoon (0:13 min). 
 
1 I: Haluuksä kansion? Onkse tässä rivillä? (osoittaa kategoriamerkkejä) 
2 H: (pudistaa) 
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3 I: Ei. 
4 H: (yrittää kääntää suullaan sivua)  
5 I: Katoksä jonnekki tänne? (ryhtyy kääntämään sivua) 

Katotaaks ensin täältä, onkse tässä rivillä? (osoittaa kategoriamerkkejä) 
6 H: (vilkaisee, mihin ikätoveri osoittaa, yrittää kääntää sivuja suulla ja kädellä) 
7 I: (kääntää sivua) 

 
Esimerkissä 1 ikätoveri ensin reagoi Henrin pyrkimykseen kääntää sivua (rivi 5), mutta ohitti 

sitten sekä Henrin kieltävän vastauksen että sivunkääntöyrityksen palaamalla 

kategoriamerkkeihin. Ongelma vaikutti syntyvän ikätoverin päättäessä millä tavalla merkkiä 

lähdettiin hakemaan, eli kategoriamerkeistä aloittamalla. Ikätoveri mahdollisesti koki tavan 

itselleen helpoimmaksi, kun taas Henri olisi ehkä halunnut oikoa suoraan kansion sivuille. 

Samoin kuin merkin löytämisen vaikeudet, myös edellä mainitut tilanteet vaikuttivat liittyvän 

ikätoverin puutteellisiin kansionkäyttötaitoihin. 

 

Korjaus reaktiona väärintulkintaan Korjaus reaktiona keskustelukumppanin virheelliseen 

tulkintaan oli keskustelujen toiseksi yleisin korjaustilanne (n = 16). Henri teki kyseisiä 

korjauksia kaikkien kumppaneidensa kanssa, mutta suhteellisesti eniten avustajan ja äidin 

kanssa. Ilmaisun väärintulkinta kuvaa tilannetta, jossa keskustelukumppanilla oli vaikeuksia 

Henrin ilmaisun vastaanotossa tai tulkinnassa (Taulukko 1). Henri saattoi esimerkiksi pyrkiä 

katseellaan tarkempaan osoittamiseen kuin keskustelukumppani tulkitsi, tai 

keskustelukumppani ei ymmärtänyt Henrin eleen merkityssisältöä oikein. Joissain kategorian 

esimerkeissä vaikutti kuin keskustelukumppani ei olisi lainkaan havainnut Henrin ilmaisua. 

Koska havaitsemisen ongelmia ei voitu luotettavasti erottaa ilmaisun väärintulkinnasta, tällaiset 

tilanteet määriteltiin väärintulkinta-kategoriaan kuuluviksi.  

 

Taulukko 1  

Väärintulkintavuorojen tarkempi sisältö keskustelukumppaneittain. 

Ongelmavuoro 
 

Äiti Avustaja Ikätoveri Yhteensä 

Ilmaisun väärintulkinta 8 2 2 12 
Graafisen merkin 
monimerkityksisyys 

4 - - 4 

Yhteensä 12 2 2 16 
 

Ilmaisun väärintulkintaan lukeutuvat myös väärät tulkintaehdotukset, joista suurin osa ilmeni 

Henrin ja äidin välisissä keskusteluissa ja sai alkunsa oikean merkin puuttumisesta. Merkityksiä 
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piti selvittää kiertoreittejä käyttäen, jolloin äiti teki tulkintaehdotuksia esimerkiksi Henrin 

pantomiimieleiden perusteella. Väärä tulkintaehdotus kuvaa siis tilannetta, jossa 

keskustelukumppani tulkitsi ja tuotti ääneen virheellisesti Henrin eleen tai laajemman, graafisin 

merkein valitun ilmaisun, mihin Henri vastasi korjauksella. Väärä tulkintaehdotus saattoi olla 

myös osittain oikea ja johti merkityksen tarkentamiseen tai lauserakenteen muokkaukseen, 

kuten esimerkissä 2.  

 
Esimerkki 2. T4-AH: Tyttö tönäisee poikaa, joka astuu taaksepäin (0:27). 
 
17 A: Nyt löyty, onks tällä sivulla? Tää rivi, mm, {vetää VETÄÄ}, {nostaa NOSTAA}, {kantaa 

KANTAA}, {kumartaa KUMARTAA}, {kaatuu KAATUU}. 
18 H: (katsoo avustajaan, hymyilee) 
19 A: Sisko ja veli kaatu. 
20 H: (jatkaa avustajan katsomista, hymyilee) 
21 A: Vai sisko kaataa veljen. 
22 H: oo (vilkaisee ylös, hymyilee, tekee kädellä työntävää liikettä) 
23 A: (katsoo lasta, nyökkää, hymyilee) 

 
Esimerkissä avustaja teki rivillä 19 virheellisen tulkintaehdotuksen. Henri vaikutti pyrkivän 

korjaamaan väärän lauserakenteen jatkamalla avustajan katsomista eleettä ja odottaen, että tämä 

tekisi uuden tulkintaehdotuksen. Hän jatkoi katsetta siihen saakka, että avustaja teki uuden 

oikean tulkintaehdotuksen, ja vahvisti tämän äänen, katseen ja eleen avulla (rivi 22).  

 

Henrin ja äidin välisissä keskusteluissa Henri teki neljä korjausta graafisen merkin 

monimerkityksisyyden vuoksi. Näissä tilanteissa äiti tulkitsi Henrin valitseman merkin sen 

yläpuolelle kirjoitetun merkitysvastineen perusteella. Henrin kyseisessä kontekstissa merkille 

antama merkitys poikkesi kuitenkin merkitysvastineesta, jolloin merkitystä piti korjata.  

 

Selvennyspyynnön jälkeinen korjaus Selvennyspyyntöjä tekivät kaikki 

keskustelukumppanit, mutta yleisimmin niitä teki äiti merkin monimerkityksisyyteen liittyvissä 

tilanteissa. Kaikki selvennyspyynnöt olivat tyyliltään kysyviä (ks. Esimerkki 3). 

 
Esimerkki 3. T2-I1: Tikapuut (0:10). 
 
97 I: Et-, taaksepäin. (yrittää kääntää sivun taaksepäin)  
98 H: (ääntelee, katsoo sivua, pitää kättä vasemman sivun alalaidassa)  
99 I: Ihmiset. Ihmiset vai? 
100 H: (katsoo ikätoveria, pitää kättä vasemman sivun alalaidassa)  
101 I: Verbit. 
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102 H: (nyökkää, nostaa käden kansiolta) 
103: I: Verbeihin. (kääntää sivuja) 

 
Esimerkissä 3 ikätoverin vuoron ihmiset vai? voidaan ajatella vastaavan merkitykseltään 

ilmaisua ”sanoitko ihmiset?”, mikä voidaan nähdä korjausaloitteen kaltaisena kohdennettuna 

selvennyspyyntönä (ks. esim. Brady & Halle, 2002; Kurhila, 2012). Henri vastasi 

selvennyspyyntöön toistamalla aiemman ilmaisunsa eli merkin kädellä osoittamisen. Ikätoveri 

ei tyypillisesti sanoittanut merkitysvastineita ääneen. Ääneen sanoittaminen vaikutti liittyvän 

selvennyspyyntöjen tai tulkintaehdotusten tekemiseen ja toimi näin ollen yhtenä kriteerinä 

korjaustilanteiden määrittelyssä. Henrin ja äidin välisessä keskustelussa ilmeni myös kaksi 

ongelmavuoroa, joissa äiti teki selvennyspyynnön varmistuakseen Henrin käyttämästä 

modaliteetista (ks. esim. luku 6.2.4.1 esimerkki 8). 

 

6.2.2 Korjausjaksot 
 
Korjausjaksoja oli yhteensä 21, joista suurin osa Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa 

(Taulukko 2). Aineistossa (101:05 min) ilmeni kaikkiaan 56 Henrin tekemää korjausta. Näistä 

yli 60 prosenttia (n = 34) liittyi kansion käyttöön liittyvän ongelman korjaamiseen ja noin 29 

prosenttia (n = 16) ilmaisun väärintulkintaan. Äidin kanssa Henri teki keskimäärin 2,5 korjausta 

jaksoa kohti (vaihteluväli 1–5), avustajan kanssa kahdessa ilmenneessä korjausjaksossa 

yhteensä kolme korjausta, ja ikätoverin kanssa korjauksia oli korjausjaksoissa keskimäärin 3,5 

(vaihteluväli 1–5). Yhteisymmärrys jäi saavuttamatta kahdessa korjausjaksossa: kerran sekä 

äidin että ikätoverin kanssa. 
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Taulukko 2  

Korjausten määrät korjausjaksoittain ja tehtävittäin.  

Korjausjaksot Tehtävä Korjausten  
määrä 

Yhteisymmärrys 
saavutettu 

1 T4-ÄH 1 K 
2 T4-Ä1 3 K 
3 T4-Ä1 2 E 
4 T4-Ä1 2 K 
5 T4-Ä4 5 K 
6 T4-Ä4 2 K 
7 T4-AH 1 K 
8 T4-A1 2 K 
9 T4-IH 2 K 
10 T4-I1 1 K 
11 T4-I2 3 K 
12 T4-I2 2 K 
13 T4-I3 5 E 
14 T4-I3 3 K 
15 T2-I1 3 K 
16 T2-I1 3 K 
17 T2-I1 5 K 
18 T2-I1 5 K 
19 T2-I2 1 K 
20 T2-I3 2 K 
21 T2-I3 3 K 

Lyhenteet: Ä = äiti, A = avustaja, I = ikätoveri, K = kyllä, E = ei. 
*Tehtävät ja osatehtävät avattu tarkemmin liitteessä 1. 
 

6.2.3 Korjauskeinot 
 
Henri kohdisti toistoja, muokkauksia ja lisäyksiä alkuperäisen ilmaisunsa lisäksi myös 

korjausvuoroihinsa, mikäli ensimmäinen korjausyritys ei johtanut ongelman ratkeamiseen. 

Käytetyt korjauskeinot vaihtelivat keskustelukumppaneittain (ks. myös luku 6.3 Kuvio 7) 

korjaustilanteesta riippuen (Kuvio 2). Kansion käyttöön liittyvien ongelmien korjaamisessa 

korostui ilmaisun muokkaus. Väärintulkintavuoroihin Henri reagoi kaikkia korjauskeinoja 

hyödyntäen, kuitenkin eniten toistamalla ilmaisunsa. Selvennyspyyntöihin vastaamiseen hän 

käytti ainoastaan toistoa.  
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Kuvio 2. Korjauskeinot korjaustilanteittain. 

 
Korjauskeinojen jakautuminen korjaustavoittain ja yhteisymmärryksen saavuttaminen 

korjauskeinoittain on esitetty taulukossa 3. Korjauksista 37,5 prosenttia (n = 21) johti 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Yhteisymmärrystä ei siis useimmiten saavutettu 

ensimmäisellä korjauksella, vaan kaikkiaan 81 prosenttia (n = 17) korjausjaksoista pitkittyi 

useita korjauksia vaativiksi jaksoiksi. Toisaalta korjaukset usein seurasivat toisiaan nopeasti 

Henrin peräkkäisissä vuoroissa, eikä korjausjaksoihin välttämättä kulunut paljon aikaa. Useita 

korjauksia vaatineissa korjausjaksoissa Henri saattoi käyttää useita erilaisia korjauskeinoja ja -

tapoja. 

 

Taulukko 3  

Korjauskeinojen jakautuminen korjaustavoittain. 

 Muokkaus Toisto Lisäys Yhteensä 

Katse 9 10 3 22 
Eleet  9 6 4 19 

Toiminta 10 1 2 13 
Modaliteetin vaihto 2 - - 2 
Yhteensä 30 17 9 56 
Yhteisymmärrys 
saavutettu 

7 
(23,3 %) 

9 
(52,9 %) 

5 
(55,6%) 

21 
(37,5 %) 
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Kuviossa 3 on esitetty korjaustarvetta ilmaisevat vuorot ja korjauskeinot vaihtoehtoisissa 

keskustelunkuluissa Henrin kohdatessa keskustelussa ilmenneen ongelman (mukaillen: Brady 

& Halle, 2002).  

 
Kuvio 3. Vaihtoehtoiset keskustelunkulut Henrin kohdatessa ongelmatilanteen aineiston 
keskusteluissa. 

Keskustelu
katkeaa

Henrin ilmaisu

Korjaustarpeen ilmaiseva 
vuoro

SelvennyspyyntöKansion käyttöön 
liittyvä ongelma

Väärin-
tulkinta

Henrin tuottama korjauskeino

ToistoMuokkaus Lisäys

Henri hylkää
keskustelukumppanin
vastauksen

Keskustelu-
kumppani
vastaa 
(korjaukseen)

Henri  hyväksyy
keskustelukumppanin 
vastauksen

Keskustelu päättyy 
tai jatkuu 
yhteisymmärryksessä;
Henri tai 
keskustelukumppani 
tuottaa seuraavan 
vuoron
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Suorakulmioiden sisällä ilmaistut vaiheet kuvaavat Henrin vuoroja ja soikeiden kuvioiden 

sisällä ilmaistut vaiheet kuvaavat keskustelukumppaneiden vuoroja. Ongelmat nousivat esiin 

Henrin vuorojen jälkeen. Hän reagoi korjaustarvetta ilmaiseviin vuoroihin korjausvuoroilla, 

joihin keskustelukumppani vastasi, vaikkakaan ei välttämättä aina havainnut korjausta 

tietoisesti. Mikäli Henri oli tyytyväinen saamaansa vastaukseen, keskustelu saattoi taas jatkua. 

Mikäli Henri ei hyväksynyt saamaansa vastausta, hän tuotti tyypillisesti uuden korjauksen niin 

monta kertaa, että yhteisymmärrys saavutettiin. Joissain tapauksissa Henrin tyytymättömyys 

saamaansa vastaukseen kuitenkin katkaisi keskustelun joko hetkellisesti tai kokonaan, yleensä 

useiden korjausyritysten jälkeen. Toisinaan keskustelukumppani tuotti uuden ilmaisun Henrin 

ilmaistua tyytymättömyytensä, jolloin keskustelu saattoi jatkua. Kuviossa ei ole selvyyden 

vuoksi jaoteltu korjauskeinoja korjaustarvetta ilmaisevien vuorojen mukaan vaan kuvio on 

tehty olettaen, että jokainen korjauskeino voi ilmetä vastauksena mihin tahansa aineiston 

korjaustarvetta ilmaisevista vuoroista.  

 

6.2.3.1 Muokkaus korjauskeinona 
 
Korjauskeinoista Henri käytti eniten muokkausta, jota oli yli puolet (53,6 %) kaikista 

korjauksista. Muokkausten määrään vaikutti kansion käyttöön liittyvien ongelmien runsaus, 

sillä Henri pyrki näissä tilanteissa tyypillisesti korjaamaan ilmaisuaan muokkaamalla sitä 

alkuperäisestä poikkeavaksi. Henrin tekemät muokkaukset kohdistuivat pääosin ilmaisun 

tuottotapaan merkinetsintätilanteissa. Tällöin hän saattoi muokata ilmaisuaan useitakin kertoja 

peräkkäin korjausjakson aikana. Lisäksi Henri muokkasi ilmaisujaan vastauksena 

väärintulkintoihin. Hän käytti muokkauksiin lähes yhtä paljon katsetta, eleitä ja toimintaa ja 

kahdesti modaliteetin vaihtoa. Muokkauksista lähes neljännes (23,3 %) johti korjauksen 

jälkeiseen yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Esimerkissä 4 ikätoveri päätyi väärälle sivulle, 

mikä synnytti korjaustarpeen.  

 
Esimerkki 4. T4-I3: Tyttö tekee pojalle voileivän ja panee hymyillen (leikki)hämähäkin 
voileivän sisään, poika ottaa voileivän, haukkaa ja huutaa (0:14). 
 
30 I: Tässä. (osoittaa saraketta) 
31 H: (katsoo sivua) 
32 I: (kääntää sivua) Tässä. 
33 H: (pudistaa, osoittaa kädellä kansion vasempaan laitaan)  
34 I: Ei oo tässäkään. Vai onko?  
35 H: (ääntelee)  
36 I: Seuraava sivu. (kääntää sivua) Onkse tässä?  
37 H: ää-ä (koskee kädellä kaverin kättä, katsoo kaveria)  
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38 I: Tässä (osoittaa ensimmäistä saraketta) 
39 H: (ääntelee, katsoo kaveria, pitää vasenta kättään kansion vasemman sivun päällä)  
40 I: Taakseppäi?  
41 H: (nyökkää, nostaa käden kansiolta, nojaa taakse, katsoo tutkijaa) 

 
Henri yritti mahdollisesti viestiä ensin väärälle sivulle siirtymisestä osoittamalla kansion 

vasempaan laitaan, mutta ikätoveri tulkitsi Henrin ilmaisun väärin ja käänsi sivua eteenpäin. 

Koska sivu oli väärä, Henri muokkasi ilmaustaan koskettamalla kädellään ikätoverin kättä (rivi 

37). Ikätoveri tulkitsi tämän toiminnan väärin, jolloin Henri edelleen muokkasi toimintaansa, 

nyt pitämällä vasenta kättään kansion vasemman sivun päällä. Tämä sai ikätoverin ehdottamaan 

sivun kääntämistä taaksepäin, minkä tulkinnan Henri hyväksyi (rivit 40-41). 

 

6.2.3.2 Toisto korjauskeinona 
 
Toistoja Henri hyödynsi sekä kansion käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa että vastauksena 

selvennyspyyntöihin ja väärintulkintoihin, ja jokaisen keskustelukumppaninsa kanssa. Hän 

vastasi kaikkiin aineiston selvennyspyyntöihin toistamalla ilmaisunsa. Hän toisti suurimmaksi 

osaksi katseen avulla tuotettuja ilmaisuja, joko katsoen pitkään keskustelukumppania tai 

katsoen kommunikointikansiota. Hän toisti myös eleitä, mutta toimintavuoron vain kerran. 

Toisto palautti yhteisymmärryksen lähes 53 prosentissa tapauksista. Esimerkissä 5 ongelma 

syntyi, kun ikätoveri mahdollisesti tulkitsi Henrin osoittavan saraketta merkin sijaan tai ei 

ymmärtänyt Henrin hyväksyvää ilmaisua. 

 
Esimerkki 5. T2-I3. Peili (0:27 min). 
 
33 I: {Tässä? IKKUNA} (osoittaa toisen sarakkeen ensimmäistä merkkiä) 
34 H: (katsoo kaveria, äännähtää) 
35 I:  Tästä löytyy, {tämä IKKUNA}. 
36 H: mm (nyökkää, katsoo kaveria) 
37 I:  {Tämä? MATTO} 
38 H:  mm (pudistaa) 
39 I: {Tämä? LATTIA} Ei ollu täs missään? 
40 H: (nyökkää)  
41 I: Ei ollu?  
42 H: (nyökkää)  
43 I: Seuraava sivu. (ryhtyy kääntämään sivua) 
44 H: (valittavaa ääntelyä, painaa pään kansiota vasten, vilkaisee kaveria, nostaa pään ja 

katsoo sivun ylälaitaa kohti) 
45 I: Onkse ikkuna?  
46 H: (katsoo kaveria, nyökkää) 
47 I: Ikkuna. 
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48 H: (katsoo tutkijaa, nostaa pään ylös, hymyilee) 
 

Ikätoveri kysyi Henriltä, eikö merkkiä löydy sivulta (rivi 39), mihin Henri vastasi 

nyökkäämällä. Vastauksesta varmistuakseen ikätoveri pyysi Henriä selventämään vastaustaan 

kysymällä ei ollu?, mihin Henri vastasi uudelleen nyökäten. Henri todennäköisesti tarkoitti 

nyökkäyksillään, että merkki löytyy sivulta (eiku on -tyyppisesti), mutta ikätoveri tulkitsi eleen 

päinvastoin ja ryhtyi kääntämään sivua. Tämä sai Henrin turhautumaan ja hetkellisesti 

luovuttamaan viestintäpyrkimyksessään, ennen kuin oikea merkki löytyi katsekorjauksen 

avulla (rivi 44). 

 

6.2.3.3 Lisäys korjauskeinona 
 
Lisäystä Henri käytti sekä äidin että ikätoverin kanssa keskustellessaan, tyypillisimmin vasta 

korjausjakson toisena tai sitä myöhempänä korjausyrityksenä oikeaa merkkiä etsiessään tai 

merkin puuttuessa. Henri teki lisäyksiä joko katseen, eleen tai toiminnan avulla. Lisäys palautti 

yhteisymmärryksen keinoista suhteellisesti parhaiten eli yli 55 prosentissa tapauksista. 

Seuraavassa esimerkissä kansion käyttöön liittyvät vaikeudet johtivat väärintulkintaan merkin 

viittaussuhteesta. 

 
Esimerkki 6. T2-I3: Peili (0:15 min). 
 
1 I: Mennäänks me tänne jonnekki, {tämä MIELIPITEET}.  

(osoittaa kategoriamerkkien ensimmäistä saraketta) 
2 H: (katsoo kaveria, nyökkää) 
3 I: {Tämä? MIELIPITEET} Mielipiteisiin. (kääntää sivuja)  
4 H: (katsoo ja koskettaa kategoriamerkkejä)  
5 I: Ei mielipiteisiin. (osoittaa kategoriamerkkejä)  
   {Tämä? HUONOSTI} 
6 H: KOTI (katsoo ja osoittaa sormella merkkiä)  
7 I: Tä-,{koti? KOTI} 
8 H: (nostaa katseen kaveriin) 
9 I: (kääntää sivuja) Sä näytit sormellas siihen. 

 
Hyväksymällä ikätoverin ehdotuksen ”mielipiteet”-merkistä (rivi 2) Henri mahdollisesti yritti 

viestittää, että valittu sarake oli oikea. Ikätoveri kuitenkin näytti tulkitsevan hyväksynnän 

tarkoittavan siirtymistä ”mielipiteet” -välilehdelle, ja käänsi sivuja eteenpäin. Henri korjasi 

muokkaamalla ilmaisuaan koskettamalla kädellään kategoriamerkkejä, mikä saikin ikätoverin 

palaamaan kategoriamerkkeihin. Ikätoveri kuitenkin ehdotti edelleen väärää merkkiä (rivi 5), 
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jolloin Henri lisäsi ilmaisuunsa sormella osoittamisen ja näin tarkensi aiempaa osoittamistaan, 

mikä johti yhteisymmärryksen saavuttamiseen.  

 

6.2.4 Korjaustavat 
 
Henri käytti korjaamiseen monipuolisesti katsetta, eleitä, toimintaa ja modaliteetin vaihtoa 

(Kuvio 4). Korjausten yhteydessä hän saattoi myös äännellä ja käyttää ilmeitä, kuten hymyilyä. 

Ilmeitä tai ääntelyä ei kuitenkaan käytetty korjaamiseen yksinään muista tavoista erillisinä, ja 

ne on siksi tässä tutkimuksessa määritelty korjausta tukeviksi tavoiksi. Kyseisiä tapoja tai 

niiden mahdollista vaikutusta korjaustoimintaan ei tässä tutkimuksessa käsitelty tarkemmin. 

 

 
Kuvio 4. Korjaustapojen jakautuminen korjaustilanteittain. 

 

6.2.4.1 Katseen käyttö korjaustapana 
 
Henri käytti katsetta korjaustavoista eniten, 22 kertaa (Kuvio  4). Katse oli ainoa korjaustapa, 

jota Henri käytti kaikkien keskustelukumppaneiden kanssa: äidin kanssa hän teki puolet 

korjauksista katsetta käyttäen, ikätoverin kanssa lähes kolmasosan ja avustajan kanssa kaikki 

kolme korjausta.  

 

11 10

1

10
4

5

13

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kansion käyttöön liittyvän
ongelman korjaus

Korjaus reaktiona
väärintulkintaan

Selvennyspynnön jälkeinen
korjaus

Katse Ele Toiminta Modaliteetin vaihto



 

 
  

40 
 
 

 
Kuvio 5. Katsetyyppien jakautuminen keskustelukumppaneittain (n = 22). Sininen: katse 
kansioon; Oranssi: pitkä katse keskustelukumppaniin; Harmaa: lyhyt katse 
keskustelukumppaniin; Keltainen: katse poispäin kansiosta ja keskustelukumppanista. 

 
Katse keskustelukumppaniin Henri vaikutti käyttävän korjaamiseen sekä pitkäkestoista että 

lyhytkestoista keskustelukumppaniin kohdistettua katsetta, molempia lähes yhtä usein (Kuvio 

5). Aineistosta sai vaikutelman, että pitkäkestoisen keskustelukumppaniin kohdistetun katseen 

tehtävä korjaustapana oli pyyntö tarkentaa ilmaisun merkitystä. Näissä tilanteissa Henrin 

ilmaisu oli sinänsä oikea, mutta tarkalta merkitykseltään tai lauserakenteeltaan väärä. 

Aineistossa pitkäkestoinen katse osoitti ongelmakohdan muita korjaustapoja tarkemmin, sillä 

se viesti tietyn, jo vahvistetun ilmaisun tarkentamistarpeesta. Henri käytti pitkäkestoista 

katsetta äidin ja avustajan kanssa pelkästään toistoihin reaktiona väärintulkintoihin ja 

selvennyspyyntöihin. Pitkäkestoiselle katseelle vaikutti aineiston esimerkeissä olevan 

ominaista Henrin samanaikainen hymyily ja muu eleettömyys. Katse alkoi usein vastauksena 

keskustelukumppanin tulkintaehdotusvuoroon, ja jatkui useidenkin korjausvuorojen ajan. 

Henri saattoi äännellä katseen yhteydessä. Seuraavassa esimerkissä korjaustarve johtui merkin 

puuttumisesta. 

 
Esimerkki 7. T4-Ä1: Biljardipallo osuu toiseen palloon, joka kierii reikään (0:17 min). 
 
68 Ä: {Koripallo KORIPALLO}, sä katot tännepäin, {keilapallo KEILAPALLO}. 
69 H: (katsoo äitiä, hymyilee, ääntelee)  
70 Ä: {Keilapallo KEILAPALLO}. 
71 H: (hymyilee, jatkaa äidin katsomista ja ääntelee)  
72 Ä: Vai musta pallo? 
73 H: (jatkaa äidin katsomista)  
74 Ä: Ei, keilapallo.      
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75 H: (jatkaa äidin katsomista, pudistaa päätä)  
76 Ä: Pallo. 
77 H: (nyökkää ja hymyilee) 
78 Ä: Selvä, pallo, ookoo. 

 
Esimerkissä 7 Henri oli nähnyt videon, jossa pelattiin biljardia. Henrin 

kommunikointikansiossa ei ollut merkkiä biljardille tai biljardipallolle. Esimerkissä Henri pyrki 

mahdollisesti tarkentamaan keilapallo -merkin merkitystä keskustelukumppaniin kohdistetulla 

pitkäkestoisella katseella ja ensimmäisen korjausyrityksensä (rivi 71) jälkeen toisti ilmaisunsa 

jatkamalla äidin katsomista äidin väärän tulkintaehdotuksen jälkeen. Äiti teki edelleen 

virheellisen tulkintaehdotuksen, jolloin Henri jatkoi äidin katsomista mutta lisäsi katseeseen 

pään pudistamisen (rivi 75). Lopulta Henri hyväksyi äidin tulkintaehdotuksen pallo. On 

mahdollista, että Henri alun perinkin haki esimerkissä sanaa ”pallo”, jota ryhtyi tuottamaan 

”harrastukset”-välilehdeltä huomattuaan, ettei välilehdellä ole sanaa ”biljardipallo”. Toisaalta 

Henri saattoi ajatella keilapallon muistuttavan biljardipalloa tavallista palloa enemmän, ja yritti 

saada merkityksen tuotettua tätä kautta. 

 

Henri käytti lyhytkestoista katsetta äidin ja avustajan kanssa muokatakseen ilmaisujaan 

väärintulkintatilanteissa. Lyhytkestoisella katseella vaikutti olevan korjaustapana eräänlainen 

huomion herättämiseen ja ohjaamiseen liittyvä tarkoitus, kuten esimerkissä 8 on nähtävissä. 

 
Esimerkki 8. T4-Ä4: Tyttö syö kakkua, poika varastaa sen, ja tyttö näyttää selvästi 
olevansa vihainen (0:18 min). 
 
42 Ä: Käännänkö sivua? 
43 H: haa (asettaa kädet vierekkäin kansion viereen) 
44 Ä: Verbeihin? Ei, hmm. 
45 H: (nostaa vasemman käden pois, tuo kädet yhteen kansion viereen) 
46 Ä: Haluatko, et {käännän sivua KÄÄNNÄ-SIVUA}? 
47 H: ha, ha (katsoo käsiään ja vilkaisee äitiä, katsoo takaisin käsiin)  
48 Ä: Näytätsä käsillä nyt jotai? (osoittaa Henrin käsiä) 
49 H: (nostaa vasemman käden pois, tuo kädet uudelleen yhteen) 
50 Ä: Näytätkö… (tuo kädet ”leipoa”-viittomaa muistuttavaan asentoon) 
51 H: (nyökkää) 
52 Ä: Leipoo? 

 
Esimerkissä Henri vaihtoi modaliteettia kommunikointikansiosta pantomiimieleeseen, mutta 

äiti tulkitsi ilmaisun väärin (rivit 43-44). Henri ensin toisti eleen rivillä 45, ja kun 

yhteisymmärrystä ei vieläkään saavutettu, Henri äänteli ja lisäsi eleeseen lyhyen katsekontaktin 

äitiin (rivi 47). Äidin selvennyspyyntöä (rivi 48) seuraavan korjauksen jälkeen saavutettiin 
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ymmärrys käsien käytöstä, mikä johti lopulta äidin tekemään tulkintaehdotukseen 

pantomiimieleen merkityksestä (rivi 50). Korjausjakson aloittanut ja korjauksen aiheuttanut 

ongelma saattoikin muuttua korjausjakson aikana niin, että Henri joutui tekemään uuden 

korjauksen uuden ongelmakohdan vuoksi. Näin ollen korjausjaksoissa voidaan ajatella 

ilmenneen eräänlaisia välitavoitteita, jotka tuli ratkaista ennen alkuperäisen ongelman 

selvittämistä. Esimerkissä 8 Henri saattoi pyrkiä saamaan äidin ensin kohdistamaan huomionsa 

Henrin käsiin, jotta äiti ymmärtäisi Henrin vaihtaneen modaliteettia. Tällöin äidin 

selvennyspyyntö Näytätsä käsillä nyt jotai? rivillä 48 oli mahdollisesti samalla eräänlainen 

välitavoitteen ratkaiseva vuoro, jossa äiti havaitsi Henrin vaihtaneen modaliteettia, muttei vielä 

ymmärtänyt Henrin ilmaisun merkitystä. Välitavoitteen ratkettua Henrin voidaan katsoa 

toistaneen alkuperäisen korjauksensa rivillä 49. 

 

Katse kommunikointikansioon Henri vaikutti käyttävän katsetta kommunikointikansioon 

viestiäkseen keskustelukumppanilleen väärästä sivusta, sarakkeesta tai merkistä. Kyseisiä 

vaikeuksia ilmeni enimmäkseen Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa, mikä näkyi 

korjausmäärissä: sekä äidin että avustajan kanssa Henri käytti katsetta kansioon korjaustapana 

kerran, ja ikätoverin kanssa 10 kertaa (Kuvio 5). Ikätoverin kanssa Henri käytti katsetta 

kansioon muokatakseen ja toistaakseen ilmaisujaan, ja kerran lisäyksenä. Esimerkissä 9 äiti 

ilmeisesti tulkitsi väärin Henrin ilmaisun merkityksen. 

 

Esimerkki 9. T4-ÄH: Tyttö juoksee nurmikolla (0:22). 
 
40 Ä: Ei, käännän sivua. (kääntää sivua) 
41 H:  (katsoo sivua, äännähtää ja vilkaisee äitiä) 
42 Ä: Aha, katsotaan tänne puolelle? (koskettaa sivun oikeaa laitaa) 
43 H: (katsoo sivun oikeaa laitaa) 
44 Ä: Mikäs… (osoittaa sivun vasempaan laitaan) 
45 H: (katsoo sivun oikeaa laitaa) 
46 Ä: Aha, eiku sä halusit… Katoksä tänne näin? (osoittaa viimeistä saraketta) 
47 H: (nyökkää, ääntelee) 
48 Ä: Joo, {lehtipuu LEHTIPUU} 
49 H: (katsoo äitiä, ääntelee) 
50 Ä: {lehtipuu LEHTIPUU} 

 
Esimerkissä 9 Henri ilmaisi löytäneensä oikean sivun, ja äiti tarkisti ymmärrystä todeten aha, 

katsotaan tänne puolelle? ja koskettaen vasemman sivun oikeaa laitaa (rivi 42). 

Väärinymmärrys syntyi äidin mahdollisesti viitatessa vasempaan sivuun kokonaisuudessaan, 

kun taas Henrin tarkoitus saattoi olla sivun oikean laidan sarakkeen tai merkin osoittaminen. 
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Äiti oli ryhtymässä luettelemaan merkkejä sivun vasemmasta laidasta, jolloin Henri korjasi 

väärinymmärryksen toistamalla katseen sivun oikeaan laitaan. Äiti osoitti huomanneensa 

korjauksen tuottamalla partikkelit aha, eiku ja tarkistamalla ymmärrystä kysymällä katoksä 

tänne näin? ja osoittamalla sivun viimeistä saraketta (rivi 46).  

 

Esimerkki 10 kuvaa aineistossa usein toistunutta tilannetta, jossa ongelma syntyi ikätoverin 

tulkittua Henrin merkin osoittamisen virheellisesti ja siirryttyä siksi väärälle sivulle. 

 
Esimerkki 10. T2-I1: Tikapuut (0:14 min). 
 
9 I: (kääntää sivua) Onkse tässä jossai? 
10 H: (katsoo kaveria, ääntelee innostuneesti, hymyilee) 
11 I: (kääntää sivua eteenpäin) Onkse tässä jossai?  
12 H: (pudistaa, katsoo kaveria, hymyilee) 
13 I: Tässä? (osoittaa viereistä sivua) 
14 H: (lopettaa hymyilyn, katsoo kansion vasempaan laitaan) 
15 I: {Tässä vai? MINÄ} 
16 H: (yrittää kääntää sivua kädellä taaksepäin)  
17 I: Taaksepäin? 
18 H: oo (katsoo kaveria) 
19 I: (kääntää sivun taaksepäin) 

 
Henri viesti oikean sivun löytymisestä rivillä 10. Ikätoveri mahdollisesti tulkitsi Henrin 

myöntymisvihjeet väärin ja käänsi sivua. Henri teki korjausyrityksen sivun kääntämisen 

johdosta pudistamalla päätään. Ikätoveri ei ymmärtänyt ongelman syntyneen merkin 

ohituksesta ja sivun kääntämisestä, ja siirtyi viereiselle sivulle (rivi 13). Henri vakavoitui ja 

muokkasi ilmaustaan katsomalla kansion vasempaan laitaan, minkä ikätoveri tulkitsi 

virheellisesti tarkoittavan ”minä”-merkin osoittamista (rivit 14-15). Henri muokkasi edelleen 

ilmaustaan toimimalla itse ja yrittäen kääntää sivua kädellä taaksepäin. Tämä palautti 

yhteisymmärryksen ja sai ikätoverin kääntämään sivua. Oikean merkin löytäminen vaati 

esimerkkijakson jälkeen vielä 24 kysymys- ja vastausvuoroa huolimatta siitä, että oikea sivu oli 

löydetty. 

 
Äidin ja avustajan kanssa käymissään keskusteluissa Henri käytti katsetta kansioon 

korjaustapana vain kerran. Molemmissa tapauksissa katse vaikutti toimivan tarkkana ja 

tehokkaana korjaustapana. Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa kansioon kohdistettu 

katse vaikutti olevan korjaustapana melko epätarkka, ja sekaannuksia aiheutti Henrin katseen 

käyttö sekä sivun kääntämiseen että merkin osoittamiseen. Katse kansioon sai 
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yhteisymmärryksen aikaan Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa neljä kertaa 

kymmenestä. Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi aineistossa oli yksi esimerkki, jossa Henri 

vaikutti korjaavan ikätoverin väärinymmärrystä sarakkeen osoittamisesta katsomalla poispäin 

kansiosta ja ikätoverista. Tämä ei kuitenkaan tässä aineistossa kuulunut Henrin tyypillisiin 

korjaustapoihin.  

 

6.2.4.2 Eleet korjaustapoina 
 
Henri käytti eleitä korjaustapoina seuraavaksi eniten katseen jälkeen, 19 kertaa (Kuvio 6). 

Pantomiimieleillä tarkoitetaan tässä eleitä, joilla Henri jäljitteli pantomiimityyppisesti jotain 

toimintaa (esim. käden pyörittäminen pöydän päällä jäljitellen biljardin pelaamista, syömisen 

imitointi suulla ja kädellä). Hän osoitti sekä kädellä että tarkemmin sormella. Kädellä 

osoittaminen ei kuitenkaan kuulunut Henrin tyypillisiin viestintäkeinoihin, vaan hän osoitti 

merkkejä pääasiassa katseen avulla. Henri käytti eleitä korjaamiseen sekä äidin että ikätoverin 

kanssa keskustellessaan, mutta ei lainkaan avustajan kanssa. Äidin kanssa keskustellessaan 

Henri käytti erityisesti pantomiimieleitä, kun taas Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa 

korostui osoittaminen.  

 

 
Kuvio 6. Korjausten tekemiseen käytetyt eleet (n = 19). 

 
Noin puolet Henrin elekorjauksista oli muokkauksia ja noin kolmasosa toistoja. Äidin kanssa 

hän käytti eleitä toistojen ja lisäysten tekemiseen, ja ikätoverin kanssa kaikissa 

korjauskeinoissa. Henri käytti eleitä usein kansion käyttöön liittyvien ongelmien 

8
5

2

2
1

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Ikätoveri Äiti

Osoittaminen Pantomiimieleet Käsien heilutus

Nyökkääminen Pudistaminen



 

 
  

45 
 
 

korjaamistilanteissa. Hän vaikutti korjaavan ääntelyllä, eleillä tai katseella tehtyjen merkin 

osoittamisten väärinymmärtämisiä erityisesti kädellä osoittamalla (ks. esimerkki 11). 

 
Esimerkki 11. T4-IH: Nainen istuu tuolissa ja lukee kirjaa (0:19). 
 
151 I: Onkse tässä rivissä? (osoittaa viimeistä saraketta) 
152 H: (katsoo kaveria, ääntelee, nyökkää) 
153 I: {tämä LUKEA} 
154 H: (ääntelee, katsoo kaveria, nyökkää) 
155 I: {tämä KIRJOITTAA} 
156 H: (heiluttaa käsiä, ääntelee)  
157 I: {tämä LAULAA} 
158 H: LUKEA (osoittaa merkkiä sormella) 
159 I: Mitä nyt? {Onks se tämä? LUKEA} 
160 H:  LUKEA (osoittaa merkkiä sormella, katsoo kaveria) 
161 I: Lukee. Luki, nainen… Nainen luki pihalla kirjaa. 
162 H: nää (katsoo kaveria, hymyilee) 

 
Esimerkissä Henri näytti tekevän ensin korjausyrityksen merkin ohittamisen vuoksi 

heiluttamalla käsiään, mutta korjaus ei johtanut ongelman ratkaisuun. Hän muokkasi 

ilmaisuaan tekemällä uuden korjauksen osoittamalla sormellaan ”lukea”-merkkiä (rivi 158), 

mikä johti ikätoverin oikeaan tulkintaehdotukseen.  

 

6.2.4.3 Toiminta korjaustapana 
 
Henri käytti toimintaa korjaamiseen ainoastaan ikätoverinsa kanssa keskustellessaan. Toiminta 

liittyi kansion käyttöön liittyviin ongelmiin. Henri käytti toimintaa useimmiten ilmaisunsa 

muokkaamiseen, mutta kerran myös toiston ja lisäyksen tuottamiseen. Esimerkissä 12 Henri oli 

tehnyt ennen kyseistä korjausjaksoa saman tehtävän aikana jo 11 korjausta useammassa 

korjausjaksossa merkin löytämisen haasteiden vuoksi. 

 
Esimerkki 12. T2-I1: Tikapuut (0:45). 
 
120 I: (kääntää kaksi sivua taaksepäin) 
121 H: (katsoo sivua) 
122 I: Ei löytyny. (kääntää sivua seuraavalle aukeamalle)  
123 H: (yrittää kääntää kädellä sivua taaksepäin)  
124 I: Taaksepäin. (kääntää sivun taaksepäin ja yrittää kääntää vielä toisen sivun)  
125 H: (ääntelee, työntää ikätoverin käden pois)  
126 I: Taaksepäin. (kääntää sivuja taaksepäin)  
127 H: (työntää ikätoverin käden pois, yrittää kääntää sivun eteenpäin) 
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128 I: (kääntää sivuja eteenpäin) Onkse jossai tässä? (osoittaa oikeanpuoleisen sivun toista 
saraketta) 

129 H: (katsoo kansion oikeaan laitaan, pudistaa) 
130 I: Ei vai? 
131 H: (katsoo ylös, huokaisee) 

 
Esimerkissä ikätoveri käänsi sivua, vaikka Henri mahdollisesti olisi halunnut vielä katsoa 

kyseisen aukeaman merkkejä (rivi 122). Henri yritti ensin korjata väärinymmärrystä pyrkimällä 

kääntämään sivua takaisinpäin, mihin ikätoveri reagoikin, mutta yritti kääntää vielä toisenkin 

sivun taaksepäin. Henri muokkasi ilmaustaan uudelleen työntämällä ikätoverin käden pois 

kansiolta (rivi 125). Ikätoveri yritti edelleen kääntää sivua taaksepäin, jolloin Henri työnsi taas 

ikätoverin käden pois ja lisäsi toimintaansa yrityksen kääntää sivun eteenpäin (rivi 127). 

Ikätoveri käänsi sivuja, mutta päätyi edelleen väärälle sivulle. Tilanne johti hetkellisesti Henrin 

luovuttamiseen (rivi 131, ks. luovuttaminen: luku 6.2.5) ja ratkesi lopulta tutkijan 

kannustamisen jälkeen.  

 

6.2.4.4 Modaliteetin vaihto korjaustapana 
 
Henri vaihtoi modaliteettia useamman kerran kansiosta toiseen viestintäkeinoon, jos ei saanut 

viestiään kansion avulla perille. Joissain tilanteissa hän saattoi yrittää nopeuttaa viestintäänsä 

modaliteettia vaihtamalla. Modaliteetin vaihtamista korjauksena ilmeni vain äidin kanssa 

tilanteissa, joissa oikea merkki puuttui kansiosta. Suuri osa esimerkeistä oli rajatapauksia, joita 

ei lopulta luokiteltu varsinaisiksi korjauksiksi, vaan korjauksia tapahtui usein vasta Henrin 

seuraavissa vuoroissa modaliteetin vaihdon jälkeen. Molemmissa korjaukseksi luokitelluissa 

esimerkeissä Henri vaihtoi modaliteettia pantomiimieleeseen, jolla vaikutti olevan muusta 

eleiden käytöstä poikkeava, itsenäinen viestintätarkoituksensa. Esimerkissä 13 Henri vaihtoi 

modaliteettia mahdollisesti siksi, että hänen hakemansa merkitys ei selvinnyt kansion avulla.  

 
Esimerkki 13. T4-Ä4: Tyttö syö kakkua, poika varastaa sen, ja tyttö näyttää selvästi 
olevansa vihainen (0:10 min). 
 
100 Ä: Ai sä katot, {ympyrä YMPYRÄ}. 
101 H: (ääntelee innostuneesti, hymyilee) 
102 Ä: Tyttö ja ympyrä. 
103 H: (huolestunut ilme) 
104 Ä: Tipuinko kärryiltä? 
105 H: Joo. 
106 Ä: Joo mut jotain leipomiseen liittyvää.  

Jonkun pyöreen leipo? 
107 H: ha 
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108 Ä: Leipoko pyöreetä jotain?  
109 H: (katsoo äitiä, tekee suulla liikettä) 
110 Ä: Kauli-, ee, ei. 
111 H: (katsoo äitiä, tekee suulla liikettä) 
112 Ä: Jatka kertomista, tää käy mielenkiintoiseksi, tää käy tosi mielenkiintoiseksi. 
113 H: (katsoo ja nostaa kättään, vie suuta kättä kohti, sitten katsoo äitiä)  
114 Ä: (tekee ”syödä” -eleen) Söi? 
115 H: (nyökkää) 
116 Ä: Tyttö söi? 

 
Esimerkissä 13 Henrin voi tulkita vaihtaneen modaliteettia kommunikointikansiosta syömistä 

imitoivaan pantomiimieleeseen, joka on kuitenkin hyvin epätarkka (rivi 109). Kun 

yhteisymmärrystä ei saavutettu, hän näytti yrittävän saada viestinsä perille toistamalla eleen 

(rivi 111). Äiti ei edelleenkään tulkitse merkitystä oikein, ja pyytää Henriä jatkamaan 

kertomista. Tämän jälkeen Henri muokkaa ilmaisuaan tekemällä ”syödä”-viittomaa 

muistuttavan eleen kädellään (rivi 113), mikä saa äidin viimein tulkitsemaan ilmaisun Henriä 

tyydyttävällä tavalla. Esimerkissä Henri ryhtyi korjaamaan aiemmin sattunutta väärintulkintaa, 

verbiä ”leipoa”. Henri hyväksyi tulkintaehdotuksen 62 vuoroa ennen esimerkkiä, mutta yritti 

myöhemmin korjata ilmaisun merkitystä pitkäkestoisen katseen avulla siinä onnistumatta. 

Aineiston analyysissa selvisi Henrin hakevan esimerkissä sanaa ”donitsi”, jolloin hän saattoi 

tavoitella ”leipoa”-viittomalla jotain leivottuun liittyvää. Esimerkissä 13 äiti toi edelleen esiin 

verbin ”leipoi”, jolloin Henri ehkä koki tarpeelliseksi korjata virheellisen tulkintaehdotuksen 

oikeaan muotoon (”ei leiponut, vaan söi”). 

 

6.2.5 Korjaukseen johtava luovuttaminen 
 
Analyysi nosti varsinaisten korjauskeinojen lisäksi esiin ilmiön, joka useimmiten johti 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen, mutta jota ei kuitenkaan voitu määritellä tietoisesti 

käytetyksi korjauskeinoksi ja käsiteltiin siksi tässä tutkimuksessa varsinaisista korjauskeinoista 

irrallisena. Aineistossa ilmeni tilanteita, joissa Henri usein pitkään jatkuneen 

merkitysneuvottelun päätteeksi vaikutti turhautuvan ja väsyvän ja luovutti 

viestintäpyrkimyksessään. Luovuttaminen vaikutti toimivan keskustelukumppanille merkkinä 

ongelmasta (ks. myös reagoimattomuus: Dincer & Erbas, 2010). Tämä sai 

keskustelukumppanin korjaamaan ilmaisuaan ja johti kuudessa tapauksessa seitsemästä 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Yhteisymmärrys jäi saavuttamatta tilanteessa, jossa näytti 

tapahtuvan merkin virhevalinta. Keskustelun aiempi virhevalinta tuli näkyviin vasta 

keskustelun loppuvaiheilla avustajan kootessa valittuja merkkejä tulkintaehdotukseksi, mikä 
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mahdollisesti johti Henrin turhautumiseen ja keskustelun katkeamiseen. Hän ehkä koki 

virhevalinnan osoittamisen tulkintaehdotuksen keskeltä liian vaikeaksi tai työlääksi näin 

kaukana sen tapahtumiskontekstista. Henrin ja avustajan välisissä keskusteluissa Henri luovutti 

viestintäpyrkimyksessään neljä kertaa, joista kolme johti avustajan vastauksen myötä 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Seuraavassa esimerkissä Henrin pään pöydälle laskeminen 

vaikutti saavan avustajan havaitsemaan ongelman olemassaolon. 

 
Esimerkki 14. T4-A5: Mies kävelee tietä pitkin, lompakko putoaa hänen taskustaan, poika 
näkee tapahtuman, poimii lompakon maasta, panee sen taskuunsa ja kävelee kiireesti pois 
(0:36 min). 
 
9 A: Mies, poika. Tää rivi, (osoittaa kategoriamerkkien ensimmäistä saraketta) 

tämä. (osoittaa kategoriamerkkien toista saraketta) 
10 H: (näyttää kädellä jotain kategorioista) 
11 A: {kuvailevat KUVAILEVAT}, {koulu KOULU}, {kuvailevat KUVAILEVAT}, {kirjaimet 

KIRJAIMET}, {esineet ESINEET}, {asiat ASIAT}, ei, {aika AIKA}  
12 H: (laskee pään pöydälle)  
13 A: Erikois, ei, olikse kumminkin tää toinen rivi? 
14 H: (katsoo avustajaa, nyökkää) 
15 A: mm-mm (nyökkää) 

 
Eräs huomionarvoinen luovuttamisen jälkeisen korjausvuoron syntymiseen vaikuttava tekijä 

oli tutkijan merkitys luovuttamistilanteissa. Kolmessa Henrin ja avustajan välisessä 

luovuttamistilanteessa eräs merkki luovuttamisesta vaikutti olevan se, että Henri katsoi 

tutkijaan kesken käynnissä olevan keskustelun. Tutkijaan katsomiseen liittyi usein valittavaa 

ääntelyä ja/tai huokailua. Muita tutkijaan katsomiseen liittyviä toimintoja olivat pään 

laskeminen pöydän päälle ja reagoimattomuus. Tutkijaan katsominen johti usein siihen, että 

tutkija alkoi kannustaa Henriä yrittämään vielä.  

 

Lisäksi aineistosta nousi esiin tilanteita, joissa keskustelu katkesi täysin Henrin luovuttamisen 

myötä ja jatkui vasta tutkijan puuttuessa asiaan. Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa 

Henri ei katsonut luovuttamistilanteissa tutkijaan, mutta kahdessa tapauksessa kolmesta tilanne 

ratkesi vasta luovuttamista seuranneen tutkijan kannustamisen jälkeen ja yhdessä tapauksessa 

tutkijan antaman vihjeen jälkeen. Luovuttamistilanteiden lisäksi Henri vaikutti käyttävän 

tutkijaan katsomista eräänlaisena väliaikatekemisenä esimerkiksi keskustelukumppanin 

kääntäessä sivuja, mahdollisesti avun hakemisena ongelmatilanteissa sekä merkkinä halustaan 

lopettaa tehtävän tekeminen.  
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6.3 Korjausilmiöiden erot keskustelukumppaneittain 
 
Korjaustilanteet, niihin johtavat syyt sekä Henrin tekemien korjausten määrä ja muodot 

vaihtelivat keskustelukumppanin mukaan. Henrin ja ikätoverin keskusteluissa korostuivat 

erityisesti kansion käyttöön liittyvät haasteet. Äidin ja avustajan kanssa ongelmat näyttivät 

johtuvan Henrin viestintäkeinojen ymmärtämisen haasteista, jotka johtivat väärintulkintoihin ja 

selvennyspyyntöihin. Äiti ja avustaja huomasivat Henrin korjausyritykset pääsääntöisesti 

nopeasti, ja etenkin avustajan kanssa ongelmakohdat selvisivät vähin toimin. Ongelmien 

syntymiseen näyttivät siis vaikuttavan myös keskustelukumppaniin liittyvät seikat.  

 

Henri teki selvästi eniten korjauksia keskustellessaan ikätoverinsa kanssa (n = 38) verrattuna 

äidin (n = 15) tai avustajan (n = 3) kanssa käymiinsä keskusteluihin. Ikätoverin kanssa Henri 

korjasi keskimäärin useammin kuin minuutin välein, äidin kanssa kahden ja puolen minuutin 

välein ja avustajan kanssa kerran noin 11 minuutissa. On kuitenkin huomattava, että korjaukset 

saattoivat painottua tiettyihin tehtäviin ja korjausjaksoihin, ja myös ikätoverikeskustelut 

etenivät toisinaan sujuvasti. Henrin keskusteluista äidin ja avustajan kanssa analysoitiin T4-

tuottotehtävän erisisältöiset osatehtävät (Liite 1). Henrin ja ikätoverin välisistä keskusteluista 

analysoitiin kahden eri tuottotehtävän (T2 ja T4) osatehtäviä. Lähes 29 prosenttia (n = 16) 

kaikista ja yli 42 prosenttia ikätoverikeskustelujen korjauksista ilmeni yhden T2-osatehtävän 

aikana yhteensä neljässä korjausjaksossa (ks. kappale 6.2.2 Taulukko 2). Äidin kanssa suurin 

osa korjauksista painottui kahteen osatehtävään. Henrin ja ikätoverin välisissä keskusteluissa 

korjauksia kuitenkin syntyi yhtä T2-osatehtävää lukuun ottamatta kaikissa osatehtävissä, ja 

Henri teki ikätoverin kanssa eniten korjauksia korjausjaksoa kohti. Äidin kanssa korjausjaksoja 

ilmeni kolmessa ja avustajan kanssa kahdessa osatehtävässä kuudesta. 

 

Ilmaisunsa muokkausta Henri käytti korjauskeinoista eniten ja kaikkien 

keskustelukumppaneidensa kanssa, mutta pääosin ikätoverinsa kanssa (ks. korjauskeinojen 

jakautuminen keskustelukumppaneittain, kuvio 7). Muokkausten suuri määrä vaikuttikin 

johtuvan suurelta osin ikätoverikeskustelujen kansion käyttöön liittyvistä ongelmista, sillä sekä 

äidin että avustajan kanssa Henri hyödynsi muokkausta korjaamiseen vain harvoin. 
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Kuvio 7. Henrin käyttämät korjauskeinot keskustelukumppaneittain. 

 
Toistoa Henri käytti kaikkien keskustelukumppaneidensa kanssa ja erityisesti tilanteissa, joissa 

keskustelukumppani ei havainnut tai ymmärtänyt hänen viestintäpyrkimystään. Henrin ja äidin 

välisissä keskusteluissa Henri käytti toistoa lisäksi graafisen merkin merkityksen tarkentamista 

vaativissa tilanteissa. Äidin ja avustajan kanssa se oli hänen eniten käyttämänsä korjauskeino. 

Ikätoverin kanssa Henri käytti korjaamiseen samassa suhteessa toistoa ja lisäystä: noin 

kuudesosan molempia. Lisäystä Henri käytti vain äidin ja ikätoverin kanssa keskustellessaan. 

 
Avustajan kanssa Henri käytti korjaustapana ainoastaan katsetta (Kuvio 8). Äidin kanssa Henri 

käytti katseen lisäksi eleitä ja modaliteetin vaihtoa. Ikätoverin kanssa keskustellessaan Henri 

käytti hyvin tasaisesti katsetta, eleitä ja toimintaa. 

 

 
Kuvio 8. Henrin käyttämät korjaustavat keskustelukumppaneittain. 
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Katse oli ainoa korjaustapa, jota Henri käytti kaikkien keskustelukumppaneidensa kanssa. 

Katseen käyttötapa vaihteli keskustelukumppaneittain. Ikätoverin kanssa korostui katse 

kommunikointikansioon. Sillä Henri vaikutti viestivän väärästä sivusta, sarakkeesta tai 

merkistä. Äidin kanssa korostui graafisen merkin merkityksen tarkentaminen pitkäkestoisen 

katseen avulla, ja avustajan kanssa Henri käytti useita katseen muotoja. Eleistä Henri käytti 

äidin kanssa lähes pelkästään pantomiimieleitä, kun taas ikätoverin kanssa osoittamista, mutta 

ei lainkaan pantomiimieleitä. Toimintaa Henri käytti korjaustapana ainoastaan ikätoverin 

kanssa keskustellessaan. Toimintakorjauksiin Henri vaikutti turvautuvan tilanteissa, joissa 

ongelma oli luonteeltaan tekninen eli kansion käyttöön liittyvä. Toiminnan avulla Henri myös 

näytti yrittävän estää ikätoveria toimimasta väärän tulkintansa mukaisesti ja mahdollisesti 

ehkäistä näin lisäongelmien syntymistä. Modaliteetin vaihtoa ilmeni korjauksena vain äidin 

kanssa tilanteissa, joissa kansiosta ei ollut apua viestin selvittämisessä. 

 

Korjaukseen johtavaa luovuttamista ilmeni vain avustajan ja ikätoverin kanssa. Luovuttaminen 

johti tyypillisesti ongelman ratkeamiseen. Henrin ja avustajan välisissä tilanteissa Henri usein 

katsoi tutkijaan kesken keskustelun merkkinä luovuttamisesta, mikä vaikutti toimivan 

avustajalle tehokkaana vihjeenä korjaustarpeesta, ja ongelma yleensä ratkesi nopeasti. 

Ikätoverin kanssa Henri taas ei katsonut tutkijaan luovuttamistilanteissa, ja ongelma ratkesi 

tyypillisesti vasta tutkijan kannustuksen ja yhdessä tapauksessa tutkijan antaman vihjeen 

jälkeen. 

 

7 POHDINTA 
 
Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkasteltiin yhden 11-vuotiaan avusteisesti viestivän pojan, 

Henrin, korjauskäytänteitä hänen keskustellessaan puhuvien keskustelukumppaneidensa 

kanssa. Tutkimuksen aineisto koostui yhteensä 20 videoidusta vuorovaikutustilanteesta, joissa 

avusteinen viestijä ratkaisi tutkijan antamia tehtäviä yhdessä äitinsä, avustajansa tai 

ikätoverinsa kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia korjauskäytänteitä avusteisella 

viestijällä oli käytössään. Lisäksi tutkittiin, mitkä seikat synnyttivät korjaustarvetta ja 

vaihtelivatko ilmiöt keskustelukumppaneittain. Tässä luvussa kootaan yhteen ilmiöitä, jotka 

näyttivät toistuvan aineistossa systemaattisesti ja pohditaan tehtyjä havaintoja suhteessa 

aiempaan avusteisen tai muutoin epäsymmetrisen viestinnän korjausilmiöistä tehtyyn 

tutkimukseen. Tutkimus osittain tuki aiempia havaintoja avusteisen viestijän käyttämistä 

korjauskeinoista ja keskustelukumppaneiden vaihtelevan viestintäkokemuksen vaikutuksesta 
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korjausilmiöihin. Henri korjasi aktiivisesti keskustelujen ongelmakohtia toiston, muokkauksen 

ja lisäyksen avulla. Näiden korjauskeinojen tuottamiseen hän hyödynsi katsetta, eleitä, 

toimintaa ja modaliteetin vaihtoa, jotka määriteltiin itsenäisesti niiltä osin kuin aiempaa 

tutkimustietoa ei ollut käytettävissä. Tutkimus osoitti lisäksi, että avusteisen viestijän tuli 

tietyissä tilanteissa ratkaista alkuperäisestä korjaustavoitteestaan irrallisia välitavoitteita, mikä 

saattoi lisätä viestijän kognitiivista kuormaa. Toisaalta korjaustoiminta vaikutti osaltaan 

kehittävän osapuolten yhteistä viestintäkäytäntöä, mikä saattoi vähentää korjaustarvetta. 

 

7.1  Avusteinen viestijä aktiivisena korjaajana 
 
Henri hyödynsi korjaamiseen monipuolisia kehollisia keinoja. Kehollisten keinojen määrittelyä 

korjausaloitteiksi on perusteltu yhtäältä niin, että ne sijoittuvat ongelmavuoron jälkeiseen 

siirtymätilaan ja tulkitaan näin ollen itsenäisiksi vuoroiksi, kuten puhuttu puhe (Seo & Koshik, 

2010). Toisaalta on tuotu esiin, että kehollisen toiminnan analyysissa olisi syytä lähteä 

liikkeelle siitä oletuksesta, että kehollinen toiminta jäsentyy eri tavoin kuin puhe (Lilja, 2010). 

Tässä tutkimuksessa kehollisia keinoja ei lähtökohtaisesti määritelty korjauksiksi niiden 

sijainnin perusteella, mutta keholliset korjaukset vaikuttivat kuitenkin lopulta toimivan pitkälti 

samoin periaattein ja samoissa sijainneissa kuin puhutussa puheessa. Korjauksilla havaittiin 

usein olevan tyypilliset ilmenemiskontekstinsa ja tehtävänsä, mutta toisaalta nämä menivät 

osittain päällekkäin. Henri käytti korjausjaksojen aloittamiseen väärintulkintatilanteissa 

useimmiten katseen tai eleen toistamista ja kansion käyttöön liittyvien ongelmien korjaamisessa 

ilmaisunsa muokkaamista toiminnan avulla. Selvennyspyynnöt eivät tässä aineistossa 

aloittaneet korjausjaksoja. 

 

Korjaukset reaktiona väärintulkintoihin johtuivat useimmiten apuvälineen kielellisistä 

rajoituksista. Erityisesti kommunikointikansiolla viestivien henkilöiden ei aina ole mahdollista 

ilmaista sanan merkityksiä tai kielioppimuotoja apuvälineensä avulla (Mirenda & Bopp, 2003). 

Apuvälineen semanttiset rajoitukset, tässä merkkien puuttuminen, aiheuttivat sanojen 

merkitysten korjaamisen tarvetta. Suppean merkkivalikoiman on myös aiemmissa 

tutkimuksissa todettu voivan johtaa keskustelun hajoamiseen (esim. Brady & Halle, 2002; 

Jaakkonen, 2020), ja erityisesti graafisia merkkejä käytettäessä kiertoilmausten on todettu 

olevan usein välttämättömiä sanoman perille saamiseksi (von Tetzchner & Martinsen, 1999). 

Henri korjasi myös apuvälineen morfosyntaktisten rajoitusten aiheuttamia lauserakenteellisesti 

virheellisiä tulkintaehdotuksia. Ilmauksen muokkauksen on esitetty olevan yksi tärkeimmistä 
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apuvälineen käyttäjän korjauskeinoista apuvälineen kielellisistä rajoituksista aiheutuneisiin 

ongelmiin (Mirenda & Bopp, 2003). Henri muokkasi ilmaisujaan esimerkiksi vaihtamalla 

modaliteettia, mutta useammin hän korjasi toistamalla ilmaisunsa, tyypillisesti pyytäen 

kumppania tarkentamaan ilmaisunsa tulkintaa.  

 

Avusteinen viestijä voi usein hyväksyä keskustelukumppaninsa tulkintaehdotukset, vaikka ne 

olisivat vain osittain oikeita tai jopa vääriä (Hörmeyer & Renner, 2013; ks. myös Leskelä, 

2012). Henri sitä vastoin oli hyvin tarkka tulkintojen oikeellisuudesta ja näki vaivaa saadakseen 

keskustelukumppaninsa tuottamaan merkitykset sisällöllisesti oikein. Keskustelukumppani itse 

ei ollut useinkaan heti tietoinen korjaustarpeen syntymisestä. Tällöin kumppaneiden vuoroilla 

voitiin katsoa olevan ikään kuin avoimen, kohdentamattoman korjausaloitteen vaikutus: ne 

jättivät Henrin vastuulle ja päätettäväksi sen, miten hän ilmaisuaan muokkaa vai muokkaako 

ollenkaan (ks. Drew, 1997; Kurhila, 2012). Keskustelut olisivat mahdollisesti rakentuneet 

hyvin toisenlaisiksi, jos Henri ei olisi reagoinut ongelmakohtiin aktiivisesti.  

 

Toiston on havaittu olevan tyypillinen vastaus avoimiin korjausaloitteisiin (esim. Haakana, 

2011; Lilja, 2010). Myös Henri reagoi väärintulkintavuoroihin tyypillisimmin toistamalla 

edellisen vuoronsa, mikä tukee näkemystä vuorojen käsittelystä avoimen korjausaloitteen 

kaltaisina. Toistamalla hän ikään kuin antoi keskustelukumppanilleen uuden mahdollisuuden 

havaita ja tulkita vuoro (ks. myös Kurhila, 2012). Toiston onkin todettu toimivan hyvin 

esimerkiksi tilanteissa, joissa keskustelukumppani ei ole havainnut avusteisen viestijän 

ilmaisua kuten osoitettua merkkiä (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Toisto oli 

korjauskeinoista laajimmin käytössä, sillä Henri käytti sitä toistuvasti sekä kansion käyttöön 

liittyvissä ongelmatilanteissa että vastauksena selvennyspyyntöihin ja väärintulkintoihin. 

 

Keskustelukumppanien tietoinen korjaustarpeen ilmaiseminen näkyi selvennyspyyntöinä heti 

Henrin ongelmallisten vuorojen jälkeen. Selvennyspyyntöihin vastaamisessa oli siis kyse toisen 

aloittamista korjauksista, jotka olivat aiemmista tutkimuksista poiketen (ks. esim. Bloch, 2004; 

Kytöharju, 2015) selvästi itse aloitettuja korjauksia harvinaisempia. Tähän saattoi vaikuttaa 

Henrin korjausaktiivisuus ja tarkkuus tulkintojen oikeellisuudesta. Selvennyspyyntöjä edelsi 

aina yksi tai useampi Henrin korjaus, ja korjausjakso tyypillisesti ratkesi selvennyspyyntöä 

seuraavan korjauksen jälkeen. Selvennyspyynnöllä kumppani osoitti kaipaavansa lisäselvitystä 

tai varmistusta tulkinnalleen, jonka vaikutti olevan jo osittain muodostanut. Henri korjasi 

selvennyspyyntöjen jälkeen aina samalla tavalla eli toistamalla eleensä. Toiston on havaittu 
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olevan tyypillinen vastaus selvennyspyyntöihin myös muissa tutkimuksissa (ks. esim. 

Calculator & Delaney, 1986). Vaikutti siis siltä, että vain Henrin yritys korjata eleen avulla sai 

kumppanin pyytämään Henriltä selvennystä. Toisaalta Henri viesti toisinaan lyhytkestoisen 

katseen avulla vaihtaneensa modaliteettia kansiosta eleisiin, ja hän toisti eleen vasta 

välitavoitteen ratkeamisen jälkeen. Muillakin edeltävillä korjauksilla saattoi olla vaikutusta 

selvennyspyynnön syntyyn, eli Henrin aloitteellisuus mahdollisesti vaikutti myös toisen 

aloittamien korjausten taustalla.  

 

Henri käytti eleitä eri tehtävissä eri konteksteissa. Kansion käyttöön liittyvien ongelmien 

korjaamisessa ikätoverin kanssa korostui kädellä tai sormella osoittaminen, jolla Henri usein 

korvasi tyypillisesti osoittamiseen ja merkin valintaan käyttämänsä katseen ja/tai ääntelyn. 

Näissä tilanteissa Henri siis joutui mahdollisesti näkemään tavallista enemmän vaivaa ja 

toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti pyrkiessään ilmaisemaan asiaansa. Avusteisten 

viestijöiden on havaittu käyttävän korjaamiseen apuvälineen lisäksi eleitä etenkin silloin, kun 

yhteisymmärrystä ei saavuteta apuvälineen rajallisen sisällön vuoksi (Eklinder & Svensson, 

2009). Äidin kanssa Henrin elekorjaukset olivat lähes pelkästään pantomiimieleitä, mikä näytti 

liittyvän pääosin apuvälineen semanttisiin rajoituksiin ja osapuolten välille muotoutuneeseen 

viestintäkäytäntöön. Myös modaliteetin vaihto vaikutti olevan yhteydessä apuvälineen 

semanttisiin rajoituksiin ja valikoitui käyttöön osaavien kumppaneiden kanssa. 

Korjaustarkoituksessa Henri vaihtoi modaliteettia pantomiimieleisiin, kun oikea merkki puuttui 

kansiosta eikä asia ollut selvinnyt kansion avulla, ja joissain tilanteissa mahdollisesti 

helpottaakseen tai nopeuttaakseen korjausta. Henri siis näytti mukauttavan korjaustapojaan 

kontekstin ja kumppaninsa mukaan. 

 

Henri käytti katsetta paljon: hän osoitti merkkejä sekä muita kohteita ja hyväksyi ehdotuksia 

tavallisimmin katseen avulla, ja katse oli myös hänen yleisimmin käyttämänsä korjaustapa. 

Katseen tyyppi, kuten Henrin muutkin korjaustavat, vaihtelivat sen mukaan, mihin hän pyrki 

korjauksellaan. Yhdellä tai useammalla peräkkäisellä vilkaisulla kumppaniin eli 

lyhytkestoisella katseella Henri vaikutti pyrkivän saamaan tämän kohdistamaan huomionsa 

tiettyyn asiaan. Keskustelun toisen osapuolen vilkaisun on aiemminkin havaittu liittyvän 

tilanteisiin, joissa keskustelun sujuva eteneminen on vaarassa ja joissa keskustelija haluaa 

varmistua toisen osapuolen suuntautumisesta keskusteluun (Savolainen ym., 2019). 

Pitkäkestoisella katseella, johon liittyi muu eleettömyys, Henri näytti pyytävän 

keskustelukumppaniaan tarkentamaan tulkintaansa Henrin ilmaisusta. Lilja (2010) havaitsi 
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tutkimuksessaan, että vieraan kielen oppija saattoi useiden vuorojen ajan pitää ele-

korjausaloitetta yllä ja muuttumattomana, minkä kumppani mahdollisesti tulkitsi tarkoittavan 

saman ymmärtämisen ongelman olevan edelleen olemassa. On mahdollista, että myös tässä 

tutkimuksessa nimenomaan toiminnon muuttumattomuus sai kumppanin ymmärtämään 

ongelman säilyneen. Tällöin toiminnon tai asennon ylläpito korjaustarkoituksessa voisi liittyä 

myös muihin modaliteetteihin kuin katseeseen, vaikkakin tässä katseen pysyvyydellä vaikutti 

vastaanottajan reaktion perusteella olevan erityinen tarkan ongelmakohdan paikantava 

merkitys. Ikätoverikeskusteluissa oli joitain korjausjaksoja, joissa Henrin kansion sivuista 

kiinni pitämisen tai jatkuvan sivunkääntöyrityksen olisi kenties voinut tulkita toiminnan 

ylläpidoksi. Henrin motoriset vaikeudet kuitenkin vaikeuttivat hänen eleidensä tai asentojensa 

ylläpitoa, jolloin toiminnon ylläpito oli ehkä helpointa katseen avulla. Tässä tutkimuksessa 

katseen jatkuminen useamman vuoron ajan on määritelty toistoksi, mutta mahdollisesti sen 

voisi määritellä myös ilmaisun ylläpidoksi muiden korjauskeinojen rinnalle. 

 

Reagoimattomuus tai luovuttaminen (ks. esim. Dincer & Erbas, 2010) ei analyysin perusteella 

ollut välttämättä Henrin tietoisesti käyttämä korjauskeino. Vaikkei korjauksen 

tarkoituksellisuutta voitu todentaa, luovuttaminen vaikutti toimivan keskustelukumppanille 

korjausaloitetyylisenä vihjeenä ongelmasta ja johti tavallisesti yhteisymmärryksen 

palautumiseen. Avustajan kanssa luovuttamisia ilmeni jopa enemmän kuin varsinaisia 

korjauksia. Toisin kuin ikätoverin kanssa, avustajan kanssa Henri tyypillisesti katsoi tutkijaan 

luovuttamisen yhteydessä. Oli kuitenkin vaikea erottaa, oliko Henrin tarkoituksena kyseisissä 

tilanteissa korjaushakuisesti pyytää apua tutkijalta, vai toivoiko hän esimerkiksi keskustelun 

lopettamista. Ilmiötä tarkastellessa tulee huomioida keskustelun tehtävätilanneluonne. Henri 

tiesi, että tutkijalla on hänen kanssaan sama tieto videotapahtumien sisällöstä, mikä saattoi 

vaikuttaa tutkijaan katsomiseen. Toisaalta tehtävätilanne myös esti tutkijaa korjaamasta Henrin 

puolesta. Luovuttamisessa korjausvastuu jäi lähtökohtaisesti keskustelukumppanille. Henri oli 

aloitteellinen viestijä ja pyrki tyypillisesti korjaamaan kohtaamansa ongelmat itse. On 

mahdollista, että nämä yksilölliset ominaisuudet vaikuttivat luovuttamisen määrään aineistossa. 

 

Henrin yksilölliset ominaisuudet ja taidot saattoivat vaikuttaa myös korjausten onnistumiseen. 

Henri oli kielellisiltä ja kansionkäyttötaidoiltaan taitava viestijä. Jaakkonen (2020) totesi 

avusteisen keskustelun sujuvuuden tai kerronnan katkenneen joissain tilanteissa kokonaan 

puuttuneen merkin vuoksi vastaavissa BAC-tutkimuksen tehtävissä, eikä avusteinen viestijä 

ollut aina löytänyt merkin kategorista sijaintia. Henri vaikutti tuntevan kansionsa ja sen 
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rajoitukset hyvin. Erityisesti apuvälineen semanttiset rajoitukset nostivat esiin Henrin hyvät 

kompensaatiokyvyt: hän hyödynsi viestinnässään luovasti muun muassa pantomiimieleitä, 

ympäristöä sekä kansion merkkejä. Hän esimerkiksi selvitti biljardin pelaamisen äitinsä kanssa 

puuttuvasta merkistä huolimatta ”keilapallo” ja ”rumpukapulat” -merkein, katsomalla ja 

koskettamalla pöytää sekä pyörittämällä kättään pöydän päällä kepillä lyömistä jäljitellen. 

Edellä mainitun kaltaisten yksilöllisten, multimodaalisten keinojen hyödyntämisen on esitetty 

ilmentävän avusteisen viestijän hyvää strategista osaamista (Light, 2003; ks. myös Smith, 

2015). Henri tuotti suurimman osan korjauksista ilman, että keskustelukumppani tietoisesti 

ilmaisi ongelman olemassaoloa. Tämä viittaa siihen, että Henri tarkkaili jatkuvasti kumppanin 

kykyä ymmärtää tuotettua viestiä. Näin ollen myös Henrin kyvyllä havainnoida 

keskustelukumppanin ymmärtämistä ja viestintää sekä motivaatiolla korjata kohtaamansa 

ongelmat vaikutti olevan suuri merkitys ongelmakohtien ratkaisemisessa. 

 

Muodoltaan yksinkertaisten korjausaloitteiden suuren osuuden keskusteluissa on sanottu 

ilmentävän lapsen taitojen varhaisuutta (Sidnell, 2010). Toisaalta on esitetty, että eri 

korjausaloitekäytäntöjen osuudet lasten puheessa selittyisivät lapsen taitojen tai kehityksen 

sijaan pikemminkin vuorovaikutustilanteiden muotoutumisen ja keskustelussa kohdattujen 

ongelmien kautta (Salmenlinna, 2020; ks. myös Haakana ym., 2016). Henrin korjauskäytänteet 

olivat monimuotoisia, ja hän sovelsi niitä systemaattisesti kulloisenkin kontekstin ja ongelman 

mukaan. Vaikka keskustelukumppanin ilmaisu olisi ollut vain yhden merkin tulkinta, Henri 

kykeni ei-sanallisin keinoin osoittamaan merkityksen osittaista virheellisyyttä niin, että osaava 

keskustelukumppani ymmärsi Henrin pyrkimyksen. Esimerkiksi kielihäiriöisten lasten on 

havaittu tekevän vastaavanlaisia spesifejä korjausaloitteita osittain siksi, että he kohtasivat 

keskusteluissa yksittäisten käsitteiden tarkkaan merkitykseen liittyviä ongelmia (Salmenlinna, 

2020). Korjauskäytänteiden soveltaminen viittaa hyviin pragmaattisiin taitoihin (Brady & 

Halle, 2002; ks. myös Kurhila & Laakso, 2016). Tietynlaisissa ongelmissa Henrin käyttöön 

näyttivät usein valikoituvan tietyt korjauskäytänteet, mutta taitojen tai kehitystason 

vaikutuksesta korjausten osuuksiin ei voitu vertailukohtien puuttuessa tehdä luotettavia 

päätelmiä. Puheen puuttuessa kohdennettujen korjausten tai korjausaloitteiden tekeminen 

lienee muutoinkin avusteiselle viestijälle haastavampaa kuin puhutun puheen keskusteluissa, 

eivätkä keinot ole täysin verrattavissa puhutun puheen korjauskeinoihin. Voidaan kuitenkin 

todeta, että myös tarkasti ongelmakohdan osoittavien korjausten tekeminen on mahdollista ei-

sanallisin keinoin. 
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7.2  Keskustelukumppanin merkitys korjausilmiöissä 
 
Henrin korjauskäytänteet ja korjausten määrät vaihtelivat keskustelukumppaneittain 

kontekstiltaan vastaavanlaisissa tehtävätilanteissa. Osaltaan tähän näyttivät vaikuttavan 

apuvälineeseen liittyvät seikat kuten merkkien puuttuminen kansiosta, mutta myös osapuolten 

ominaisuuksilla ja keskinäisillä suhteilla saattoi olla vaikutusta korjausten ilmenemiseen ja 

tehokkuuteen. Avusteinen viestijä voi tuottaa erityyppisiä korjauksia eri 

keskustelukumppaneiden kanssa sen mukaan, miten kumppani on aiemmin reagoinut 

korjauksiin (Brady & Halle, 2002). Vuorovaikutuskokemus keskustelukumppanin kanssa voi 

vaikuttaa myös eri korjauskäytänteiden onnistumiseen. On mahdollista, että esimerkiksi 

pelkästään katseen käyttö avustajan kanssa, modaliteetin vaihto äidin kanssa tai toiminnan 

hyödyntäminen ikätoverin kanssa liittyi kulloisenkin kontekstin lisäksi Henrin aiempaan 

viestintä- ja korjauskokemukseen kyseisen kumppanin kanssa. 

 

Toimivan vuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttavat esimerkiksi keskustelukumppanin kyky 

käyttää apuvälinettä, tieto avusteisen viestijän käyttämistä merkityksellisistä eleistä ja taito 

erottaa tahattomat liikahdukset tahattomista (Kraat, 1985). Keskustelun sujuvaan etenemiseen 

voivat vaikuttaa myös keskustelukumppanin tuttuus ja herkkyys havaita kehollista viestintää 

(Savolainen, 2020). Toisilleen tutut osapuolet usein tietävät toistensa multimodaaliset 

viestintäkäytännöt (Savolainen ym., 2019). Avusteisesti viestivät lapset voivatkin kehittää vain 

harvoille tutuille keskustelukumppaneilleen avautuvan multimodaalisen ja ei-avusteisen 

käytännön (Smith, 2015), mitä saattoi tässä tutkimuksessa ilmentää esimerkiksi Henrin 

pantomiimieleiden ja tilan hyödyntäminen pääosin äidin kanssa. Tässä tutkimuksessa 

keskustelukumppanin tuttuuden vaikutus keskustelun sujuvuuteen ei kuitenkaan ollut 

yksiselitteinen, sillä korjaustarvetta syntyi vähiten avustajan kanssa, vaikka äiti oli Henrille 

tutuin keskustelukumppani.  

 

Ikätoveri oli Henrin itse tutkimukseen valitsema ja näin ollen Henrille ainakin jokseenkin tuttu, 

mutta hän ei käyttänyt kansiota yhtä sujuvasti kuin äiti ja avustaja. Ikätoveri esimerkiksi sanoi 

askeltaessaan tyypillisesti merkitysvastineen sijasta ”tämä” tai ”tässä”. Tämä vaikutti 

aiheuttavan viittaussuhteen ongelmia, sillä osapuolille syntyi epäselvyyttä siitä, tarkoittaako 

toinen osapuoli saraketta vai merkkiä. Ilman merkkien ja eleiden ääneen sanoittamista Henrin 

mahdollisuudet korjata kumppanin tulkintaa heikkenivät (vrt. Koivunen, 2012). Sekaannusta 

saattoi aiheuttaa myös se, että äiti ja avustaja käyttivät kyseisiä ilmaisuja tyypillisesti 
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sarakkeista puhuessaan ja silloinkin usein kohteen tarkentaen (”tämä rivi”). Ikätoveri ei 

hyödyntänyt navigointimerkkejä tai juurikaan tarkistanut ymmärtämistään ja teki oma-

aloitteisia päätöksiä esimerkiksi sivujen selaamisesta. Puhuvan ikätoverin on esitetty olevan 

vastuussa avusteisen keskustelun ongelmien korjaamisesta (Clarke & Wilkinson, 2008). Tässä 

tutkimuksessa korjaustarpeen ilmaiseminen ja korjauksen aloittaminen oli tyypillisesti Henrin 

vastuulla, vaikkakin ikätoveri liittyi aktiivisesti mukaan korjaustoimintaan.  

 

Kansion käyttöön liittyviin ongelmiin ja korjausjaksojen pitkittymiseen näytti usein liittyvän 

ikätoverin vaikeus havaita tai ymmärtää Henrin kansion käyttöön tähtäävää kehollista toimintaa 

kuten merkinosoittamistapoja. Tähän saattoi vaikuttaa ikätoverin askeltamistyyli, sillä tämän 

katse oli usein kohdistuneena alas kansioon merkkejä sanoittaessaan ja merkkien välisissä 

siirtymissä. On myös mahdollista, ettei ikätoveri ollut täysin selvillä Henrin tyypillisesti 

käyttämistä myöntävistä tai kieltävistä ilmaisukeinoista askelluksen yhteydessä eikä siksi 

tunnistanut näitä kovin onnistuneesti. Havaitsemista saattoi vaikeuttaa Henrin liikkeiden 

epätarkkuus ja hallitsemattomuus. Keskustelujen on todettu voivan katketa esimerkiksi 

avusteisen viestijän epätarkan osoittamisen vuoksi (Brady & Halle, 2002; von Tetzchner & 

Martinsen, 1999). Tämän kaltaisia ongelmia ei kuitenkaan juurikaan havaittu avustajan ja äidin 

kanssa, joten taustalla voi olettaa olevan viestintää häiritseviä keskustelukumppaniin liittyviä 

tekijöitä (ks. myös Brady & Halle, 2002; Mirenda & Bopp, 2003). Rajallisen tietämyksen 

avusteisesta viestinnästä on havaittu olevan yhteydessä viestintätaitoihin, kun kumppanilla ei 

ole tietoa ja kokemusta tehokkaista keinoista (Light, 2003). 

 

Savolainen (2020) totesi tutkimuksessaan kommunikointikansion avulla tapahtuvan 

keskustelun olleen osaavan kumppanin kanssa tarkasti yhteensovitettua, multimodaalista ja 

nopeaa. Osaavien keskustelukumppaneiden on esimerkiksi todettu havaitsevan herkästi 

avusteisen viestijän multimodaalisia viestintätapoja (Higginbotham & Wilkins, 1999; 

Savolainen, 2020). Tämän tutkimuksen havainnot olivat samansuuntaisia; ikätoverin kanssa 

korjaustarvetta ilmeni tiuhaan, mutta äidin ja etenkin avustajan kanssa korjausjaksoja syntyi 

vähän ja ne ratkesivat pääosin nopeasti. Äidin kanssa ongelmat johtuivat lähes täysin oikean 

merkin puuttumisesta kommunikointikansiosta. Tämä saattoi vaikuttaa eroihin 

korjauskäytänteissä ja niiden määrissä äidin ja avustajan välillä, sillä avustajan kanssa Henri ei 

joutunut korvaamaan puuttuvia merkkejä. Voidaan myös pohtia, olisivatko erilaiset 

ongelmalähteet saaneet Henrin käyttämään katseen lisäksi muita korjaustapoja myös avustajan 

kanssa.  
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Sekä äiti että avustaja sanoittivat merkitysvastineet askeltaessaan, hyödynsivät 

navigointimerkkejä, tarkistivat jatkuvasti ymmärrystä ja helpottivat askelluksen havaitsemista 

esimerkiksi pitämällä kansiota pystyssä. Ilman puhettakin Henri hyödynsi viestinnässään yhtä 

aikaa useita modaliteetteja kuten katsetta, ilmeitä, ääntelyä ja eleitä. On todettu, että 

multimodaalinen toiminta ei yksin auta puuttuvaan puheeseen liittyvissä vaikeuksissa, vaan 

keskustelukumppanin tulee myös aktiivisesti tulkita tätä (Laakso, 2011). Ei-sanallisten 

vuorojen tulkinta ja ääneen sanoittaminen voivat toimia yhteisymmärrystä selkiyttävinä 

keinoina (Koivunen, 2012; Laakso, 2011). Vertaamalla äidin ja avustajan sekä ikätoverin 

keskustelujen korjausjaksoja voitiin päätyä samaan päätelmään: keskustelukumppanin 

avusteisen viestijän eri modaliteettien herkkä havaitseminen ja tulkinta sekä tulkinnan ääneen 

sanoittaminen vaikuttivat osaltaan ehkäisevän ongelmien syntymistä ja edistivät sujuvaa 

keskustelua.  

 

Vaikka osaavat keskustelukumppanit havaitsivat Henrin kehollista viestintää tavallisesti 

nopeasti, poikkeuksen tähän muodosti Henrin modaliteetin vaihto kansiosta pantomiimieleisiin. 

Näissä tilanteissa äiti ei aina vaikuttanut heti havaitsevan vaihtunutta modaliteettia tai 

ymmärtävän eleiden merkitystä. Henrin liikkeet olivat motoristen vaikeuksien vuoksi 

epätarkkoja, mikä saattoi vaikeuttaa viestinnällisten eleiden erottamista muista eleistä (ks. esim. 

Kraat, 1985), etenkin kun aiempi konteksti ei tukenut viestin selvittämistä. Toisaalta 

pantomiimieleitä tunnistaessaankin äiti ohjasi Henriä takaisin kansion pariin. Tämä saattoi olla 

kontekstisidonnaista, sillä äidin toimintaan saattoi vaikuttaa esimerkiksi tieto tutkimuksen 

tarkoituksesta eli erityisesti siitä, miten Henri ymmärsi ja käytti graafista järjestelmäänsä. On 

mahdollista, että eri kontekstissa äiti olisi toiminut toisin. Mainitun kaltaisissa 

pantomiimieleisiin vaihtamisen tilanteissa Henri joutui tekemään useampia korjauksia ja 

korjausjaksoihin saattoi syntyä välitavoitteita, jotka tuli ratkaista ennen kuin alkuperäisen 

ongelman pariin voitiin palata. Myös kansion käyttöön liittyvien ongelmien korjaus voitiin 

usein nähdä välitavoitteiden ratkaisemisena: tietyn ongelman korjauksen ollessa kesken saattoi 

syntyä uusia tavoitteita esimerkiksi väärälle sivulle ajautumisen johdosta, jolloin Henrin tuli 

korjata väärälle sivulle ajautuminen, ennen kuin päästiin palaamaan alkuperäisen ongelman 

pariin. 

 

Apuvälineen käyttäminen voi olla hyvin kuormittavaa muistille (Light & Lindsay, 1991; 

Murray & Goldbart, 2011). Voidaan olettaa, että ongelmien kasautuminen korjausjakson aikana 

kuormittaa avusteisen viestijän lyhytkestoista muistia tavallistakin enemmän. Välitavoitteiden 
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muodostuminen lisännee lähimuistin kuormaa, kun mielessä on pidettävä useita tavoitteita ja 

merkityssisältöjä samalla, kun on keskityttävä useiden modaliteettien käyttöön ja 

havaitsemiseen. Samalla on pidettävä yllä tarkkaavaisuutta sekä arvioitava ja suunniteltava 

(motorisia) toimintoja. Jos viestinnässä on lisäksi kansion käyttöön liittyviä tai ymmärtämisen 

haasteita esimerkiksi keskustelukumppanin kokemattomuuden vuoksi, voi viestinnän 

kuormittavuuden olettaa olevan jo huomattavasti suurempi kuin tavanomaisessa puhutussa 

keskustelussa. Tällöin osapuolten taito sopeuttaa viestintää ja korjauskeinoja toisen osapuolen 

mukaan ja tieto avusteisen viestijän käyttämistä korjauskeinoista voi olla avainasemassa 

yhteisymmärryksen ylläpidossa. 

 

On esitetty, että keskustelun sujuvaan etenemiseen vaikuttaa osapuolten kompetenssia tai 

ulkoisia vaikuttimia enemmän keskustelun osapuolten jaettu kompetenssi (engl. shared 

competence) (Higginbotham & Wilkins, 1999; Savolainen, 2020; ks. myös Laakso, 2011). 

Yhteisen osaamisen merkitys nousi aineistosta esiin laajempaa kontekstia tarkastelemalla. 

Vaikutti, että ikätoverin puutteelliset kansionkäyttötaidot ja osapuolten vielä kehittymätön 

yhteinen viestintämenetelmä saivat aikaan korjaustarvetta. Henrin ja ikätoverin välinen jaettu 

kompetenssi kuitenkin kehittyi ja rikastui jo yhden vuorovaikutustilanteen aikana tehtävien 

edetessä. Vastavuoroisen korjaamisen ja siihen reagoinnin myötä osapuolten yhteinen 

viestintäkäytäntö alkoi muotoutua tehokkaammaksi. Korjausten myötä ikätoveri alkoi 

havainnoida tai ymmärtää esimerkiksi Henrin oikomista paremmin, ja lopulta oikominen 

onnistui myös ikätoverin kanssa. Korjaamisella vaikutti tämän perusteella olevan 

tilannekohtaisen ongelman ratkaisemisen lisäksi laajempi merkitys osapuolten yhteisen 

viestintämenetelmän kehittymisessä ja viestinnän muotoutumisessa symmetrisemmäksi.  

 

7.3  Kontekstin merkitys 
 
Kontekstuaaliset tekijät voivat vaikuttaa lasten keskusteluissa kohtaamiin ongelmiin ja niiden 

ratkomiseen (Salmenlinna, 2020). Tämän tutkimuksen aineisto oli kuvattu kahdenvälisissä 

tehtävätilanteissa, joissa pyrittiin ennalta määriteltyyn päämäärään eli tehtävän 

mahdollisimman täsmälliseen ratkaisemiseen. Kyseinen konteksti on voinut vaikuttaa 

keskustelujen rakentumiseen. Keskustelun osapuolet pyrkivät sinnikkäästi selvittämään 

saamiaan tehtäviä yhdessä, ja Henri ryhtyi aktiivisesti ja oma-aloitteisesti korjaamaan 

kohtaamiaan ongelmia. Henkilön motivaatio ja sinnikkyys tavoitteen saavuttamiseksi voivat 

vaikuttaa korjaamisen tehokkuuteen (Brady & Halle, 2002; Light, 2003). Keskustelun 
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osapuolten on aiemmin todettu ryhtyvän pitkiin merkitysneuvotteluihin vain, mikäli tavoite on 

tarpeeksi motivoiva (Brady & Halle, 2002). Pelinomainen tehtävätilanne saattoi motivoida 

osapuolia tavanomaista keskustelutilannetta enemmän. Myös aineistossa ilmenneiden 

pitkittyneiden korjausjaksojen voidaan katsoa osoittavan osapuolten sinnikkyyttä ja 

motivaatiota korjaamiseen.  

 

Myös tehtävien vaihteleva monimutkaisuus ja sisältö saattoivat vaikuttaa korjausten 

ilmenemiseen. Ikätoverikeskustelujen korjauksista huomattava osa ilmeni yhden osatehtävän 

aikana (ks. Taulukko 2). Ilman kyseistä tehtävää tulokset olisivat näyttäneet toisenlaisilta, 

vaikka suurin osa korjauksista olisi siltikin tehty ikätoverikeskusteluissa. Kyseinen tehtävä 

nosti hyvin esiin pitkittyneiden korjausjaksojen vaikutuksia: turhia sivunkääntöjä syntyi paljon, 

ja tehtävän suorittamiseen kului huomattavasti enemmän aikaa kuin muihin osatehtäviin. 

Toisaalta keskustelukumppaneilla ei ollut tehtävissä aiemman kontekstin tukea päättelylleen, 

mikä on voinut vaikuttaa korjausmääriin ja useampia korjauksia sisältäneiden korjausjaksojen 

syntyyn (vrt. Kytöharju, 2015). Lisäksi esimerkiksi tieto siitä, että tehtävissä kerättiin aineistoa 

laajaan kansainväliseen tutkimukseen, saattoi vaikuttaa osapuolten suoriutumiseen ja saada 

heidät yrittämään sinnikkäämmin. Myös tutkimuksen tarkoitus saattoi ohjata 

keskustelukumppanin toimintaa ja vaikuttaa niin korjaustarpeen syntyyn ja ongelmien 

kasautumiseen kuin viestintä- tai korjausmenetelmiinkin (ks. edellinen luku). On mahdollista, 

että esimerkiksi eleet ovat Henrillä todellisuudessa tässä tutkimuksessa esiin tullutta 

laajemmassa käytössä ainakin osaavien kumppaneiden kanssa. 

 

7.4  Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 
 
Avusteisen keskustelun korjausilmiöiden tutkimiseen ei ole vakiintunutta käytäntöä. Puhutun 

puheen korjausjäsennyksen tutkimus kuuluu erityisesti keskustelunanalyysin alaan (ks. esim. 

Lilja, 2010; Schegloff ym., 1977; Sorjonen, 1997), ja menetelmä on ollut käytössä myös puhetta 

tukevan ja korvaavan viestinnän korjausilmiöiden tutkimuksessa (ks. esim. Bloch & Wilkinson, 

2004; Eklinder & Svensson, 2009; Sundqvist ym., 2010). Myös tämä tutkimus pohjautui 

suurelta osin keskustelunanalyysin avulla tuotettuun tutkimustietoon. Siinä myös mukailtiin 

osittain keskustelunanalyysin menetelmiä ja tarkasteltiin sekä määriteltiin korjausilmiöitä 

keskustelunanalyyttisen tutkimuksen pohjalta. Keskustelunanalyysin menetelmällä pyritään 

kuitenkin tutkimaan luonnollisia vuorovaikutustilanteita, jotka olisivat tapahtuneet ilman 

tutkimustakin (Lilja, 2010; Sorjonen, 1997), kun taas tämän tutkimuksen aineisto oli kerätty 
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juuri tutkimuskäyttöön, mikä on osaltaan vaikuttanut analysoidun aineiston laatuun ja 

aineistosta tehtyihin tutkimushavaintoihin. 

 

Kansiokeskustelun korjausilmiöitä ei ole vielä juurikaan tutkittu. Kansiokeskustelun rakenne ja 

keinot poikkeavat tyypillisesti puhutun puheen keskustelusta esimerkiksi kansiokeskustelussa 

käytetyn askelluksen, äänettömien vuorojen ja runsaan kehollisen toiminnan vuoksi. On myös 

tuotu esiin, ettei puhutun puheen jäsennys välttämättä soveltuisi kehon toiminnan tarkasteluun 

(Lilja, 2010). Näistä syistä tämän tapaustutkimuksen analyysimenetelmää ei haluttu määritellä 

ennalta tarkasti. Tämän tutkimuksen laadullisen aineistolähtöisen analyysin tutkittavat ilmiöt ja 

menetelmä määrittyivät ja tarkentuivat tutkimuksen myötä (ks. esim. Eskola, 2018). Analyysi 

salli ilmiöiden vapaan ja joustavan tarkastelun, useaan kertaan muuttuneet määrittelyt sekä 

tutkimuskysymysten muokkautumisen tehtyjen havaintojen mukaan. Analyysi paljasti, että 

avusteisen keskustelun erityispiirteistä huolimatta keholliset korjauskäytänteet ilmenivät 

pitkälti samoissa sijainneissa kuin puhutun puheen korjaukset. Näin ollen tämä tutkimus voi 

tarjota lisäarvoa myös aihetta koskevien tulevien tutkimusten menetelmiä valitessa.  

 

Aineiston rajallisuuden vuoksi tutkimustuloksista ei voi tehdä yleistyksiä avusteisten 

viestijöiden korjauskäytänteistä. Yleistysten ja vertailujen tekeminen vaatisi useiden 

avusteisten viestijöiden ja keskustelukumppaneiden keskustelujen tutkimista. Lisäksi 

Becoming an Aided Communicator -tutkimusprojektiin valittiin lapsia, joilla oli parhaat 

mahdolliset edellytykset käyttää ja oppia kieltä apuvälineensä avulla (ks. von Tetzchner, 2018). 

On tärkeää ottaa huomioon, että monet avusteisesti viestivät lapset ja nuoret voivat poiketa 

ominaisuuksiltaan paljonkin BAC-hankkeen kriteereistä. Kriteerit täyttävien lasten joukossakin 

yksilöllisten ominaisuuksien ja taitojen voidaan olettaa vaikuttavan keskustelujen 

rakentumiseen. Samoin keskustelukumppanien yksilölliset ominaisuudet voivat vaikuttaa 

keskustelujen muotoutumiseen. Aineiston vahvuutena voidaan nähdä kolme eri 

keskustelukumppania, jotka edustavat erilaisia rooleja samanlaisessa tehtäväkontekstissa. 

Yhteisten piirteiden havaitseminen korjausilmiöissä erilaisten kumppaneiden kanssa vahvistaa 

tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta tietyt eroavaisuudet ilmiöissä kumppaneiden välillä 

nostivat esille arvokkaita havaintoja esimerkiksi korjaustarvetta aiheuttavista seikoista. 

 

Videoaineiston analyysin luotettavuutta lisää se, että tilanteet oli tallennettu kahdella kameralla. 

Näin kansion käyttöä ja osoitettuja merkkejä sekä vuorovaikutuksen piirteitä voitiin tarkkailla 

samanaikaisesti. Koko videoitu aineisto käytiin useaan kertaan läpi analyysin aikana, mikä 
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lisäsi varmuutta kaikkien korjausjaksojen löytämisestä. Litteraatteja tarkennettiin analyysin 

edetessä, ja litterointimenetelmä vaikutti sopivalta ja riittävältä tutkimuksen tarkoitukseen 

nähden. Joissain tapauksissa vuorojen päällekkäisyyden merkitsemisestä litteraatteihin olisi 

ollut hyötyä korjausjaksojen tarkastelussa. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta analyysin 

tuloksiin, sillä analyysissa havainnot tarkistettiin aina tarkastelemalla videoaineistoa litteraatin 

rinnalla. Keskustelunanalyysin mukaista litterointitapaa yksinkertaisempi litterointityyli tuntui 

analyysin teon kannalta selkeämmältä, vaikkakaan kaikki vuorovaikutuksen yksityiskohdat 

eivät olleet suoraan litteraateista nähtävillä. Tyyli voi olla selkeämpi lukea ja sisäistää myös 

heille, jotka eivät tunne hyvin aihetta eivätkä keskustelunanalyysin litterointitapaa. 

 

Valitut tuottotehtävätyypit olivat tarkoituksenmukaisia tutkimusaiheeseen nähden, sillä Henri 

keskusteli tehtävissä keskustelukumppaneidensa kanssa ennalta-arvaamattomista tai 

epätodennäköisistä tapahtumista, mikä mahdollisesti motivoi osapuolia ja saattoi toisaalta 

provosoida korjaustarpeen syntymistä aiemman kontekstin puuttuessa. Henri tuotti tehtävissä 

lausetasoisia ilmauksia ja käytti monipuolisesti eri viestintäkeinojaan. Yhtä tehtävätyyppiä 

tarkastelemalla oli mahdollista paneutua aiheeseen yksityiskohtaisemmin pro gradu -tutkielman 

laajuus huomioiden. Samantyylisten tehtävien tarkastelu helpotti Henrin ja eri 

keskustelukumppaneiden välisten keskustelujen vertailua. Aineistosta puuttui T4-tehtävän 

kaksi osatehtävää ikätoverin kanssa. Koska jo litterointivaiheessa viestinnässä vaikutti olevan 

eniten haasteita Henrin ja ikätoverin välillä, lisäsisältöä analyysiin toi esinekuvien kuvailemisen 

tehtävän (T2) sisällyttäminen aineistoon ikätoverin osalta. 

 

Ei-sanallisten viestintä- ja korjauskäytäntöjen analysointi oli haastavaa Henrin liikkeiden 

epätarkkuuden ja käytäntöjen tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Korjauskäytänteet pyrittiin 

määrittelemään tarvittaessa laajempaa kontekstia tarkastelemalla, yhdenmukaisuuksia ja 

poikkeavuuksia mahdollisimman objektiivisesti havainnoiden. Kehollisten korjausten 

analysointi on kuitenkin lopulta tutkijan subjektiivisten havaintojen varassa. Määrittelyn tukena 

oli vain vähän aiempaa tutkimustietoa. Aineiston analysoiminen useiden tutkijoiden kesken 

olisi vähentänyt yhden henkilön tulkinnan subjektiivista vaikutusta ja lisännyt tutkimuksen 

luotettavuutta (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018), mutta tämä ei ollut pro gradu -työn laajuuden 

vuoksi mahdollista. Aineiston analyysi tehtiin siis itsenäisesti, mutta ongelmallisista ja erityistä 

pohdintaa vaativista kohdista keskusteltiin ohjaajien kanssa analyysin eri vaiheissa.  
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Analyysin teossa pyrittiin noudattamaan erityistä huolellisuutta. Tehdyt tulkinnat tarkistettiin 

useita kertoja analyysin edetessä, osa analyyseista tehtiin uudelleen ja tulkinnoista keskusteltiin 

ohjaajien kanssa. Koska tulkinnat kuitenkin perustuvat henkilökohtaisiin havaintoihin ja 

päätelmiin, ilmiöt ja tehdyt päätökset pyrittiin tulososiossa kuvaamaan kattavasti 

litteraattiesimerkkien avulla. Nämä väistämättä pidensivät tulososiota, mutta helpottavat 

tulosten tarkastelua ja eri tutkimusten vertailua. Kansion avulla viestivän henkilön 

korjauskäytänteitä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa, mistä syystä tutkimuksessa haluttiin 

kuvailla kaikki havaitut aiheeseen liittyvät ilmiöt. Kun aiheesta saadaan lisää tutkimustietoa, 

tarkastelun voisi rajata tiukemmin pro gradu -työn laajuus huomioiden esimerkiksi tietyn 

korjauskeinon tai -tavan kuvaamiseen. 

 

Korjausten lisäksi myöskään keskustelukumppanin korjaustarvetta ilmaisevien vuorojen 

määrittely ei aina ollut yksiselitteistä, vaikka puhutun puheen korjausjäsennyksen 

tutkimustietoa oli saatavilla. Esimerkiksi ymmärrysehdokkaat ja avusteiselle viestinnälle 

tyypilliset selvennyspyynnöt ovat usein rakenteellisesti samankaltaisia (Clarke ym., 2017), 

eivätkä ne aina ole korjausaloitteita (Clarke ym., 2017; Lilja, 2010). Tässäkin tutkimuksessa 

havaitun niin sanotun xx vai? -rakenteen on todettu olevan hyvin tulkinnanvarainen 

määriteltävä korjausaloitteiden jatkumossa (Leskelä, 2012), ja toiset ovat laskeneet sen 

ymmärrysehdokkaaksi (ks. esim. Lilja, 2010). Tämän tutkimuksen esimerkeissä kyseisen 

kaltaisten vuorojen katsottiin vastaavan niin sanottua sanoitko xx? -rakennetta (engl. did you 

say xx?), jonka on määritelty ilmentävän selvennyspyyntöä (Brady & Halle, 2002). Tässä 

tutkimuksessa ainakin osa selvennyspyynnöistä olisi kuitenkin mahdollisesti voitu luokitella 

myös ymmärrysehdokkaiksi. 

 

Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa oli vain vähän, joten tutkimuksen vertailtavuus suhteessa 

aiempaan tutkimukseen jää niukaksi. Koska lasten korjauskäytänteistä tiedetään vasta vähän, 

voidaan kuitenkin ajatella, että laadullisella aineistolähtöisellä analyysilla voidaan saada lasten 

korjauskäytänteistä ja niiden tutkimuksen kannalta oleellisista seikoista luotettavampaa tietoa 

kuin etukäteen tehtyihin luokitteluihin perustuvilla tutkimuksilla (Salmenlinna, 2020). Tämä 

tutkimus oli tiettävästi ensimmäinen, jossa kommunikointikansion avulla viestivän henkilön 

(kehollisia) korjauskäytänteitä määriteltiin tarkemmin. Tutkimusaihe paljastui monitahoiseksi, 

eikä kaikkien ilmiöiden tarkempi tutkiminen ollut tämän tapaustutkimuksen puitteissa 

mahdollista. Tutkimus tukee kuitenkin aiempaa saatavilla olevaa tietoa ja tarjoaa uutta tietoa 

viestinnän onnistumisen ja avusteisen viestijän osallistumisen kannalta merkityksellisestä 
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aiheesta. Tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan käsitellä suuntaa antavina lähtökohtina 

mahdollisille jatkotutkimuksille. 

 

7.5  Kliininen sovellettavuus ja jatkotutkimusaiheita 
 
Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä avusteisen viestinnän korjausilmiöiden 

tutkimuksessa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulosten mukaan avusteinen 

viestijä voi onnistuneesti hyödyntää erilaisia korjauksia kulloisenkin tilanteen ja ongelman 

mukaan ja osoittaa ongelmakohdan tarkastikin ei-sanallisin keinoin. Kliinisessä työssä voi siis 

olla hyödyllistä ohjata avusteinen viestijä kokeilemaan erilaisia korjauksia eri konteksteissa ja 

hyödyntämään käytettävissä olevien keinojen kirjoa. Toisaalta avusteisen keskustelun 

tutkimuksessa on nostettu esiin näkemys keskustelukumppanusten yhdessä saavuttamasta 

toimivasta vuorovaikutuksesta ja osapuolten jaetun kompetenssin merkityksestä (esim. 

Savolainen, 2020). Tällöin eri keinojen hyödyntämistä voitaisiin tukea selvittämällä 

yksilöllisesti osapuolten keskustelulle tyypilliset korjaustarpeen aiheuttajat sekä (keholliset) 

viestintä- ja korjauskäytänteet. Näin voitaisiin arvioida, mitä keinoja on käytettävissä 

korjauksen suorittamiseksi tai ongelmakohtien välttämiseksi. Apuna voitaisiin käyttää 

keskustelutilanteiden videointia ja läpikäyntiä puheterapeutin ohjauksessa (vrt. esim. Laakso, 

2011; Savolainen, 2020). Etenkin tuntemattomampien tai kokemattomampien 

keskustelukumppaneiden kanssa olisi hyödyllistä käydä läpi avusteisen viestijän keskeisimmät 

viestintäkeinot ja kansion käyttöä helpottavat toimet, kuten merkitysvastineiden ääneen 

sanoittaminen ja navigointimerkkien hyödyntäminen. Erityisen tärkeää tämä voi olla lapsille ja 

nuorille merkityksellisissä ikätoverikeskusteluissa, joita tässä tutkimuksessa leimasivat pitkät 

merkinetsintäjaksot ja pitkittyneet korjausjaksot.  

 

Tutkimus nosti esiin tietoisista korjausilmiöistä erilliseksi katsotun toimintatavan, 

luovuttamisen (ks. myös Dincer & Erbas, 2010), jonka keskustelukumppani säännönmukaisesti 

tulkitsi merkiksi ongelmasta. Pitkittyneet korjausjaksot ja välitavoitteet saattavat asettaa 

tavallista enemmän kuormaa avusteisen viestijän lyhytkestoiselle muistille. Mahdollisesti 

luovuttamista voisi hyödyntää kontrolloituna korjausaloitekeinona erityisesti tilanteissa, joissa 

korjausjakso uhkaa pitkittyä. Tällöin keskustelukumppanin tulisi olla tietoinen avusteisen 

viestijän käyttämistä vuoronvaihto- tai lopetusmerkeistä sekaannusten välttämiseksi. 

Luovuttaminen korjauskeinona olisi myös mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Tässä 

tutkimuksessa Henri luovutti erityisesti avustajan kanssa, jonka kanssa luovuttamisia ilmeni 
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jopa enemmän kuin varsinaisia korjauksia. Esimerkiksi osaavaan kolmanteen osapuoleen 

katsomisen ja turhautuneen ääntelyn on katsottu toimivan pyyntönä korjata avusteisen viestijän 

puolesta (Sundqvist ym., 2010). Olisikin kiinnostavaa tutkia luovuttamisen eri piirteiden 

toimintoja ja toimivuutta yhteisymmärryksen saavuttamisessa. Lisäksi voitaisiin tutkia 

luovuttamiseen johtavia seikkoja ja sitä, löytyykö taustalta esimerkiksi yhdistäviä 

kontekstuaalisia tekijöitä. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yleisellä tasolla yhden lapsen erilaisia korjauskäytänteitä 

avusteisissa keskusteluissa tehtävätilanteissa. Kehollisen viestinnän keinoin toteutuva 

korjaaminen oli kuitenkin monitulkintaista, ja sen määrittely perustui pohjimmiltaan analyysin 

tekijän henkilökohtaisiin havaintoihin. Löydösten varmistamiseksi ja täsmentämiseksi jokaista 

korjauskeinoa ja -tapaa voisi tarkastella syvällisemmin erilaisissa konteksteissa ja suuremmalla 

otannalla. Esimerkiksi katseella on korjauksen lisäksi lukuisia muita tarkoituksia (ks. esim. 

Rossano, 2012; Savolainen, 2020), ja näiden luotettava erottelu toisistaan vaatii vielä 

lisätutkimusta. Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin paneutua tarkemmin kehollisten keinojen 

mahdolliseen yhteisvaikutukseen tai eri keinojen kertautuvaan vaikutukseen korjaamisessa. On 

mahdollista, että esimerkiksi katseella, ilmeillä ja ääntelyllä muiden korjaustapojen yhteydessä 

voi olla tässä havainnoitua laajempi merkitys korjausten onnistumiselle tai sille, tulkitaanko 

vuoro korjaukseksi. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös tässä tutkimuksessa havaittu 

kansion käyttöön liittyvien ongelmien korjausten luokka, jossa ongelmat ja korjaukset liittyivät 

apuvälineen tekniseen käyttöön ja merkkien löytämiseen. Olisi mielenkiintoista selvittää, onko 

tällainen toimintaorientoitunut korjaustapa yleisemminkin käytössä kommunikointikansion 

käytön ongelmien ratkaisemisessa. 

 

7.6 Yhteenveto 
 
Tässä tutkimuksessa korjaustarpeen taustalta löytyi myös aiemmissa tutkimuksissa havaittuja 

tekijöitä, kuten apuvälineen ja ei-sanallisen viestinnän aiheuttamia väärinymmärryksiä (ks. 

esim. Brady & Halle, 2002; Mirenda & Bopp, 2003). Myös keskustelukumppanin 

kansionkäyttötaitojen on todettu olevan edellytys sujuvalle keskustelulle (ks. esim. Savolainen 

ym., 2019), ja havainto nousi tässä tutkimuksessa erityisen voimakkaasti esiin. Kansion 

käyttöön liittyvien ongelmien korjaus muodosti oman, muista korjaustilanteista poikkeavan 

luokkansa, jossa korjauksen tavoitteena ei ensisijaisesti ollut viestin sisällön muokkaaminen 

vaan merkin löytäminen kansiosta. Ilmiö näytti liittyvän ikätoverin kokemukseen avusteisesta 
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viestinnästä yleisesti ja/tai Henrin kanssa, sillä osapuolten jaettu osaaminen kehittyi korjausten 

myötä. Osaavien kumppaneiden kanssa viestintä oli pääosin nopeaa ja sujuvaa, ja 

korjaustarvetta aiheuttivat lähinnä apuvälineen sisältöön liittyvät rajoitukset. Tutkimus osoitti 

tiettyjen ongelmien mahdollisesti luovan kognitiivista lisäkuormaa erityisesti avusteisen 

viestijän työmuistille. Erityisesti merkkien puuttuminen ja kansion käyttöön liittyvät ongelmat 

johtivat välitavoitteiden muodostumiseen, joiden ratkaiseminen saattoi vaatia vielä 

normaaliakin enemmän vaivannäköä. Henri vaikutti muutoinkin joutuvan käyttämään 

enemmän yritteliäisyyttä ja tavanomaisesta poikkeavia keinoja pyrkiessään korjaamaan 

kansion käyttöön liittyviä ongelmia. 

 

Henri pyrki korjaamaan keskusteluissa kohtaamansa ongelmakohdat, mikä osoitti avusteisen 

viestijän aktiivista roolia, motivaatiota ja sinnikkyyttä keskustelun rakentamisessa ja 

yhteisymmärryksen ylläpidossa. Hän käytti luovasti erilaisia korjauskeinoja ja -tapoja ja varioi 

niitä kohtaamansa ongelman ja kontekstin perusteella. Nämä yksilölliset taidot näyttivät olevan 

erityisen tärkeitä tilanteissa, joissa tarvittavaa merkkiä ei ollut kansiossa lainkaan. 

Korjauskeinojen määrälliseen jakautumiseen näyttivät kuitenkin vaikuttavan pikemmin 

kontekstuaaliset tekijät kuin Henrin taito- ja kehitystaso (ks. myös Salmenlinna, 2020). 

Aiemmista avusteisen keskustelun korjauksen tutkimuksista poiketen (ks. esim. Eklinder & 

Svensson, 2009; Kytöharju, 2015) toisen aloittamat korjaukset olivat aineistossa harvinaisia, 

sillä suurin osa korjauksista oli Henrin itse aloittamia itsekorjauksia. Vaikka korjaukset 

väistämättä poikkesivat muodoltaan puhutun puheen korjauksista, ne sijaitsivat samoissa 

sijainneissa kuin kielelliset korjaukset ja olivat pohjimmiltaan samankaltaisia: toistoja, 

muokkauksia ja lisäyksiä (ks. esim. Schegloff ym., 1977).  

 

Huomionarvoista Henrin korjauskäytänteissä oli kehollisten keinojen monipuolinen ja 

systemaattinen käyttö. Henri käytti kehollisia korjauksia eri tarkoituksissa ja kykeni 

kohdentamaan niitä tarkastikin ilmaisun tiettyyn osaan tai piirteeseen. Aiemmin on havaittu, 

että avusteinen viestijä saattaa tehdä korjausaloitteita enemmän elein, viittomin tai 

äännähdyksin kuin apuvälineensä avulla (Eklinder & Svensson, 2009). Vaikka osa Henrin 

eleistä ja katseista toimi sellaisenaan eräänlaisina ei-avusteisina korjauksina, osa keinoista pyrki 

hyödyntämään kansiota viestin muokkaamisessa, eli korjaustapoja käytettiin välillisesti 

kansiolla viestimisen mahdollistamiseksi. Henri ei kuitenkaan pyrkinyt käyttämään esimerkiksi 

lähes jokaisella aukeamalla tarjolla ollutta virhettä osoittavaa merkkiä. Samojen kehollisten 

keinojen toistuminen aineistossa viittaa siihen, etteivät ne olleet vain satunnaisia tai 



 

 
  

68 
 
 

apuvälineelle vaihtoehtoisia viestintäkeinoja vaan tärkeä osa yhteisymmärryksen rakentamista 

ja ylläpitoa tilanteissa, joissa yhteisymmärrys oli vaarantunut. Tämä tutkimus vahvistaa 

aiempia havaintoja multimodaalisten keinojen tärkeydestä yhteisymmärryksen ylläpidossa ja 

palauttamisessa avusteisissa keskusteluissa (ks. esim. Eklinder & Svensson, 2009; Savolainen, 

2020; ks. myös Kytöharju, 2015). 

 

Korjauskäytäntöjen hallitseminen tukee viestinnän onnistumista (von Tetzchner & Martinsen, 

1999). Lisäksi korjaamisen on todettu voivan kehittää lapsen kielellisiä taitoja (Clarke ym., 

2017) sekä osallistumisen ja kontrollin tunnetta (Sundqvist ym., 2010). Tässä tutkimuksessa 

vastavuoroisen korjaustoiminnan havaittiin kehittävän keskustelun osapuolten yhteisen 

viestintäkäytännön muotoutumista ja vähentävän näin keskustelun epäsymmetriaa 

ikätoverikeskusteluissa (ks. myös Savolainen, 2020). Näin ollen korjaaminen itsessään saattaa 

vähentää korjaustarvetta. Kehollisten korjaustapojen hallinnan lisäksi keskustelukumppanin 

kyvyllä tulkita niitä oli vaikutusta avusteisten keskustelujen ongelmakohtien ratkeamiseen (vrt. 

Laakso, 2011). Viestinnän onnistumisen kannalta on pidetty tärkeänä opettaa avusteiselle 

viestijälle myös, kuinka saada keskustelukumppani tietoiseksi siitä, että tämä on havainnut tai 

ymmärtänyt ilmauksen väärin (von Tetzchner & Martinsen, 1999). Yhtenä tällaisena merkkinä 

keskustelukumppanille vaikutti toimivan luovuttaminen, jossa Henri ilmaisi turhautunein elein, 

reagoimattomuudella ja/tai kolmanteen osapuoleen katsomalla luopuneensa 

viestintätavoitteestaan. Luovuttaminen johti lähes aina ongelman onnistuneeseen 

ratkaisemiseen, vaikkei sitä määritelty tietoiseksi korjaustoimeksi.  

 

Vaikka tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkeen avusteiseen viestintään, voivat ne 

luoda pohjaa jatkotutkimukselle ja kuntoutuksen kehittämiselle. Havaittuja korjauskäytänteitä 

tulisi tutkia syvällisemmin eri konteksteissa ja laajemmalla otannalla ja huomioida eri tapojen 

mahdollinen multimodaalinen vaikutus. Osapuolten yksilölliset ominaisuudet, kokemus ja 

yhteinen osaaminen näyttivät vaikuttavan niin korjaustarpeen syntyyn kuin korjaamiseenkin. 

Keskustelukumppanin ottaminen mukaan arviointiin ja kuntoutukseen esimerkiksi videointia 

hyödyntäen voisi olla perusteltua ongelmien ehkäisemiseksi ja yksilöllisten, tehokkaiden 

viestintä- ja korjauskeinojen löytämiseksi.  
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LIITTEET 
 

LIITE 1  

Becoming an Aided Communicator -tutkimushankkeen tuottotehtävät. 

 
Tuottotehtävätyypit, kussakin useita osatehtäviä: 

1.  Esinekuvien nimeäminen – tehtävänä antaa piirroksena näytetylle kohteelle nimi 
2. Esinekuvien kuvailu – tehtävänä pelimuotoisesti kuvailla viestintäkumppanille kuvassa 

näytettyä kohdetta kertomatta sen nimeä 
3. Kuvien näkymien kuvailu – tehtävänä pelimuotoisesti kuvata kuvan näkymä 

viestintäkumppanille, ja tämän tehtävä arvata, mikä se on 
4. Videoiden tapahtumien kuvaileminen – tehtävänä pelimuotoisesti kuvailla videolla nähty 

tapahtuma viestintäkumppanille ja tämän tehtävä arvata, mikä tapahtuma oli 
5. Pragmaattiset sarjakuvat – tehtävänä muodostaa tutkijan ääneen lukeman sarjakuvan 

viimeisen kuvan henkilön ilmaus tai ajatus tyhjään kuplaan 
6. Ohjailu ja rakentelu – tehtävänä ohjailla viestintäkumppania tekemään tai rakentamaan 

jotakin 
7. Haastattelu – tietyistä aiheista kertominen tutkijalle 
8. Keskustelut jaetuista ja ei-jaetuista tapahtumista – tehtävänä keskustella viestintäkumppanin 

kanssa annetuista aiheista (tuttu sekä avoin teema) ilman muita ohjeita 
 
 
Tähän tutkimukseen valitut tuottotehtävät 

Tuottotehtävä 2:  

Vanhempi 
H1. Kampa 
1. Kirja 
2. Vene 
3. Leipä 
 
Avustaja 
H2. Hevonen 
4. Omena 
5. Tuoli 
6. Ilmapallo 
 
Ikätoveri 
IH. Korva 
I1. Tikapuut 
I2. Polkupyörä 
I3.Peili 
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Tuottotehtävä 4: Videotapahtumien kuvailu 
 
Vanhempi 
ÄH. Tyttö juoksee nurmikolla  
Ä1. Pallo osuu toiseen palloon, joka kierii reikään 
Ä2. Mies kävelyttää ananasta  
Ä3. Tyttö kävelee kadulla jalassaan yksi kenkä ja yksi sukka 
Ä4. Tyttö syö kakkua, poika varastaa sen, ja tyttö näyttää selvästi olevansa vihainen  
Ä5. Nainen, poika ja tyttö seisovat käsi kädessä uima-altaan reunalla ja alkavat hypätä 

altaaseen, mutta viime hetkellä lapset perääntyvät ja nainen hyppää yksin, lapset 
nauravat ja osoittavat häntä 

 
Opettaja tai muu työntekijä 
AH. Tyttö tönäisee poikaa, joka astuu taaksepäin  
A1. Poika antaa kirjan naiselle  
A2. Pyörätuolissa istuva tyttö ajaa tietä pitkin  
A3. Tyttö panee lautasen ja haarukan pöydän alle  
A4. Pyörätuolissa istuvat tyttö syö banaania, heittää kuoret pois, ja lapsi tulee paikalle ja 

liukastuu kuoreen 
A5. Mies kävelee tietä pitkin, lompakko putoaa hänen taskustaan, poika näkee 

tapahtuman, poimii lompakon maasta, panee sen taskuunsa ja kävelee kiireesti pois. 
 
Ikätoveri 
IH. Nainen istuu tuolissa ja lukee kirjaa 
I1.  Tyttö panee kissan laatikkoon  
I2.  Tyttö ensin kirjoittaa porkkanalla ja sitten syö porkkanan.  
I3. Tyttö tekee pojalle voileivän ja panee hymyillen (leikki)hämähäkin voileivän sisään, 

poika ottaa voileivän, haukkaa ja huutaa 
I4. Poika lukee lehteä ja puhuu kännykkään ja kävelee altaaseen ja kastelee jalkansa. 
I5. Mies yrittää avata lukitun oven, yrittää käyttää silmälasejaan sen avaamiseen, 

epäonnistuu, hakkaa ovea ja poistuu  
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LIITE 2 
 
Tehtäväratkaisuihin käytetty aika minuuteissa. 

 
 T4-H T4-1 T4-2 T4-3 T4-4 T4-5 T2-H T2-1 T2-2 T2-3 Yht. 
Äiti 6:24 7:36 6:24 2:26 8:50 3:08 - - - - 34:48 
Avustaja 4:21 4:26 4:32 4:00 8:12 7:08 - - - - 32:39 
Ikätoveri 6:56 3:15 4:29 3:18 - - 1:32 8:04 3:08 2:56 33:38 
Yht. 17:41 15:17 15:25 9:44 17:02 10:16 1:32 8:04 3:08 2:56 101:05 

Lyhenteet: T = tehtävä; H = harjoitus. 
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LIITE 3 
Aineiston analyysin vaiheet. 

 

1. vaihe

• videoaineistoon perehtyminen a) ilman litteraatteja ja b) 
litteraattien kanssa

• huomio keskustelun katkoskohdissa

2. vaihe
• korjausjaksojen paikallistaminen
• huomio keskustelujen sanallisessa ja ei-sanallisessa aineksessa

3. vaihe

• korjausjaksojen vuorojen sisällön tarkastelu
• huomio a) korjaustarvetta ilmaisevissa vuoroissa, b) korjausvuoroissa, c) 

korjaamiseen käytetyissä toiminnoissa ja d) korjaustarvetta aiheuttavissa 
seikoissa

• korjaustarvetta ilmaisevien vuorojen ja korjausten tekemiseen käytettyjen 
toimintojen merkitseminen litteraatteihin lyhenne- ja värikoodein ja 
esimerkkien ryhmittely keskustelukumppaneittain

4. vaihe

• lyhenne- ja väärikoodein merkittyjen korjauskäytänteiden 
ryhmittely ja taulukointi samankaltaisuuksien perusteella 
keskustelukumppaneittain

5. vaihe

• korjaustarpeen syntymisen pääsyiden ja korjaustilanteiden 
määrittely

• huomio apuvälineen käytössä ja keskustelukumppaneiden toiminnoissa
• korjausten määrittely ja ryhmittely keskustelukumppaneittain 

korjaustilanteiden mukaan

6. vaihe
• korjauskäytänteiden vertailu suhteessa korjaustilanteisiin ja eri 

keskustelukumppaneihin


