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1 JOHDANTO 

 

Keskustelunanalyysi on sosiologian parissa syntynyt teoria ja menetelmä, joka tutkii 

puheen avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta (Schegloff, 2007; Sacks, Jefferson & 

Schegloff, 1992; Hakulinen, 1997). Se olettaa, että vuorovaikutus ei ole 

sattumanvaraista toimintaa, vaan tarkasti jäsentynyttä ja erilaisten käytäntöjen 

ohjaamaa. Logopediassa keskustelunanalyysi yleistyi menetelmänä 1990-luvulla 

(Klippi, Laakso & Tykkyläinen, 2005). Logopedinen keskustelunanalyyttinen tutkimus 

tutkii muun muassa sitä, miten vuorovaikutus toimii, kun jonkun osapuolen 

kommunikointiin liittyy erilaisia ongelmia. On tutkittu muun muassa afasiakeskusteluja, 

eli keskusteluja, joihin osallistuu vähintään yksi henkilö, jolla on afasia. 

 

Yksi keskustelunanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen käsite ja vuorovaikutuksen 

perustavanlaatuinen rakenne on korjaus. Korjaus tarkoittaa käytänteitä, joiden avulla 

keskustelijat käsittelevät ongelmia puheen tuottamisessa sekä puheen kuulemisessa, 

ymmärtämisessä tai tilannekohtaisessa tulkinnassa (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977; 

Sorjonen, 1997). Korjausta käytetään, kun intersubjektiivisuus (Schegloff, 1992), eli 

jaettu käsitys vuoron merkityksestä käsillä olevassa kontekstissa, uhkaa murtua. Korjaus 

on oleellista keskustelijoiden keskinäisen ymmärryksen ylläpidolle kaikissa 

keskusteluissa, sillä tavallisissakin keskusteluissa on erilaisia puheen tuottamisen, 

ymmärtämisen tai kuulemisen ongelmia. Afaattisilla ihmisillä korjausaloitteiden 

merkitys keskustelussa voi kuitenkin korostua afasiaan liittyvien puheen tuottoon, 

prosessointiin ja ymmärtämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi. 

 

Afasiakeskusteluista on tutkittu afaattisen henkilön tuottamiin vuoroihin liittyviä 

ongelmia ja keskustelijoiden yhteisiä korjausjaksoja (ks. esim. Laakso & Lehtola, 2003; 

Oelschlaeger & Damico, 2000) sekä afaattisen henkilön sopeutumista kommunikoimaan 

afasian aiheuttamien rajoitteiden kanssa (ks. esim. Wilkinson, 2015), ja kehitetty joitain 

keskustelunanalyyttiseen teoriaan perustuvia interventiota (ks. esim. Wilkinson, 2014). 

Afaattisten henkilöiden toisen puheeseen kohdistamia korjausaloitteita, eli erilaisia 

ongelman osoittavia tarkennuksen pyyntöjä, ei kuitenkaan ole tutkittu juuri lainkaan. 

Kyky tehdä korjausaloitteita on afaattiselle henkilölle tärkeä, koska se antaa tälle 
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mahdollisuuden aktiivisesti osallistua keskusteluun ja ratkoa keskustelussa kohtaamiaan 

ymmärtämisen ongelmia (Klippi, 1996). Aihe on siis sekä perustutkimuksellisesti että 

kliinisesti tärkeä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan afaattisten henkilöiden tekemiä toisen 

puheeseen kohdistuvia korjausaloitteita, niiden piirteitä ja keskustelun 

intersubjektiivisuuden ongelmia, joita näillä korjausaloitteilla pyritään ratkomaan. 
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2 KESKUSTELUNANALYYSI JA KORJAUS 

 

 

2.1 Keskustelunanalyysi 

 

Keskustelunanalyysi on sosiologiassa syntynyt menetelmä ja teoria (ks. esim. 

Stevanovic & Lindholm, 2016; Schegloff, 2007; Goodwin & Heritage, 1990). Se 

perustuu Harvey Sacksin vuosina 1964–1972 pitämiin nauhoitettuihin luentoihin, jotka 

Sacksin kuoleman jälkeen tuottivat kirjalliseen muotoon hänen kollegansa (Sacks ym., 

1992). Harvey Sacksin ajatuksiin vaikutti Harold Garfinkelin kehittämä 

etnometodologia, joka tarkastelee yksilöiden tapaa tuottaa ja käyttää sosiaalisia normeja 

ja sääntöjä (Stevanovic, Lindholm & Peräkylä, 2016; Hakulinen, 1997). 

 

Keskustelunanalyysi tutkii puheen avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta (Schegloff, 2007). 

Keskustelunanalyysi on vahvasti aineistolähtöistä ja huomioi kontekstin vaikutuksen 

vuorovaikutukseen (Hakulinen, 1997). Olennaista keskustelunanalyysissa on käsitys 

siitä, että keskustelu ei ole kaoottista ja sattumanvaraista, vaan se on tarkasti 

järjestäytynyttä ja jäsentynyttä toimintaa (Hakulinen, 1997), jota ohjaavat tietyt 

käytännöt ja lainalaisuudet (Schegloff, 2007, s. xiv). Keskustelunanalyysi näkee näiden 

käytäntöjen ja lainalaisuuksien olevan "sosiaalisten instituutioiden infrastruktuuri 

samaan tapaan kuin logistiikka on talouden infrastruktuuri" (Schegloff, 2007, s. xiii). 

Siksi ääni- ja videonauhoituksen mahdollisuuden, jolla vuorovaikutustilanteet ja niiden 

yksityiskohdat saadaan helposti analysoitavaan muotoon, on verrattu olevan 

yhteiskunnallisille tieteenaloille samaa kuin mikroskooppi oli aikanaan luonnontieteille 

(Schegloff, 1996, s. 166). Jaettu käsitys keskustelun käytänteistä ja jäsentyneisyydestä 

mahdollistaa osaltaan kaikkea vuorovaikutuksen osapuolten välistä yhteisymmärrystä ja 

sen ylläpitoa. 

 

Sosiologiasta keskustelunanalyysi on levinnyt myös muiden tieteenalojen käyttöön. 

Logopediassa sitä alettiin hyödyntää 1990-luvulla (Klippi, Laakso & Tykkyläinen, 

2005). Logopedinen keskustelunanalyyttinen tutkimus on keskittynyt erityisesti siihen, 

miten ihmisten välinen vuorovaikutus toimii, kun jonkun osapuolen puheeseen, kieleen 

tai kommunikointiin liittyy erilaisia ongelmia. On tutkittu esimerkiksi afaattisten 
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(Wilkinson, 2015; Laakso, 2005), huonokuuloisten (Laakso ym., 2019; Heikkilä, 2018; 

Pajo, 2013), kehitysvammaisten (ks. esim. Antaki, Chinn, Walton, Finlay & Sempik, 

2020; Martio, 2015) ja avusteisesti kommunikoivien (Savolainen, 2020) henkilöiden 

keskustelua (ks. myös Leskelä & Lindholm, 2012). Keskustelua, jossa jollain 

osapuolella on rajoitteita kommunikoinnissaan, kutsutaan epäsymmetriseksi 

keskusteluksi (Leskelä & Lindholm). Lisäksi logopediassa on tutkittu tyypillisesti 

kehittyvien lasten (ks. esim. Rasku, 2018; Salonen & Laakso, 2008; Laakso, 2006), 

kielihäiriöisten lasten (ks. esim. Salmenlinna, 2020; Tykkyläinen, 2007) ja suomea 

toisena kielenä omaksuvien lasten (Salopuro, 2021) keskusteluja sekä 

puheterapiavuorovaikutusta (Sellman & Tykkyläinen, 2017; Sellman, 2008; 

Tykkyläinen, 2005). 

 

 

2.2 Korjaus 

 

Yksi keskustelunanalyyttisen tutkimuksen esiin nostama vuorovaikutuksen 

perustavanlaatuinen rakenne on korjaus. Korjaus tarkoittaa käytänteitä, joiden avulla 

keskustelijat käsittelevät ongelmia puhumisessa, puheen kuulemisessa tai sen 

ymmärtämisessä (Schegloff ym., 1977; Sorjonen, 1997). Korjausta käytetään, kun 

intersubjektiivisuus (Schegloff, 1992), eli jaettu käsitys vuoron merkityksestä käsillä 

olevassa kontekstissa, uhkaa murtua. Korjaus keskeyttää puheen päälinjan ja aloittaa 

korjausjakson, jossa korjaus yleensä onnistuu ja lopuksi keskustelu palaa päälinjalle 

(Schegloff, 2007, s. 97–114; Sorjonen, 1997). 

 

 

2.2.1 Ongelmat keskustelussa 

 

Puheen tuottoon liittyvä ongelma keskustelussa voi olla esimerkiksi vaikeus löytää 

oikeaa sanaa, puheen epäselvä tuottotapa, asiasisällön epäselvä muotoilu, väärin tuotettu 

yksikkö, virheellinen asiasisältö tai jonkin asian puuttuminen sanotusta. Esimerkeissä 1 

ja 2 korjataan puheen tuottoa. Esimerkissä 1 K tuottaa väärän nimen alun ja korvaa sen 

heti perään itse oikealla nimellä. Esimerkissä 2 taas B korjaa A:n puheen tuoton tapaa, 
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pyytämällä tätä puhumaan selkeämmin. Olennaiset korjausaloitteet ja korjaukset ovat 

kaikissa esimerkeissä lihavoituna. 

 

Esimerkki 1. Eiku Hanneki (Lähteestä Haakana & Visapää, 2014, s. 45.) 

 

01 K: >mut< tuntuu niin elämä >tääläki< tylsältä ku,< 

02  (0.6) 

03 K:  >Vik- e’ku< Hanneki oli >eilel lähössä johonki< bi 

04  lei£siin£,h 

05  (0.4) 

06 M:  £oli vai?h .h h£ 

 

Esimerkki 2. Don't mumble (Mukailtu lähteestä Lind, Hickson & Erber, 2004, s. 45.) 

 

01 A: doesn't sound very profitable I s´pose they 

02  make profit on the coffee  

03  (0.3) 

04 B: don´t mumble what↑ 

05  (0.9) 

06 A: I said I guess they make a profit on the coffee even if they 

07  don't sell the book 

 

Keskustelun ongelma voi liittyä myös puheen vastaanottoon. Puheen vastaanoton 

ongelma voi tarkoittaa puutteellista puheen kuulemista, vaikeutta prosessoida ja 

ymmärtää sanottua, vaikeutta tulkita sanotun merkitystä kontekstissaan, vaikeutta 

ymmärtää, mihin sosiaaliseen toimintaan puhetta kyseisessä tilanteessa käytetään, tai 

vaikeutta hyväksyä kuullun todenperäisyys. Joskus keskustelusta voi olla haastavaa 

päätellä, minkälainen puheen vastaanoton ongelma on kyseessä. Esimerkissä 3 

korjataan todennäköisesti kuulemisen ongelmaa. J sanoo rivillä 7 olevansa kotona. T 

joko kuulee tämän huonosti taustamelussa tai haluaa varmistaa, onko J todella kotonaan, 

kun taustalta kuuluu erikoista meteliä, joten hän tuottaa rivillä 9 korjausaloitteen "mitä". 

Tähän J reagoi toistamalla vuoronsa. 

 

Esimerkki 3. Kotona (Lähteestä Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi, 2016, s. 259) 

 
01 T: no mo:i, (0.2) ootsä [siellä. 

02 J:     [no o mo:i.  

03  (0.2) 
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04 J: no o o ↑oon. he he[he  

05 T:        [hm no missäs olet.  

06  (0.2) 

07 J: kotona?, 

08  (0.2) 

09 T: >mitä.< 

10  (0.2) 

11 J: kotona? 

12 T: °aa° hirvee meteli kuuluu. 

13 J: m- £katon£ t(h)itanikkia £meijun kanssa£.  

 

Esimerkissä 4 taas T korjaa E:n vuoron sisältöä oikean kaupungin nimen suhteen. 

 

Esimerkki 4. Kuhmo (Lähteestä Haakana & Visapää, 2014, s. 48) 

 

01 T: Lundkvisti, 

02 E:  m.hh E:lla Pappila täällä hyvää ehtootah::? 

03 T: ehtootah 

04 E: hyvinkö teillä on menny kesä ja- ja- (.) mitäs kuulu 

05  Kuusamoo ja< 

06  (.) 

07 T: °ei°[ku< Kuhmoon.  

08 E:     [eiku Kuhmo(h)onh. nii:h. 

09  (0.8) 

10  T: mei oltiin siäl vajjaa kolome viikkooh:. 

11 E: vai nii. oliks sillon ihanat ilmath.  

 

Esimerkissä 5, rivillä 7, M hakee varmistusta omalle tulkinnalleen A:n vuoron 

epäselvästä viittaussuhteesta. V hyväksyy tulkinnan rivillä 9. 

 

Esimerkki 5. Hanken (Lähteestä Haakana ym., 2016, s. 273) 

 
01 M: no mun käsittääkseni kans noihin ruotsinkielisiin 

02  hhh .hhh, 

03  (0.3) 

04 M: monella tapaa helpompi [päästä,   ]  

05 A:       [SInne meni] suurin osa niinku< (0.5) 

06  (-) sieltä °edestä°.  

07 M: ai Hankkenii, 

08  (0.3) 

09 A: nii hhh, 
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Keskustelijoiden erityisvaikeudet puheen tuotossa tai kielellisissä taidoissa voivat 

luonnollisesti synnyttää paljon intersubjektiivisuutta uhkaavia tilanteita, mutta korjaus 

sinänsä on yhtä lailla normaalisti puhetta tuottavien ja kieltä ymmärtävien puhujien 

keskusteluissa tapahtuva ilmiö. Korjattavan puheen osan ei myöskään tarvitse 

välttämättä olla varsinaisesti virheellinen, vaan keskustelijat voivat nostaa teoriassa 

minkä tahansa puheen osan tarkennettavaksi tuoton, merkityksen tai siitä tehdyn 

tulkinnan suhteen (Sorjonen, 1997; Schegloff ym., 1977). Yllä olevista esimerkeistä 

esimerkeissä 1 ja 4 korjauksen kohde on selkeimmin virheellinen, kummassakin väärä 

erisnimi. Sen sijaan, esimerkiksi esimerkissä 5 V ei tuota varsinaista virhettä, mutta 

pronominin "sinne" viittaussuhde jää kuitenkin O:lle epäselväksi. 

 

 

2.2.2 Toisen puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet 

 

Korjauksia luokitellaan itsekorjauksiin ja toisen korjauksiin (Schegloff ym., 1977). 

Luokittelun perustana on ongelmavuoron (repairable, trouble source) käsite (Schegloff 

ym., 1977). Ongelmavuoro on vuoro, jossa syntyy intersubjektiivisuuden uhka, eli 

vuoro, joka ei tule tuotetuksi, kuulluksi tai ymmärretyksi halutulla tavalla. Edellä 

esimerkissä 1 ongelmavuoro on rivillä 3, ja myös korjaus tapahtuu samalla rivillä. 

Esimerkissä 2 ongelmavuoro on riveillä 1–2, esimerkissä 3 rivillä 7, esimerkissä 4 

riveillä 4–5 ja esimerkissä 5 riveillä 5–6. Keskustelunanalyysissä ongelmavuoron 

tuottajaa kutsutaan nimityksellä itse ja vastaanottajaa nimityksellä toinen. 

Itsekorjauksessa ongelmavuoron tuottaja itse tekee korjauksen, kuten edellä esimerkissä 

1. Toisen puheeseen kohdistuvassa korjauksessa eli toisen korjauksessa korjauksen 

tekee ongelmavuoron vastaanottaja eli toinen, kuten esimerkissä 4. 

 

Korjauksesta voidaan myös erottaa korjausaloite, jonka voi niin ikään tehdä joko itse tai 

toinen. Esimerkeissä 2, 3 ja 5 on kussakin oman tyyppisensä toisen korjausaloite, johon 

ongelmavuoron tuottaja reagoi toistamalla vuoronsa (esimerkit 2 ja 3) tai vahvistamalla 

toisen tulkinnan (esimerkki 5). Toisen puheeseen kohdistuvia korjausaloitteita kutsutaan 

usein, jatkossa tässäkin tutkimuksessa, vain korjausaloitteiksi. Esimerkissä 4 taas toinen 

tekee korjauksensa suoraan, ilman korjausaloitetta. Tällaista tapausta kutsutaan toisen 

suoraksi korjaukseksi.  
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Klassisen keskustelunanalyyttisen käsityksen (Schegloff ym., 1977) mukaan toisen 

suora korjaus on vahvasti preferoimatonta, ja esiintyy siksi harvoin. On suotavampaa, 

että puhuja itse korjaa mahdollisen virheensä. Jos puhuja itse ei tätä tee, toinen yleensä 

tekee suoran korjauksen sijaan korjausaloitteen, jolla hän osoittaa ongelmallisen kohdan 

ja antaa puhujalle mahdollisuuden korjata se itse. 

 

Toisen korjaus tai korjausaloite esitetään yleisimmin ongelmavuoroa seuraavassa 

vuorossa, kuten myös esimerkeissä 2, 3 ja 5. Toinen paikka keskustelussa, jossa 

korjausaloite on mahdollinen, on niin kutsuttu neljäs positio (Schegloff, 1992). 

Neljännen position korjausaloite tarkoittaa tilannetta, jossa ongelmavuoron 

vastaanottaja pyytää tarkennusta ongelmavuoroon reaktiona itsen kolmanteen vuoroon 

(esimerkkejä ks. Schegloff, 1992, s. 1321–1322). Neljännen position korjausaloitteet 

ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja selkeästi tyypillisin paikka korjausaloitteelle on 

ongelmavuoroa seuraava vuoro. Erään määritelmän mukaan (Dingemanse, Kendrick & 

Enfield, 2016) korjausaloite onkin keskustelun jakso, jossa vuoro 0 ilmaisee jonkin 

ongelman edellisessä vuorossa (vuoro -1), ja tämän vuoron 0 reagoidaan vaativan 

jonkinlaista selvennystä tai korjausehdokasta vuorossa +1. Vuoro +1 voi seurata 

välittömästi vuoroa 0, tai välissä voi olla muuta puhetta. Vuoro -1 vastaa siis 

ongelmavuoron käsitettä. 

 

Tavallisessa suomenkielisessä arkikeskustelussa korjausaloitteita on havaittu esiintyvän 

keskimäärin noin 15 kertaa tunnissa, mutta ne eivät jakaudu tasaisesti, vaan joissain 

keskusteluissa niitä on runsaammin kuin toisissa (Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi, 

2016). Englannin- ja italiankielisestä keskustelussa korjausaloitteita on havaittu 

esiintyvän useammin, englanninkielisessä keskimäärin 25 kertaa tunnissa (Kendrick, 

2015) ja italiankielisessä keskimäärin 63 kertaa tunnissa (Rossi, 2015). Selitykseksi 

tälle on arveltu todennäköisemmin tutkimusten eroja aineistojen laadussa ja 

korjausaloitteiden rajauskriteereissä kuin eroja kulttuurien välillä (Haakana ym., 2016). 

 

 

2.2.3 Erilaiset korjausaloitteet 

 

Korjausjäsennyksen ensimmäisessä esittelyssä (Schegloff ym., 1977) korjausaloitteet 

luokitellaan viiteen eri tyyppiin: avoimet korjausaloitteet, kysymyssanat, edeltävän 
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vuoron toiston ja kysymyssanan yhdistelmät, edeltävän vuoron toistot sekä 

ymmärrysehdokkaat. Nämä tyypit on vahvistettu myös myöhemmässä 

englanninkielisessä kirjallisuudessa (ks. esim. Kitzinger, 2013), ja löydetty myös muista 

kielistä ja kulttuureista (ks. esim. Dingemanse & Enfield, 2015; Enfield ym., 2013; 

Moerman, 1977). Kysymyssanan ja toiston yhdistelmää ei aina mainita omana 

luokkanaan (Kitzinger, 2013), ja joskus korjausaloitetyyppeihin lisätään 

vaihtoehtokysymykset (Dingemanse & Enfield, 2015; Koshik, 2005). 

Suomenkielisestäkin keskustelusta on löydetty vastaavat luokat ja lisäksi 

korjausaloitteina käytetään myös kysymyslauseita sekä kuulemis- tai 

ymmärtämisongelman eksplikointia (Haakana ym., 2016). 

 

Esimerkissä 3 on esimerkki avoimesta korjausaloitteesta. Avoin korjausaloite kohdistuu 

koko edeltävään vuoroon erittelemättä ongelmallista kohtaa siinä (Drew, 1997). 

Suomenkielisessä keskustelussa avoimen korjausaloitteen kielellinen toteuma on 

tyypillisesti mitä, täh tai häh (Haakana ym., 2016) ja englanninkielessä what tai huh 

(Schegloff ym., 1977). Määritelmä on funktionaalinen, eli perustuu ongelman kohteen 

erittelemättömyyteen, eikä toteutustapaan, joten monenlaiset toteumat ovat teoriassa 

mahdollisia. Avoimeen korjausaloitteeseen reagoidaan yleensä toistamalla edellinen 

vuoro (Haakana ym., 2016; Haakana, 2011) ja mahdollisesti muokkaamalla sitä 

ymmärrettävämpään muotoon (Haakana, 2011). Useimmiten toisto ratkaiseekin 

ongelman (Haakana ym., 2016). Avoimia korjausaloitteita käytettäessä ongelma on 

usein huono kuuleminen, ongelmavuoron odotuksenvastaisuus tai ajan tarve kuullun 

vuoron prosessoinnille (Haakana, 2011). 

 

Toisin kuin funktionaalisesti määräytyvät avoimet korjausaloitteet, kysymyssanat 

määräytyvät kielellisen muodon mukaan. Ne ovat eroavat avoimista korjausaloitteista 

siinäkin, että ne osoittavat tarkemmin, mikä ongelmavuorossa vaatii tarkennusta 

(Schegloff ym., 1977). Esimerkiksi käytettäessä kysymyssanaa missä tai kuka, on 

selvää, että tarkennusta vaatii jokin sijainnin ilmaus tai viittaus henkilöön. 

Kysymyssanaan voidaan liittää toisto, esimerkiksi kysymällä kuka Joni, jos 

ongelmavuoron tuottaja on puhunut Joni-nimisestä henkilöstä, jonka henkilöllisyys on 

vastaanottajalle epäselvä. Kysymyssanakorjausaloitteiden, joko yksin tai toiston kanssa 

tuotettujen, ongelmanlähteet ovat usein epäselvät viittaussuhteet, pronominit ja 
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erisnimet (Haakana ym., 2016). Yleensä kysymyssana on samassa sijassa kuin ilmaus, 

johon se pyytää tarkennusta. 

 

Myös toistokorjausaloitteiden luokka määräytyy muodon mukaan. Edeltävän vuoron 

toistoja voidaan kuitenkin käyttää myös muihin vuorovaikutuksen toimintoihin kuin 

korjausaloitteisiin (ks. esim. Schegloff, 1997). Rajanveto korjausaloitetoistojen ja 

muiden toistojen välillä on toisinaan haastavaa (Kurhila & Lilja, 2017; Kendrick, 2015; 

Schegloff, 1997). Erityisen häilyvä on raja korjaavan ja uutta tietoa rekisteröivän toiston 

välillä. Toistokorjauksen määritelmässä on vaihtelua sen suhteen, kuinka identtinen 

toistetun pitää olla alkuperäisen muotoilun kanssa (Schegloff, 1997, s. 525). 

Muuntuminen prosodiassa ja deiktisissä ilmauksissa yleensä sallitaan, mutta sisällön 

uudelleenmuotoilua yleensä ei. Suomenkielisessä keskustelussa toistokorjausaloitteilla 

reagoidaan kuulemisen ongelmiin, haetaan selitystä, ennakoidaan erimielisyyttä ja 

vastaanotetaan odotuksenvastaista tietoa (Haakana ym., 2016). Toisto korjausaloitteena 

on tehokas siinä mielessä, että se antaa ongelmavuoron tuottajalle tiedon sekä siitä, 

missä kohtaa vuoroa ongelma sijaitsee, että siitä, onko toistaja kuullut toistettavan 

oikein. 

 

Ymmärrysehdokas poikkeaa muista korjausaloitteista siinä, että se ei ainoastaan osoita 

ongelman lähdettä, vaan myös tarjoaa ongelmaan ratkaisun vahvistettavaksi tai 

hylättäväksi (Haakana ym., 2016). Täten se on korjausaloitteista tarkin. Suomenkielisen 

keskustelun ymmärrysehdokkaat voivat olla rakenteeltaan monenlaisia, mutta 

tyypillisemmin ne ovat lausetta lyhyempiä lausumia. Niissä on usein lausumanalkuinen 

tai -loppuinen interrogatiivinen partikkeli, kuten ai, siis tai vai. Ongelmat, joihin 

ymmärrysehdokkailla reagoidaan, ovat pitkälti samoja kuin ongelmat, joihin reagoidaan 

kysymyssanakorjausaloitteilla. Lisäksi ymmärrysehdokkailla voidaan hakea varmistusta 

edellisen vuoron tai laajemman puhejakson perusteella tehdylle päätelmälle. 

 

Kysymyslauseita ei usein kohdella omana korjausaloiteluokkanaan, ja Haakanan ja 

kollegoidenkin (2016) aineistossa niitä esiintyi vain vähän. Niillä kysyttiin usein jonkin 

sanan merkitystä, esimerkiksi "Mitkä on liikennevalobileet" (Haakana ym., 2016, s. 

281). Jotkut lausemuotoisista korjausaloitteista taas voitiin luokitella johonkin muuhun 

luokkaan, esimerkiksi mitä sanoit -tyyppiset lauseet sopivat avoimiin korjausaloitteisiin. 

Lausemuotoisen avoimen korjausaloitteen käyttöä lyhyemmän sijaan selitti ajallinen 
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etäisyys ongelmavuorosta. Myös kuulemis- tai ymmärtämisongelman eksplikointeja 

esiintyi Haakanan ja kollegoiden (2016) aineistossa hyvin vähän. Tämä 

korjausaloitetyyppi tarkoittaa, että ongelmavuoron vastaanottaja sanoo suoraan, ettei 

kuullut tai ymmärtänyt. Esimerkkiä 2 voi pitää eräänlaisena ongelman eksplikointina, 

tosin siinä korjausaloitteen tekijä ei eksplikoi omaa kuulemisongelmaa, vaan esittää 

ongelman lähteeksi ongelmavuoron tuottajan epäselvän puheen tuoton. 

 

Korjausaloitteet voi siis asettaa jatkumolle sen suhteen, kuinka vahvasti ne osoittavat, 

missä kohtaa ongelmavuoroa on intersubjektiivisuutta uhkaava ongelma (Schegloff ym., 

1977). Avoin korjausaloite on heikoin eli vähiten tarkka, ymmärrysehdokas taas vahvin 

tai tarkin. Klassisen käsityksen mukaan keskustelussa preferoidaan vahvimman 

mahdollisen korjausaloitteen käyttöä. Tämä näkyy siinä, että heikompi korjausaloite 

saatetaan jättää kesken ja korvata se vahvemmalla, ja siinä, että mikäli ongelman 

ratkaisemiseen tarvitaan useampi korjausaloite, on seuraava edellistä vahvempi 

(Schegloff ym., 1977, s. 369). 

 

Suomenkielisessä keskustelussa yleisimmin esiintyvät korjausaloitetyypit ovat avoin ja 

ymmärrysehdokas (Haakana ym., 2016). Seuraavaksi yleisimmät järjestyksessä ovat 

kysymyssana, kysymyssana ja toisto, toisto, kysymyslause ja harvinaisimpana 

ongelman eksplikointi. Korjausaloitteita vaikutetaan käytettävän osin erikoistuneesti, 

esimerkiksi edeltävän puheen implikaatioiden varmistamiseen käytetään tyypillisesti 

ymmärrysehdokkaita, erimielisyyden ennakointiin tyypillisesti toistoja ja 

kysymyssanoja käytetään tyypillisesti epäselvien tai tunnistamattomien 

viittaussuhteiden ja tarkoitteiden ongelmiin. Osin korjausaloitteiden käyttö on 

päällekkäistä, esimerkiksi epäselviä viittaussuhteita, kuulemisen ongelmaan ja 

ongelmavuoron odotuksenvastaisuuteen voidaan reagoida monenlaisilla 

korjausaloitteilla. 

 

 

2.3 Korjausaloitteet epäsymmetrisissä keskusteluissa 

 

Suomenkielisessä keskustelussa, jossa on mukana sekä äidinkieleltään suomenkielisiä 

henkilöitä että henkilöitä, joille suomi on vieras kieli, korjausaloitteita on havaittu 
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esiintyvän keskimäärin noin 25 kertaa tunnissa (Lilja, 2010). Tästä kakkoskieliset 

tekivät keskimäärin 13 ja äidinkieliset keskimäärin 12 korjausaloitetta tunnissa. 

Äidinkielisten yleisimmin käyttämä aloite on ymmärrysehdokas, ja he välttävät 

korjausaloitteita, jotka jättävät kakkoskieliselle paljon vastuuta korjauksesta (ks. myös 

Kurhila, 2006, s. 153-218). Kakkoskielisten korjausaloitteissa taas toistoja on 

suhteellisen paljon ja kysymyssanoja suhteellisen vähän (Lilja, 2010). Heidän 

toistoistaan suuri osa on merkitykseltään heille tuntemattomia sanoja. 

 

Keskustelussa, jossa toinen keskustelija on vaikea-asteisesti huonokuuloinen, 

huonokuuloisen tekemiä korjausaloitteita on havaittu esiintyvän keskimäärin noin 18 

kertaa tunnissa ja normaalikuuloisen tekemiä keskimäärin noin 5 tunnissa (Pajo, 2013). 

Vaikeasti huonokuuloinen tekee enemmän kaikkia aloitetyyppejä, varsinkin avoimia 

korjausaloitteita. Vaikea-asteinen kuulovamma lisää huonokuuloisen tekemien 

korjausaloitteiden määrää, pidentää niistä seuraavia korjausjaksoja ja lisää 

normaalikuuloisen vastuuta korjauksesta (Pajo & Laakso, 2020). Lievä- tai keskivaikea-

asteisesti kuulovammaiset taas eivät tee normaalikuuloisia keskustelukumppaneitaan 

enemmän korjausaloitteita (Pajo & Laakso, 2020; Laakso ym., 2019; Heikkilä, 2018). 

 

Kehitysvammaisten ihmisten hoitajat eivät tee paljoa korjausaloitteita 

kehitysvammaisen puheeseen eivätkä rohkaise näitä korjaukseen keskustelussa, vaan 

enemmänkin sivuuttavat kehitysvammaisen tuottamia ongelmallisia vuoroja (Antaki 

ym., 2020). Tämä korjaukseen rohkaisun vähäisyys eroaa siitä, miten 

keskustelukumppanit toimivat esimerkiksi afaattisten henkilöiden kanssa. 

 

Tyypillisesti kehittyvien lasten korjausaloitteiden käytössä on jo 3-vuotiaana paljon 

samoja piirteitä kuin aikuisten korjausaloitteiden käytössä (Rasku, 2018). Samoin on 

kielihäiriöisten 5–8 -vuotiaiden lasten (Salmenlinna, 2020). Kielihäiriön vaikeustasolla 

ja lapsen iällä on kuitenkin vaikutusta korjausaloitteiden laatuun ja käyttötilanteisiin 

(Salmenlinna, 2020; Tykkyläinen, 2007). Lasten, joilla on pragmaattisen kielitaidon 

vaikeuksia, on havaittu kokeellisen asetelman tehtäväntekotilanteessa reagoivan 

aikuisen järjenvastaisiin tai yllättäviin tehtävänantoihin korjausaloitteilla harvemmin 

kuin lasten, joiden pragmaattiset taidot kehittyvät normaalisti (Merrison & Merrison, 

2005).  
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3 KORJAUS AFASIAKESKUSTELUISSA 

 

 

3.1 Afasia ja keskustelu 

 

Afasia on kielikyvyn häiriö, joka johtuu aivovauriosta ja on syntynyt kielijärjestelmän 

oppimisen jälkeen (ks. esim. Lehtihalmes, 2017; Klippi, 2009; Chapey, 2008; LaPointe, 

2005). Se syntyy yleisimmin esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon 

seurauksena. Afasia voi vaikuttaa yhdellä tai useammalla kielen tasolla (fonologia, 

leksikko, morfosyntaksi, semantiikka), ja vaikeusasteeltaan se voi olla lähes 

subjektiivisesta vaikeudesta täyteen puhumattomuuteen. Afasioita luokitellaan erilaisilla 

tavoilla. Yleinen tapa on jakaa ne sujumattomiin ja sujuviin afasioihin (ks. esim. Klippi, 

2009). Sujumattomissa afasioissa puheen tuottaminen on hidasta ja vaikeaa, mutta 

puheen ymmärtäminen usein tuottamista parempaa. Sen sijaan sujuvissa afasioissa 

puheen tuotto onnistuu ja voi olla runsastakin, mutta puhe sisältää usein paljon virheitä 

ja ymmärtämisen häiriöitä on paljon. Sujumattomat afasiat liittyvät yleensä vaurioon 

vasemman aivopuoliskon etuosassa ja sujuvat afasiat vaurioon ohimolohkon takaosassa. 

 

Afasia vaikeuttaa myös keskustelemista, mutta kielellisen oirekuvan vaikutus 

keskusteluun ei ole suoraviivainen (Myrberg, Hydén & Samuelsson, 2018; Klippi, 

2017; McCullough, McCullough, Ruark & Rainey, 2006; Wilkinson, 1999; Ferguson, 

1998; Springer, Miller & Bürk, 1998; Perkins, 1993). Afasia on ensisijaisesti kielen, ei 

sosiaalisen toiminnan, häiriö, joten afaattisen henkilön ymmärrys vuorovaikutuksessa 

toimimisesta ja keskustelun käytänteistä voi olla normaali (ks. esim. Laakso, 1997) ja 

vuorovaikutustyyli melko aktiivinen ja assertiivinen (ks. esim. Gurland, Chwat & 

Wollner, 1982) huolimatta suhteellisen vaikeastakin kielellisestä oirekuvasta. 

Keskustelussa on kielen lisäksi käytössä muita vuorovaikutuksen resursseja, kuten 

katse, asento, eleet, konteksti ja keskustelijoiden yhteistyö, joita sekä afaattinen henkilö 

että keskustelukumppani voivat käyttää kompensoivasti (Laakso, 2005; Goodwin, 2003; 

Wilkinson, 1999; Laakso, 1997; Klippi, 1996). Luonnollisessa keskustelussa voi 

kuitenkin olla myös enemmän vaikeuksia ja passiivisempi vuorovaikutus kuin 

kielellisten testien tulosten perusteella voisi olettaa, esimerkiksi afasiaan mahdollisesti 
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liittyvien toiminnanohjauksen vaikeuksien takia (Penn, Frankel, Watermeyer & Russell, 

2010; Frankel, Penn & Ormond-Brown, 2007). 

 

Afasian arvioinnissa, kuntoutuksessa ja tutkimuksessa on siis tärkeää huomioida 

kielellis-kognitiivisen arvion lisäksi oireiston vaikutus keskustelun onnistumiseen ja 

mahdollinen tarve pragmaattiselle keskustelutaitojen kuntoutukselle. Toiminnallista 

kommunikaatiota ja keskustelua painottava tutkimussuuntaus afasiatutkimuksessa 

vahvistui 1980- ja 90-luvuilla, kun myös yleinen kuntoutuksen paradigma muuttui 

jokapäiväisen elämän aktiivista toimijuutta korostavaan suuntaan (Laakso, 2005). 

Afasiakeskustelujen tutkimiseen voidaan käyttää keskustelunanalyysiä. 

 

 

3.2 Keskustelunanalyyttisen afasiatutkimuksen tuloksia 

 

Sekä afaattisen henkilön että keskustelukumppanin on havaittu afasiakeskusteluissa 

mukauttavan toimintaansa ja puhettaan afasian vaikutuksesta (Wilkinson, 2015, s. 261–

262). Tätä kutsutaan sopeutumiseksi kommunikoimaan afasian tuomien rajoitteiden 

kanssa. Afaattinen henkilö esimerkiksi saattaa pystyä käyttämään eleitä kompensoivasti 

(Klippi, 2015; Wilkinson, 2013; Auer & Bauer, 2011; Wilkinson, Beeke & Maxim, 

2010; Goodwin, 2004; Klippi, 1996) ja tuottaa kielellisesti erikoisempaa tai 

yksinkertaisempaa puhetta välttääkseen jatkuvaa itsekorjausta ja muita viiveitä puheessa 

(Wilkinson, 2015, s. 261; Wilkinson, Beeke ym., 2010). Kumppani puolestaan saattaa 

esimerkiksi kysyä paljon kysymyksiä, joihin tietää vastauksen, pyrkimyksenä kenties 

harjoittaa afaattisen henkilön sananhakua (Wilkinson, 2014, s. 228). 

 

Kliiniseen työhön on kehitetty joitakin keskustelunanalyysiin pohjaavia 

arviointimenetelmiä ja interventioita (Wilkinson, 2014; Beeke, Maxim & Wilkinson, 

2007; Lock ym., 2001; Booth & Perkins, 1999; Booth & Swabey, 1999; Perkins, Crisp 

& Walshaw, 1999). Keskustelunanalyysiin pohjaavissa interventioissa kuntoutuksen 

suunnittelun pohjana on kuntoutujan ja hänen läheisensä tavallisen arkikeskustelun 

analysointi keskittyen keskustelunanalyyttisen teorian ilmiöihin, kuten esimerkiksi 

vuorotteluun, keskustelun jaksoihin eli sekvensseihin ja korjaukseen (Wilkinson, 2014, 

s. 222). Interventio ja sen tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan 
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kommunikoinnin piirteiden sekä hänen ja läheisiensä esiin tuoman muutostarpeen 

mukaan (Wilkinson, 2014; Beeke ym., 2007; Lock ym., 2001). Tavoitteena on vaikuttaa 

sekä afaattisen henkilön että hänen tyypillisen keskustelukumppaninsa toimintaan 

vuorovaikutuksessa (ks. esim. Wilkinson, Bryan, Lock & Sage, 2010). Väline 

kommunikaation muutokselle on erityisesti afaattisen henkilön ja keskustelukumppanin 

tekeminen tietoiseksi vuorovaikutuksessa tapahtuvista asioista (Beeke ym., 2007). 

 

 

3.3 Yhteiset korjausjaksot ja keskustelukumppanin rooli 

 

Afasiakeskusteluissa korjauksesta tulee usein keskeinen osa keskustelua (ks. esim. 

Laakso, 2005). Myös afasiakeskustelujen tutkimuksessa korjaus on keskeinen aihe. 

Varsinkin afaattisen henkilön tuottamien ongelmavuorojen käsittelyä on tutkittu paljon. 

Afaattisella henkilöllä saattaa olla vaikeuksia itsekorjauksessa (ks. esim. Beeke ym., 

2018; Laakso, 1997) tai vastaamisessa kumppanin tuottamaan avoimeen 

korjausaloitteeseen (Barnes, 2016), joten keskustelukumppanin rooli korjausjaksoissa 

on tärkeä. Afasiakeskusteluissa onkin paljon pitkiä yhteisiä korjausjaksoja (ks. esim. 

Laakso & Godt, 2016; Wilkinson, 2015; Wilkinson, 2007; Oelschlaeger & Damico, 

2000; Laakso & Klippi, 1999; Laakso, 1997; Klippi, 1996; Laakso, 1996). Yhteisissä 

korjausjaksoissa kumppani auttaa afaattista henkilöä korjaamaan ongelmavuoroa, 

esimerkiksi löytämään hakemansa sanan. Kumppanin osallistumiseen vaikuttaa 

kuitenkin afaattisen henkilön toiminta keskustelussa. Afaattinen henkilö voi esimerkiksi 

katseella, eleillä tai sanallisesti, kutsua tai olla kutsumatta kumppania osallistumaan 

korjaukseen (Laakso & Lehtola, 2003; Oelschlaeger & Damico, 2000; Oelschlaeger, 

1999; Laakso, 1997). 

 

Vuorovaikutuskumppanit vaikuttavat käyttävän tavallista enemmän ongelmaa 

osoittavaa toimintaa, kuten korjausaloitteita, keskustellessaan afaattisen henkilön kanssa 

(Ferguson, 1994). Heidän on havaittu käyttävän erityisen paljon ymmärrysehdokkaita 

(Tuomenoksa, Pajo & Klippi, 2016; ks. myös Laakso & Klippi, 1999). Tämä johtuu 

kenties siitä, että ymmärrysehdokkaisiin vastaaminen on usein kielellisesti helpompaa 

kuin moniin muihin korjausaloitteisiin. Kumppanin tuki on yleensä tärkeää 

intersubjektiivisuuden säilyttämiseksi, mutta kumppani saattaa toiminnallaan myös 
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estää afaattisen henkilön aktiivisuutta keskustelussa, esimerkiksi sivuuttamalla 

afaattisen itsekorjausaloitteita tai sivuuttamalla afaattisen henkilön osoittaman 

itsekorjauksen tuen tarpeen (Barnes & Ferguson, 2015; Barnes, 2014) tai kiinnittämällä 

tarpeettoman paljon huomiota afaattisen henkilön tekemiin virheisiin (Simmons-Mackie 

& Damico, 2008). Usein kumppani on afaattista henkilöä aktiivisempi aloittamaan 

toisen korjausta ja kantaa suuremman vastuun korjausjakoista afaattisen roolin ollessa 

responsiivisempi (Ramsfjell, 2017; Tuomenoksa ym., 2016; Laakso, 1992; Silvast, 

1991). Afaattisen henkilön passiivisuus ja kumppanin aktiivisuus keskustelussa voivat 

ruokkia toisiaan minkä riskinä voi olla afaattisen henkilön passivoituminen entisestään 

(Gurland ym., 1982). Onkin esitetty, että afaattiset henkilöt saattaisivat saada parempaa 

harjoitusta korjaus- ja keskustelutaitoihinsa keskinäisissä ryhmäkeskusteluissaan kuin 

kielellisiltä taidoiltaan tyypillisen keskustelukumppanin kanssa (Klippi, 1996, s. 166–

167). 

 

Tulokset afasiatyypin vaikutuksesta korjausjaksoihin ovat moniselitteisiä. Afasiatyyppi 

ei välttämättä ole suorassa yhteydessä puheessa tehtyjen virheiden tyyppiin (Laakso, 

1992, s. 79), eri tyyppisten itsekorjausten suhteellisiin osuuksiin (Schlenk, Huber & 

Willmes, 1987; Marshall & Tompkins, 1982) ja itsekorjausten määrään suhteessa 

tuotettuihin virheisiin tai tuotettuun puheeseen (Schlenk, Huber & Willmes, 1987; 

Marshall & Tompkins, 1982). Myös itsekorjausten nopeutta ja onnistumista ennustaa 

afasiatyyppiä paremmin hyvä verbaalinen kyky ja afasian lieväasteisuus (Marshall & 

Tompkins, 1982). Toisaalta, tuoton vaikeudet ja suhteellisen hyvä puheen ymmärrys 

sekä itsenäisinä tekijöinä että esiintyessään yhtä aikaa ovat yhteydessä hyvään kykyyn 

monitoroida omaa puhetta (Schlenk, Huber & Willmes, 1987), vaikka 

ymmärtämisenkään vaikeudet eivät välttämättä poista kykyä monitoroida omaa puhetta 

(Laakso, 1997; Schlenk, Huber & Willmes, 1987). 

 

Keskustelukumppanin osallistumisen korjausjaksoihin on havaittu riippuvan 

afasiatyypistä (Laakso & Godt, 2016). Sujumattomasti afaattisen henkilön tuottamat 

ongelmat liittyvät usein työlääseen ja niukkaan puheen tuottoon, ja 

keskustelukumppanin on autettava ilmaisujen tuottamisessa, mikä luo keskusteluun 

pitkiä korjausjaksoja (Laakso & Godt, 2016). Sujuvasti afaattisen henkilön tuottamat 

ongelmat taas ovat fonologisia virheitä, puheen epäselvyyttä tai vääriä sanoja, jotka 

keskustelukumppani voi korjata nopeasti (Laakso & Godt, 2016). Kuitenkin, myös 
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sujuvasti afaattisten keskusteluissa esiintyy yhteisiä sananhakujaksoja, ja näiden 

sananhakujaksojen rakenne on samanlainen afasiatyypistä riippumatta (Laakso & 

Klippi, 1999). 

 

 

3.4 Afaattisten henkilöiden tekemät toisen korjausaloitteet 

 

Afaattisten henkilöiden aloittamasta toisen korjauksesta ja korjausaloitteista löytyy 

niukasti tutkimusta. Korjausaloitteiden teon ja toisen suoran korjaamisen voisi olettaa 

olevan afaattisille henkilöille vaikeaa, sillä heillä saattaa olla vuorovaikutuksessa 

responsiivinen rooli ja vaikeuksia aloittaa uusi aihe keskustelussa (Barnes, Candlin & 

Ferguson, 2013). Joissakin tutkimuksissa afaattisen aloittamaa toisen korjausta on 

kuitenkin sivuhuomioina käsitelty. 

 

Tuomenoksa ja kollegat (2016) mainitsevat tutkimansa lievästi afaattisen henkilön 

tekevän korjausaloitteita hyvin vähän keskustelussa kielellisiltä taidoiltaan tyypillisen 

perheenjäsenen kanssa. Silloin kun afaattinen henkilö niitä teki, kumppani yleensä 

korjasi ongelman heti seuraavassa vuorossa. Tuomenoksa, Beeke & Klippi (2021) taas 

tutkivat afaattisen henkilön kykyä aloittaa toimintoja. Tutkittavana oli kaksi 

sujumattomasti afaattisen henkilön ja kielellisiltä taidoiltaan tyypillisen perheenjäsenen 

muodostamaa paria. Korjausaloitteet suljettiin tarkasteltujen toiminto-aloitteiden 

ulkopuolelle, mutta afaattisten mainittiin tekevän niitä 41 kappaletta noin kuuden tunnin 

aineistossa (Tuomenoksa ym., 2021, s. 8), eli noin 7 kertaa tunnissa, eli suunnilleen yhtä 

usein kuin yksi keskustelija tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa. Laakson 

(1992, s. 80) kuudesta afaattisesta tutkittavasta taas vain yksi teki useita korjausaloitteita 

keskustelukumppanina olevan puheterapeutin puheeseen. 

 

Klippi tekee väitöskirjatutkimuksessaan (1996, s. 131–167) joitakin huomioita 

afaattisten henkilöiden tekemistä korjausaloitteista. Hänen aineistoonsa kuului sekä 

afaattisen ja puheterapeutin välisiä keskusteluja että usean afaattisen ja yhden 

puheterapeutin ryhmäkeskusteluja. Korjausaloitteilla esiin nostetut ongelmat liittyivät 

usein afaattisten henkilöiden kuullun prosessoinnin työläyteen. Afaattiset henkilöt siis 

huomasivat ymmärtämisen ongelmiaan ja osasivat tehdä aloitteita niiden 
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ratkaisemiseksi. He käyttivät useita samoja aloitetyyppejä kuin keskustelijat yleensä ja 

heidänkin toiminnassaan vaikutti vallitsevan preferenssi käyttää vahvinta mahdollista 

korjausaloitetta (Schegloff ym., 1977, s. 369). Aloitteita seuraavat korjausjaksot olivat 

usein poikkeavan pitkiä. Afaattisten henkilöiden pragmaattinen ymmärrys 

korjausjäsennyksestä vaikutti hyvältä, mutta afasiaan liittyvät sananhaun ja syntaksin 

ongelmat vaikeuttivat korjausaloitteiden muotoilua. Eri tutkittavat tekivät eri verran 

korjausaloitteita, ja vaihtelu oli suurta. Tehtyjen korjausaloitteiden määrä vaikutti 

riippuvan siitä, kuinka paljon henkilö muutenkaan aktiivisesti toi panostaan 

keskusteluun. Klippi (1996) arvelee myös afasian tyypin ja vaikeusasteen mahdollisesti 

vaikuttavan kykyyn käyttää korjausaloitteita. Hänen aineistossaan henkilöiden, joilla oli 

eräs sujumaton afasiatyyppi, Brocan afasia, vaikuttaa olevan haastava muotoilla 

kielellisesti vaativia korjausaloitteita. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Afaattisten henkilöiden tekemistä korjausaloitteista ei löydy kattavaa tutkimusta. 

Joitakin huomioita on tehty osana laajempia tutkimuksia (Tuomenoksa ym., 2021; 

Tuomenoksa ym., 2016; Klippi, 1996). 

 

Kyky tehdä korjausaloitteita on tärkeä, sillä se antaa afaattiselle henkilölle 

mahdollisuuden ratkoa keskustelussa kohtaamiaan puheen ymmärtämisen ongelmia 

(Klippi, 1996, s. 153). Vaikeudet korjausaloitteissa saattavat rajoittaa huomattavasti 

aktiivista osallistumista keskusteluun. Jokaisen osallistujan mahdollisuutta osallistua 

keskusteluun mahdollisimman aktiivisesti voidaan pitää hyvän vuorovaikutuksen 

määritelmänä (Leskelä & Lindholm, 2012, s. 25). 

 

Sekä perustutkimuksellisesta että kliinisestä näkökulmasta olisi siis tärkeää saada 

enemmän tietoa afaattisten henkilöiden tekemistä korjausaloitteista. 

 

 

Tutkimuskysymykset ovat 

 

1) Kuinka paljon toisen puheeseen kohdistuvia korjausaloitteita afaattiset henkilöt 

tekevät? 

2) Millaisia nämä korjausaloitteet ovat? 

3) Millaisia ongelmia näillä korjausaloitteilla pyritään ratkaisemaan? 
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5 AINEISTO JA MENETELMÄ 

 

 

5.1 Aineisto 

 

Aineisto on kerätty Minna Laakson johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa 

hankkeessa Managing the problems of speaking and understanding in conversations of 

speakers with aphasia (Puhumisen ja puheen ymmärtämisen ongelmien käsittely 

afaattisten puhujien keskustelussa). Aineisto koostuu yhdeksästä afaattisen henkilön ja 

hänen yhden tai kahden läheisensä välisestä arkikeskustelusta. Tutkittavat ovat 

vapaaehtoisia ja he kaikki antoivat kirjallisen suostumuksen osallistumiseensa. Heidät 

on rekrytoitu Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kommunikaatiokurssille osallistuneista sekä 

Oulun yliopiston logopedian opiskelijoiden harjoitteluasiakkaista (ks. myös Laakso & 

Lehtola, 2003). Sisäänottokriteerinä on ollut ensimmäisen aivotapahtuman yhteydessä 

ilmennyt afasia, johon ei liity muita kognitiivisen toiminnan häiriöitä. Afasian tuli olla 

kroonisessa vaiheessa, eli sairastumisesta kulunut vähintään yksi vuosi, jolloin 

kommunikaatiotilanne on vakiintuneempi. Tutkittavat ovat äidinkieleltään 

suomenkielisiä, heillä ei ole aistivammoja eikä akuutteja mielenterveyden häiriöitä. 

 

Kaikki keskustelut on kuvattu kotona, paikassa ja tilanteessa, jossa tutkittavat 

kertomansa mukaan tavallisestikin keskustelevat. Joissain keskusteluissa myös tutkija 

osallistui keskusteluun jonkin verran. Jotkut keskustelijat saattoivat myös osoittaa 

puheensa välillä enemmän tutkijalle kuin toisilleen, mikäli tutkija oli läsnä samassa 

tilassa, vaikka tutkija ei olisikaan heitä siihen rohkaissut. Keskustelujen yhteenlaskettu 

pituus on 5 tuntia ja 26 minuuttia. Keskusteluja, joissa afaattisen henkilön afasia on 

sujumatonta tyyppiä, on 3, ja niiden yhteenlaskettu kesto on 1 tunti ja 40 minuuttia. 

Keskusteluja, joissa afaattisen henkilön afasia on sujuvaa tyyppiä, on 6, ja niiden 

yhteenlaskettu kesto on 3 tuntia ja 46 minuuttia. 

 

Jokaisesta keskustelusta on video ja litteraatti. Aineiston ovat litteroineet 

tutkimushankkeen tutkimusavustajat ja graduntekijät. Litterointi on tehty pääosin 

noudattaen Jeffersonin merkintätapoja (esim. Atkinson & Heritage, 1984). Eleiden 

merkintä on tehty erilaisella merkintätavalla (esim. Laakso, 2005). Kaikkien 
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keskusteluihin osallistuneiden henkilöiden nimet sekä keskusteluissa mainitut henkilön- 

ja paikannimet on muutettu tutkittavien anonymiteetin säilymiseksi. 

Aineistoesimerkeissä afaattiseen henkilöön viitataan puhujatunnisteella A, omaiseen 

puhujatunnisteella O ja mahdollisesti ajoittain keskusteluun osallistuvaan tutkijaan 

puhujatunnisteella T. 

 

Tutkittavien afasiatyyppi ja vaikeusaste on arvioitu Bostonin diagnostisella afasiatestillä 

(BDAT) (Laine, Niemi, Koivuselkä-Sallinen & Tuomainen, 1997; Goodglass & Kaplan, 

1972). Tutkittavien tiedot esitellään taulukossa 1 ja keskustelujen tiedot taulukossa 2. 

 

Taulukko 1 

Tutkittavat 

 

M = mies; N = nainen 

 

Tutkittava Ikä Sukupuoli Sairaus Afasiatyyppi Vaikeusaste 

Armi 79 N aivoinfarkti sujumaton 

sekamuotoinen 

kohtalainen 

Orvokki 68 N aivoinfarkti sujumaton 

sekamuotoinen 

vaikea 

Kalevi 64 M aivoinfarkti sujumaton 

sekamuotoinen 

kohtalainen/vaikea 

Lasse 65 M aivoinfarkti sujuva 

sekamuotoinen 

kohtalainen/vaikea 

Arvi 67 M aivoinfarkti sujuva 

anominen 

kohtalainen 

Paavo 74 M aivoverenvuoto sujuva 

anominen 

kohtalainen 

Lauri 79 M aivoinfarkti sujuva 

konduktio 

kohtalainen 

Pirkko 39 N aivoverenvuoto sujuva 

Wernicke 

kohtalainen/vaikea 

Marjatta 56 N aivoinfarkti sujuva 

konduktio 

kohtalainen/vaikea 
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Taulukko 2 

Keskustelut 

 

Keskustelijat Paikka Kesto 

(min) 

Armi, tytär 

 

Pöydän ääressä n. 27 

Orvokki, aviomies 

 

Olohuoneessa iltapäivällä n. 39 

Kalevi, vaimo, osan aikaa myös 

tutkija 

 

Keittiön pöydän ääressä 

iltapäiväkahvilla 

n. 34 

Lasse, tytär, lopussa hetken myös 

ystävä 

 

Keittiön pöydän ääressä puolilta 

päivin, tytär hieroo isänsä hartioita 

n. 40 

Arvi, vaimo Keittiön pöydän ääressä aamupäivällä 

sanomalehtiä tutkien 

 

n. 39 

Paavo, vaimo 

 

Keittiön pöydän ääressä illansuussa n. 29 

Lauri, lapsenlapset 

 

Olohuoneessa iltapäivällä n. 40 

Pirkko, aviomies Keittiön pöydän ääressä ostoslistaa 

tekemässä 

 

n. 27 

Marjatta, ystävä, kodinhoitaja Olohuoneessa ja keittiön pöydän 

ääressä 

n. 51 
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5.2 Aineiston analyysi 

 

Keskustelujen videot ja litteraatit käytiin läpi ja niistä poimittiin lähempää tarkastelua 

varten kaikki keskustelunjaksot, joissa afaattiset henkilöt esittivät vuoroja, jotka nostivat 

jotakin edellisestä vuorosta lähempään tarkasteluun ja muistuttivat korjausaloitetta. 

Tarkemmassa analyysissä pois aineistosta rajattiin kaikki keskustelunjaksot, jotka eivät 

lopulta sopineet korjausaloitteen määritelmään. Lopulliseen korjausaloitteiden 

kokoelmaan valikoitui yhteensä 34 korjausaloitetta. Korjausaloitteet luokiteltiin 

aiemmassa kirjallisuudessa esitellyn (Schegloff ym., 1977) ja laajasti käytetyn (ks. 

esim. Haakana ym., 2016) luokittelun mukaan avoimiin korjausaloitteisiin, 

kysymyssanoihin, kysymyssanoihin ja toistoihin, toistoihin sekä ymmärrysehdokkaisiin. 

Kysymyssanoja toiston kanssa esiintyi aineistossa vain yksi, joten sitä päädyttiin 

käsittelemään kysymyssanojen luokan yhteydessä. Korjausaloitekokoelmasta 

analysoitiin korjausaloitteiden ja niihin liittyvien intersubjektiivisuuden ongelmien 

piirteet. Erilaisia intersubjektiivisuuden ongelmia ryhmiteltiin erilaisiin 

ongelmatyyppeihin. Tässä huomioitiin Haakanan ja kollegoiden (2016, s. 282–284) 

tutkimuksessa esiintyneet ongelmatyypit, mutta oltiin avoimia myös mahdollisille 

muunlaisille ongelmille. 

 

Korjausaloitteen määritelmään sopimisen rajoja on vaikea yksiselitteisesti asettaa 

(Haakana ym., 2016, s. 284–285). Varsinaisen korjausaloitekokoelman lisäksi 

aineistosta nousikin esiin joukko mielenkiintoisia korjausaloitteen rajatapauksia, jotka 

ulkoisesti muistuttivat jotakin korjausaloitetyyppiä, mutta toimintona olivat muuta. 

Korjausaloitteen määritelmä, jota tässä tutkimuksessa käytettiin, edellyttää, että 

korjausaloite pysäyttää keskustelun ja kiinnittää huomion johonkin edellä sanottuun 

tarkoituksena ylläpitää, varmistaa tai palauttaa intersubjektiivisuutta. Pelkästä 

korjausaloitetta muistuttavasta vuorosta ei kuitenkaan välttämättä selviä, onko kyse 

intersubjektiivisuuden ylläpitämisestä, varmistamisesta tai palauttamisesta, vai jostain 

muusta toiminnosta. Tämä voi olla joskus epäselvää keskustelijoille itselleenkin 

(Schegloff, 1997, s. 530, esimerkki 41). Sama vuoro voi myös toimia yhtä aikaa sekä 

korjausaloitteena että jonain muuna toimintona. Seuraavassa käydään läpi periaatteita, 

joiden mukaan potentiaaliset korjausaloitteet sisällytettiin korjausaloitekokoelmaan tai 

jätettiin siitä pois. 
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5.2.1 Avoimet korjausaloitteet 

 

Avoimiin korjausaloitteisiin sisällytettiin vuorot, joissa osoitettiin ongelmallisuus 

edeltävässä vuorossa tai sen ymmärtämisessä tarkemmin erittelemättä ongelman 

lähdettä. Esimerkissä 6 on rivillä 02 tyypillinen avoin korjausaloite. 

 

Esimerkki 6. Tyypillinen avoin korjausaloite 

 

01 O: (vasen) ( . ) 

02 A: .hhh HÄ 

03 O: vasen käsi. 

 

Avoimista korjausaloitteista jätettiin pois 1 humoristisesti käytetty mitä, johon ei 

liittynyt intersubjektiivisuuden uhkaa. Se on kuvattu alla esimerkissä 7, jossa afaattinen 

Kalevi on edeltävästi sanonut laittavansa huomenna ruoan. 

 

Esimerkki 7. Humoristinen "Mitä" 

 

01 O:  £Ootsä ihan varma et se onnistuu Hhheh=£ 

02 A:  £Mitä [ei hyvä toi ruokaa laittaa£ 

03 O:            [Juu. 

04 O:  Joo. 

05 A:  Viisi vuotta toi- (.) ruokaa toi £lai(h)tta(h)a.£= 

06 O:  =Hmh. (2.0) £Joo,£ (.) ja hyvää tullee yleensä. 

 

Rivillä 01 Kalevin vaimo epäilee ruoanlaiton onnistumista. Tähän Kalevi reagoi 

kysymällä Mitä ja sen jälkeen kiistää epäilyn ja sanoo laittavansa hyvää ruokaa, millä 

hän ilmaisee kuitenkin kuulleensa ja ymmärtäneensä vaimon vuoron. Vaimo ei 

kuitenkaan anna lisäselityksiä tai vahvistusta rivin 01 vuorolleen, vaan myöntyy 

Kalevin näkemykseen ja lisäksi yhtyy naureskeluun rivillä 06. Kalevi myös tuottaa 

kysymyssanan erityisen painokkaasti, ja koko vuoron hymyillen, millä hän liittää 

tilanteeseen huumoria ja kenties liioiteltua järkytystä. Keskustelijat eivät tässä 

tilanteessa siis varmista intersubjektiivisuutta, vaan kyse on vitsailusta ja kiusoittelusta. 

(Vastaavia esimerkkejä ks. esim. Kendrick, 2015, s. 181–187.) 
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Pois avoimista korjausaloitteista jätettiin myös 1 vuoron pyytäminen, josta esimerkki 8 

alla. Afaattinen Orvokki tuottaa riveillä 04 ja 08 vuorot, jotka saattavat olla 

korjausaloitteita tai yrityksiä saada puheenvuoro jonkin muun asian sanomiseen. 

Puoliso ei näitä kuitenkaan huomioi, vaan jatkaa omaa asiaansa. 

 

Esimerkki 8. Vuoron pyytäminen 

 

01 O:  Muistak sä mitä kieltä Maltalla puhuttii (.) sä opiskelit kahdes 

02  sa viikossa maltan kielen.  

03  (3.3) 

04 A:  Hetkinen. 

05 O:  Nii. (.) siin oli kahdeksakyt prosenttii englantii ja- (.) ja se 

06  loppu oli italiaa arabiaa ja mitäs se viell oli. (.) niin kreik 

07  kaa. (1.5) niin sä opit sen kielen siellä.  

08 A:  Hetkinen.= 

09 O:  Sä oot nii ih- (.) sä oot ihmeellinen nainen. 

 

 

5.2.2 Kysymykset, kysymyssanat ja kysymyssanat toiston kanssa 

 

Kysymyssanoihin sisällytettiin kysymyssanat, joissa intersubjektiivisuuden 

ylläpitämisen, varmistamisen tai palauttamisen määritelmä täyttyi. Tyypillinen 

esimerkki alla. 

 

Esimerkki 9. Tyypillinen kysymyssana 

 

01 O1: Se tuo- (.) Ossiki tullee sinne- (.) jo torstaina taka:si. 

02 A: Kuka. 

03 O1: Ossi. (0.5) ko sillä loppuu- (.) Kuopiossa kato ne hommat jo hh 

 

Kysymyssanojen luokasta jätettiin pois 2 perusteluja hakevaa tai humoristisen haastavaa 

kysymystä (Mitäs se meinaa, No miten niin). (Vastaavia esimerkkejä ks. Schegloff, 

1997, s. 522–524.) Pois jätettiin myös erilaiset lisäkysymykset, joilla pyydettiin 

lisätietoa edellä sanotusta, mutta jotka eivät kuitenkaan osoittaneet minkäänlaista 

ymmärtämisen ongelmaa. Alla esimerkki 10 pois korjausaloitekokoelmasta rajatusta 

lisäkysymyksestä. 
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Esimerkki 10. Lisäkysymys 

 

01 O:  No huomenna lähetään Inkan luo. 

02     (1.8) 

03 A:  Joo. 

04 O:  Muistat sä. 

05 A: Joo, (1.3) mikä toi kello. 

06 O:  No (.) mitäs sää ajattelisit mää ajattelin joskus (.) ei 

07  ainakaan ennen kymmentä. 

 

Pois rajattiin myös erilaiset afaattisen henkilön keskenjääneet tai epäselvät kysymykset, 

jotka saattoivat olla epäonnistuneita korjausaloitteita, mutta tätä ei voinut varmasti 

osoittaa. Alla esimerkki 11 tällaisesta vuorosta.  

 

Esimerkki 11. Mahdollinen epäonnistunut korjausaloite 

 

01  O: Niin kuule sitte mää pyydän sulta kauheesti kauniisti että pitäis 

02  taas muutama kuva skannata. 

03  A:  Mikä (0.9) (iso) toi, 

04  O:  No mää vielä onks niit vanhoja kuvia skannerissa joit ei oo 

05  käytetty. 

 

Afaattisen Kalevin epäselvä vuoro rivillä 03 saattaa olla yhtä hyvin jonkinlaisen 

tarkentavan kysymyksen yritys kuin lisäkysymys. Vaimon reaktio ei myöskään 

tarpeeksi selvästi kohtele Kalevin vuoroa korjausaloitteena. 

 

 

5.2.3 Toistot 

 

Toistoihin ei hyväksytty sisältöä uudelleen muotoilevia vuoroja, mutta looginen 

muuntelu persoonapronomineissa (ks. Haakana ym., 2016, s. 267) ja puhe- ja 

kirjakielen ääntämismuotojen välillä sekä hyvin vähäinen uudelleenmuotoilu (esim. 

tänään – tänä päivänä) sallittiin. Muuntuneet toistot, jossa kuitenkin ilmeisesti pyrittiin 

uudelleentuottamaan edellisen vuoron osaa, hyväksyttiin (Haakana ym., 2016, s. 268). 

Esimerkiksi sijamuodon muuntuminen tai väärin kuulemisesta johtuva muuntuminen 

hyväksyttiin. Tässä huomioitiin sekin, että afasia saattaa lisätä kielellisten tuotosten 
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virheellistä muuntumista tavoitellusta. Alla esimerkki 12 persoonapronominin 

muuntumisesta, esimerkki 13 sijamuodon muuntumisesta ja esimerkki 14 väärin 

kuulemisesta, jotka kaikki sisällytettiin korjausaloitekokoelmaan. 

 

Esimerkki 12. Persoonapronominin looginen muuntuminen 

 

01 O: ja tämä:: (0.7) tämä viiminen sairaus: mitä: sinä sillon tehit.  

02  (2.8) 

03 A: Minä:kö h. 

04 O: .mt .hhh Nii että mitä:: se: (0.3) #y# millo se: tuli ( . )  

05  (°ant-°) ( . ) tuli tämä: (0.7) halavio hh (0.7) että mitä: sinä 

06  olit tekemässä h 

 

Esimerkki 13. Sijamuodon muuntuminen 

 

01 O:  £Kahden viikon päästä Hheh.£ 

02 A:  Kaksi. 

03 O:  Niin. 

 

Esimerkki 14. Väärin kuuleminen 

 

01 A:  .mt.hhh mää en muista, ( . ) 

02 O:  °(Maria)° ( . ) 

04 A:  Maireko, (0.4) 

05 O:  Mar- 

06 A:  Maria, (0.3) .hhhhhh nii onki 

 

Korjausaloitetoistot ja vain tietoa vastaanottavat toistot erottavana kriteerinä pidettiin 

pitkälti esimerkiksi Kendrickin (2015, s. 181–182) tapaan sitä, kohteleeko vastaanottaja 

toistoa korjausaloitteena, eli esimerkiksi vahvistaa toistetun oikeellisuuden. Hyvin 

pienetkin vahvistuksen osoitukset katsottiin vahvistuksiksi. Joidenkin toistotapausten 

voidaan myös nähdä olevan samanaikaisesti sekä vastaanottavia että 

intersubjektiivisuutta varmistavia. Alla esimerkki 15 toistosta, joka laskettiin mukaan 

korjausaloitekokoelmaan, koska rivillä 06 toinen omaisista (O1) vahvistaa rivillä 05 

toistetun asian oikeellisuuden (niin). 
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Esimerkki 15. Toisto, joka sekä vastaanottaa tietoa että varmistaa sitä 

 

01 O1: että- (1.5) ko se:- (.) ei sitte oo töihin ei oo sitte päässy  

02  niin sitte se meni niinku että se lukkee >koko< kesän sitte sielä 

03   yli- (0.5) opistossa. 

04  (0.5) 

05 A: Koko kesän.  

06 O1: ni[in tai ainaki- 

07 O2:   [Mmm. 

08 O1: Nii. (.) miten niitä on niitä kursseja että- hh 

 

Rivillä 07 tulee ensimmäisen vahvistuksen jälkeen vielä vahvistus toiseltakin omaiselta 

(O2). Jos kumpaakaan vahvistusta ei olisi tullut, olisi rivin 05 toisto katsottu vain uutta 

tietoa vastaanottavaksi ja hämmästeleväksi toiminnoksi. Yhtään toistoa, joka olisi vain 

vahvistuksen puutteen takia rajattu kokoelmasta pois, ei aineistossa kuitenkaan ollut, eli 

keskustelukumppanit lähes aina vahvistivat afaattisten henkilöiden vastaanottavat 

toistot. Tästä Kendrickin (2015, s. 181–182) kriteeristä poiketen, jätettiin kokoelmasta 

kuitenkin pois yksi tapaus, jossa toistettiin pelkkä verbi kysyvän liitepartikkelin kanssa 

(onko), vaikka sen kumppani vahvistikin. Näin tehtiin, koska pelkän verbin toistamisen 

kysyvän partikkelin kanssa on aiemmassa suomenkielisen keskustelun tutkimuksessa 

katsottu olevan enemmänkin rituaalistunut tapa vastaanottaa uutta tietoa kuin 

korjausaloite (Kurhila & Lilja, 2017; Haakana ym., 2016). 

 

Toistoista rajattiin korjausaloitekokoelman ulkopuolelle yksi toisto, jolla toistaja 

osoittaa, mihin kohtaa edellistä vuoroa liittää seuraavaksi sanomansa asian. Tämä on 

kuvattu esimerkissä 16 (ks. myös Schegloff, 1997, s. 531–536). Pois jätettiin myös 

yhden yhteisen sananhakujakson loppupuolella tapahtuva kohdesanan toistelu, jonka 

katsottiin olevan sananhakuvihjeiden vastaanottoa, ja josta oli hankala määrittää, 

kumman keskustelijan toistot olisivat korjausaloitteita ja kumman vahvistuksia. Tämä 

on kuvattu esimerkissä 17. 

 

Esimerkki 16. Toisto osoittamassa, mihin liittää seuraavaksi sanomansa asian 

 

01 A: mhhhh .mt mutta (0.3) .h ( . ) iha (0.3) hie- .hh voi että ku mää 

02  (0.4) (set:) ( . ) °Y:: .hhh° ( . ) se ( . ) l- lä- n- tämä ( . ) 

03  Saara ( . ) aina ( . ) an- niin .hh ( . ) sillä on (0.3) e::: 

04  ( . ) el:vetisti näitä ( . ) .hhhhh n(h)äit(h)ä ( . ) .hhhh  
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05  (1.6) 

06 O: Kuvia.  

07  (0.3) 

08 A: kuvia, ( . ) eiko ka semmosia pie#niä#, ( . ) .hhhhh ja sitten 

09  laitetaan aina (0.5) °.mt° .hhhhh (1.8) HR:::::m (mää a-annan se 

10  lekään)  

11  (0.6) 

12 O: Mitä: pieniä ( . ) .hhhhh semmosia (0.5) ukkojako 

 

Esimerkki 17. Sananhakujakson lopussa tapahtuva toistelu 

 

01 A: .hhhhh (0.3) näin ( . ) .hhhhh sitten mee- ( . ) vähä aikaa men 

02  nee ( . ) #e::# nii, ( . ) sitte o: >iha hyvä< .hh sitten mää °o° 

03  laitan (0.7) poissa tämän h- (0.8) hh näin ( . ) .hhh ja laite 

04  taan (0.5) hrhm (0.8) .mt .hh tämä: (1.5) 

05 O: mitä: se on 

06 A: (ja) mää laitan nämä (1.3) .hhhhhh (1.5) 

07 O: Näytäppä mitä hh. 

08  (1.7) ((O viittoo “kala”)) 

09 A: .mhhh ( . ) .mt .hhh .mt #hrh# uu- ( . ) nii onki joo. 

10  (0.7) ((A viittoo “kala”)) 

11 A: .hhhh ( . ) tämä (0.5) 
        ((viittoo “kala”)) 

12 O: Kala: h ( . ) 

13 A: kala:h: ( . ) 

14 O: Kala- ( . ) 

15 A: kala: (0.4) kala: kala:k:nottuja (0.5) 

16 O: Joo joo. 

 

Toistoihin liitetyt kysyvät partikkelit, kuten -ko/kö- ja ai-, sallittiin muiden toistojen 

kuin pelkän verbin yhteydessä. Nämä kysyvän partikkelin kanssa tuotetut toistot 

lähestyvät ymmärrysehdokkaita, sillä kysyvä partikkeli tavallaan merkitsee toistettavan 

puheen epävarmaksi tiedoksi ja toistajan omaksi tulkinnaksi, jolle tarvitaan 

keskustelukumppanin vahvistus. Ne päädyttiin tässä kuitenkin lukemaan toistoiksi, 

koska aiemmassa toistomuotoisten korjausaloitteiden tutkimuksessa on toistoihin 

katsottu voivan liittyä kysyviä partikkeleita (Kurhila & Lilja, 2017, s. 215; Wu, 2006). 

Mikäli liitepartikkelin kanssa tuotetut toistot katsottaisiin ymmärrysehdokkaiksi, voisi 

haasteeksi muodostua myös muunlaisia interrogatiivisia aineksia sisältävien toistojen 

luokittelu. Ymmärrysehdokkaiksi luokiteltavissa vuoroissa piti siis olla mukana jotain, 

joka oli selkeästi korjausaloitteen tekijän omaa tulkintaa, eikä sillä pyritty ainoastaan 

uudelleentuottamaan jotain edellisen vuoron osaa. 
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5.2.4 Ymmärrysehdokkaat 

 

Ymmärrysehdokkaiden erottamiseksi niiden lähi-ilmiöistä, kuten erilaisista ymmärrystä 

osoittavista vuoroista (Lerner, 2013; Weiste & Peräkylä, 2013; Schegloff, 1996; 

Heritage & Watson, 1979), toisen puheen täydennyksistä tai suorista korjauksista, 

käytettiin samaa kriteeriä kuin Haakana ja kollegat (2016), eli ymmärrysehdokkaassa 

piti olla interrogatiivisia aineksia, tai sen piti muuten olla tulkittavissa tarkennusta 

hakevaksi. Tämän kriteerin perusteella rajattiin korjauskokoelmasta pois viisi 

ymmärrysehdokkaan lähi-ilmiötä. Interrogatiivinen aines saattoi olla esimerkiksi kysyvä 

liitepartikkeli tai kysyvä ilme. Myös vuoron sekventiaalinen konteksti saattoi luoda 

vuoroon interrogatiivisuuden. Korjausaloitekokoelmaan sisällytetty tapaus on kuvattu 

esimerkeissä 18. Afaattinen Kalevi kaataa kahvia tutkijalle ja tarkentaa rivillä 06, mikä 

on sopiva määrä. 

 

Esimerkki 18. Kontekstissaan tarkennusta hakevaksi tulkittava vuoro 

 

01 O: Haluatko kahvia vielä. 

02  (1.0) 

03 T: No (.) voin mä ottaa yhden kupin vielä. 

04 O:  Joo. 

05  (8.5)((A nousee kaatamaan kahvia)) 

06 A:  PUOLI. 

07 T:  Joo puoli (.) joo mieluummin ne on niin isoja ne, 

 

Vaikka Kalevi ei, mahdollisesti sujumattoman afasiansa oireena, muotoile vuoroaan 

kysymykseksi, olisi käsky, suora korjaus tai ehdotuskin kyseisessä kontekstissa hyvin 

epätyypillinen toiminto. Kalevin myös erityisesti painottaa vuoronsa ensimmäistä tavua, 

mikä saattaa olla jonkinlaista kysyvän lauserakenteen puutteen kompensointia. Lisäksi 

tutkija vahvistaa Kalevin tulkinnan seuraavalla rivillä ja käyttämällä sanaa mieluummin 

osoittaa kohtelevansa Kalevin vuoroa vaihtoehtojen välillä valinnan tarjoamisena. 

Siispä rivillä 06 kyseessä on vahvistuksen hakeminen omalle, ehkä tässä tapauksessa 

aiempaan kokemukseen perustuvalle, arvelulle eli ymmärrysehdokas. 
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Esimerkki ymmärrysehdokkaan rajatapauksesta taas on kuvattu esimerkissä 19. 

Afaattinen Lauri tuottaa rivin 04 vuoronsa ilman minkäänlaista interrogatiivisuutta. 

Kyseessä ei siis ole korjausaloite vaan jonkinlainen täydennys toisen vuoroon, 

ymmärryksen osoitus tai suora korjaus toisen puheeseen. 

 

Esimerkki 19. Täydennys, ymmärryksen osoitus tai suora korjaus 

 

01 O1: #Mmm.# (2.1) °et° se on semmonen (.) >tavallaan< se Lipponen kyl 

02  et se on aika semmonen et se vähä (.) tuntuu että se on vähä sem 

03  monen joka tavallaan toimii ensin ja (.) [si- 

04 A:        [Sitte ajattelee.= 

05 O1: =Sitte ajattelee vä[lillä että on se semmonen- 

06 A:         [Niin ↓niin. 

 

 

5.2.5 Muita huomiota analyysista 

 

Samassa vuorossa peräkkäin esiintyvät kaksi korjausaloitetta laskettiin yhdeksi 

korjausaloitte-esiintymäksi. Aineiston ainoa tällainen tapaus on kuvattu esimerkissä 20. 

Vuoro luokiteltiin jälkimmäisenä tuotetun ja tarkemman korjausaloitteen mukaan 

ymmärrysehdokkaisiin. 

 

Esimerkki 20. Kysymyssana ja ymmärrysehdokas samassa korjausaloitteessa 

 

01 O: .mt .hhh Nii että mitä:: se: (0.3) #y# millo se: tuli ( . )  

02  (°ant-°) ( . ) tuli tämä: (0.7) halavio hh (0.7) että mitä: sinä 

03  olit tekemässä h 

04  (0.8) 

05 A: Millon nyt:kö h, 

06  O: =eikö ( . ) niinkö se tuli tämä (0.4) tämä °täm-° 

 

Tilanteet, joissa afaattinen toisti tekemänsä korjausaloitteen identtisenä tai vain hieman 

uudelleen muotoiltuna pian alkuperäistä korjausaloitetta seuraavassa vuorossa ja 

myöhemmin tuotettu korjausaloite kohdistui samaan ongelmavuoroon kuin aiemmin 

tuotettu, laskettiin korjausaloitteet yhdeksi, kaksiosaiseksi korjausaloitteeksi. Alla 

esimerkki 21 tällaisesta tapauksesta. 
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Esimerkki 21. Korjausaloitteen toisto 

 

01 O:  Mä meinaan tulla (1.9) kaheksan aikaan. (.) Sopiiks se. 

02 A:  Ka- kahdeksan. 

03 O:  Joo.  

04 A:  Kahdeksan. 

05 O:  Kahdeksan. 
     ((näyttää luvun sormilla)) 

 

Yhteisten sananhakujaksojen sisällä tuotetut korjausaloitteet laskettiin itsenäisiksi 

korjausaloitteiksi silloin, kun ne selkeästi osoittivat ongelmallisuuden juuri edeltävän 

vuoron vastaanottamisessa, ja synnyttivät näin uuden, itsenäisen korjausjakson 

laajemman korjausjakson sisälle. Esimerkissä 22 on esimerkit molemman kaltaisista 

tapauksista. 

 

Esimerkki 22. Sananhakujakson sisällä tuotetut korjausaloitteet 

 

01 O: Mitä pitäs tuua kaupasta. 

  [[RIVIT 02–16 ALOITETAAN KAUPPALISTAN TEKOA]] 

17 A: (.MT ( . ) .MT ( . ) .MT) 
  ((osoittaa kädellä suuta maiskutellessaan)) 

18  (0.7) 

19 O: puu- (0.8) 

20 A: Puuruako h (0.3) 

21 O: Ei puru(a) ( . ) 

22 A: Purukummia, ( . ) 

23 O: Joo joo. 

 

Rivillä 17 afaattinen Pirkko haluaa viestiä, että kaupasta pitäisi tuoda purukumia. Hän ei 

saa sanaa tuotettua ja viestii sen sijaan eleillä. Tämän jälkeen Pirkon mies auttaa 

Pirkkoa kohdesanan tuottamisessa alkuäännevihjeillä riveillä 19 ja 21. Pirkko vastaa 

näihin vihjeisiin riveillä 20 ja 22 vuoroilla, jotka muistuttavat ymmärrysehdokkaita. 

Rivin 22 vuoro on sananhakujakson sisäinen yritys tuottaa kohdesana reaktiona omaisen 

vihjeeseen. Näitä ei yleensä, kuten ei tässäkään, laskettu korjausaloitteiksi. Rivin 20 

vuoro kuitenkin laskettiin korjausaloitteeksi, sillä sen tuottamisessa oli erityisen 

interrogatiivisia piirteitä, nimittäin Pirkon samanaikainen kulmakarvojen kohotus, 

äänensävyn muutos ja kysyvä liitepartikkeli. Tämän vuoksi sen katsottiin aloittavan uusi 

korjausjakso, jonka ongelmavuoro on rivin 19 vuoro, ja jossa Pirkko kyseenalaistaa 
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miehen vihjettä ja varmistaa, onko mies todella sitä mieltä, että kaupasta pitäisi hakea 

puuroa. 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Korjausaloitteiden määrä 

 

Afaattisten henkilöiden tuottamia korjausaloitteita löytyi yhteensä 34 kappaletta. Tämä 

on keskimäärin noin 6 aloitetta tunnissa. Sujumattomasti afaattiset tekivät 

korjausaloitteita noin 5 kertaa tunnissa ja sujuvasti afaattiset noin 7 kertaa tunnissa. 

Verrattaessa näitä lukuja tietoon korjausaloitteiden määrästä muunlaisissa 

keskusteluissa, on huomioitava, että tästä aineistosta saatuihin lukuihin ei sisälly 

keskustelukumppanin tekemiä korjausaloitteita. Symmetristen keskustelujen 

tutkimuksessa lasketaan usein kummankin keskustelijan tekemät korjausaloitteet.  

 

Aineiston afaattiset henkilöt tekivät korjausaloitteita hieman harvemmin kuin 

kielellisiltä taidoiltaan tyypilliset suomenkieliset keskustelijat Haakanan ja kollegoiden 

(2016) tutkimuksessa, ja puolet vähemmän kuin kakkoskieliset keskustelijat Liljan 

(2010) tutkimuksessa. Sujumattomasti afaattiset tekivät korjausaloitteita hieman 

harvemmin kuin sujuvasti afaattiset. Aineisto on kuitenkin varsin pieni yleistysten 

tekemiseen. Keskustelukumppanin tekemiä korjausaloitteita ei tarkasteltu, mutta he 

vaikuttivat tekevän korjausaloitteita enemmän ja muutenkin osallistuvan keskusteluun 

aktiivisemmin kuin afaattiset henkilöt. Keskustelukumppanit useimmiten huomioivat 

afaattisten henkilöiden tekemät korjausaloitteet ja vastasivat niihin. Aineistossa oli vain 

muutama tilanne, jossa afaattinen mahdollisesti yritti tehdä korjausaloitteen, mutta 

kumppani ei huomioinut sitä. 

 

Taulukossa 3 on esitelty korjausaloitteiden määrä ja jakautuminen eri afasiatyyppien 

välillä sekä eri korjausaloitetyyppien (ks. esim. Schegloff ym., 1977; Haakana ym., 

2016) mukaan. Kysymyssanoja toiston kanssa esiintyi aineistossa vain yksi, joten se 

käsitellään kysymyssanojen luokan yhteydessä eikä omana luokkanaan. Vertailtaessa 

korjausaloitteiden määrän jakautumista eri afasiatyyppien välillä, on huomioitava, että 

sujumattomasti afaattisilta puhujilta on yli puolet lyhyempi aineisto kuin sujuvasti 

afaattisilta. 
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Taulukko 3 

Korjausaloitetyyppien määrät 

 

Korjausaloitetyyppi Kaikki (9 hlö) Sujumattomat (3) Sujuvat (6) 

Avoimet korjausaloitteet 7 3 4 

Kysymyssanat (+ toistot) 6 0 6 

Toistot 14 3 11 

Ymmärrysehdokkaat 7 2 5 

Yhteensä 34 8 26 

 

 

Korjausaloitteet jakautuvat aineiston keskusteluihin epätasaisesti. Korjausaloitteiden 

tutkittavakohtaiset määrät on esitetty liitteen 1 taulukossa. Kolmessa aineiston 

keskusteluista afaattinen henkilö ei tee yhtään korjausaloitetta, kahdessa tekee vain 

yhden, kolmessa 5–6 ja yhdessä 16. Eniten korjausaloitteita, lähes puolet koko aineiston 

korjausaloitteista, tekee Lauri, jolla on vaikeusasteeltaan kohtalainen sujuva afasia. Ne 

sujumattomasti afaattiset henkilöt, jotka tekivät kumpikin keskustelussaan vain yhden 

korjausaloitteen, tuottivat puhetta muutenkin erittäin niukasti. Ne sujuvasti afaattiset 

henkilöt, jotka eivät tuottaneet ollenkaan korjausaloitteita, tuottivat keskustelussaan 

kuitenkin muuta puhetta. 

 

Korjausaloitetyyppien jakautumisessa merkillepantavaa on toistojen suuri määrä 

sujuvasti afaattisilla henkilöillä. Harvinaisin korjausaloitetyypeistä on kysymyssanat. 

Sujumattomasti afaattiset eivät tuottaneet kysymyssanoja lainkaan. Sujuvasti afaattiset 

tuottivat niitä 6, joista 5 oli paljon korjausaloitteita tuottaneen Laurin keskustelusta ja 

vain 1 muusta keskustelusta. Avoimia korjausaloitteita ja ymmärrysehdokkaita 

aineistossa esiintyi kumpaakin 7 kappaletta. Nämä aloitetyypit olivat toistoja ja 

kysymyssanoja tasaisemmin jakautuneet afasiatyyppien ja keskustelujen välille, 

yhdessäkään keskustelussa ei ollut niitä enempää kuin 3. Kysymyssanoja, avoimia 

korjausaloitteita ja ymmärrysehdokkaita esiintyi aineistossa hiukan harvemmin kuin 

tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa (Haakana ym., 2016). 
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6.2 Korjausaloitteiden piirteet 

 

Avointen korjausaloitteiden kielelliset toteumat olivat mitä (4 kertaa), tä (2 kertaa) ja hä 

(1 kerran). Avoimet korjausaloitteet olivat lyhyitä ja usein nopeasti tuotettuja. Niissä oli 

usein nouseva sävelkulku tai jälkimmäinen tavu painotettu, mutta sävelkulku saattoi olla 

myös tasainen. Avointen korjausaloitteiden piirteet eivät eronneet siitä, mitä tiedetään 

niistä tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa (Haakana ym., 2016; Haakana, 2011). 

 

Kysymyssanakorjausaloitteista aineistossa esiintyivät kuka (2 kertaa) ja mikä (3 kertaa, 

joista 1 partikkelin nii kanssa). Lisäksi esiintyi yksi kysymyssana toiston kanssa (minkä 

katon). Mikä ja kuka ovat yleisimpiä kysymyssanamuotoisia korjausaloitteita myös 

tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa (Haakana ym., 2016). 

Kysymyssanamuotoisia korjausaloitteita tuotettiin eniten laskevalla, mutta myös 

tasaisella ja nousevalla intonaatiolla. Kaksi kysymyssanamuotoisista olivat eri sijassa 

kuin ilmaus, johon ne pyysivät tarkennusta. Alla esimerkit 23 ja 24 näistä tapauksista.  

 

Esimerkki 23. Muuntuneessa sijassa tuotettu kysymyssana ja toisto 

 

01 A: Ensi hh (kerrok se hh) jos te otattha hh .mt (.) sen Mertolan 

02   Mertolan. 

03 O1: Niin [sen  hh  

04 O2:      [mhh 

05 A: Misthä hh se h (.) kertoo. 

06 O2: Siitä-  

07 O1: Katto- (.) kattohommat s[ielä- 

08 A:        [niin hh minkä katon.  

09 O1: Aitan kattohan meillä oli tarkotus sielä korjata 

 

Esimerkki 24. Muuntuneessa sijassa tuotettu kysymyssana 

 

01 O1: (Mutta entä) Sveitsissä (.) onko sielä- (.) Sveitsissä niin tuota 

02   (0.7) ko sehä on puolueeton maa niin onko sielä armeijaa sitte 

03   ollenkaan. 

04 O2: [On. 

05 O1: [>Onko< onko siellä armeijaa. 

06 O2: On. 

07 O1: Tai siis onko sielä [niinku (.) siis tuota- 

08 O2:    [On.  
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09 A: Mikä nii. 

10 O1: Sveitsissä (että) e- ei[kö sieläki oo sitte  

11 A:       [Nii.  

12 O1: semmonen hh palk[ka-armeija. 

13 A:      [No sielä hh on oma taas.= 

14 O1: =Nii. 

  

Esimerkissä 23 kuvattu sijamuodon muuntuminen saattaa olla afasian aiheuttamaa 

virheellistä muuntumista, mutta myös esimerkiksi johdattelua tuottamaan korjausvuoro 

juuri tietyssä sijassa. Esimerkin 24 kysymyssanan sijamuoto taas saattaa viestiä siitä, 

että afaattinen Lauri ei kysy tarkennusta vain siihen, mistä valtiosta puhutaan, vaan 

myös siihen, mikä kyseisessä valtiossa on aiheen kannalta olennaista, eli laajemmin 

koko vuoroon (ks. myös Pajo, 2013, s. 48; Haakana ym., 2016, s. 266–267). 

 

Aineiston 14 toistosta 12 tuotettiin laskevalla intonaatiolla. Kahdessa muussa oli 

tasainen intonaatio. Kuusi toistoista oli prosodisia piirteitä lukuun ottamatta identtisiä 

toistettavan kanssa. Kahdessa toistettava oli puhekielisessä (kaheksan, viiskymmentä) ja 

toisto kirjakielisessä (kahdeksan, viisikymmentä) muodossa. Kahdessa oli sijamuodon 

muutos, niin että toisto oli nominatiivissa, vaikka toistettava oli jossain muussa sijassa. 

Kolmessa toistossa oli liitepartikkeli ai tai -ko/-kö. Yhdessä toistossa oli pieni 

leksikaalinen muutos, toistettava oli tänään ja toisto tänä päivänä. Alla esimerkki 25 

sijamuodon muutoksesta. 

 

Esimerkki 25. Nominatiiviksi muuntuva toisto 

 

01 O: Jahah? (1.7) No niin sitten meijän äiti tulee, 

02 A:  Juu niin. 

03  (1.7) 

04 O:  £Kahden viikon päästä Hheh.£ 

05 A:  Kaksi. 

06 O:  Niin.= 

07 A:  =Viikkoa joo (1.7) ja toi viikko kaksi, 

08  O:  £Kaksi viikkoa.£ 

 

Huomattavan monet toistoista kohdistuivat, kuten myös esimerkki 25 yllä, lukuihin tai 

ajan määreisiin. Neljä toistoa kohdistui lukumäärään, kaksi kellonaikaan, kolme päivään 

(huomenna, tänään yms.), yksi kuukauteen, kaksi vuodenaikaan, yksi 
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persoonapronominiin ja yksi henkilön nimeen. Alla esimerkki 26 ajan määreen 

toistosta. 

 

Esimerkki 26. Ajan määreen toisto 

 

01 O: Mitä nää keität huomena. 

02  (0.4) 

03 A:  Huomenna, ( . ) 

04 O:  Nii hhh (0.5) 

05 A:  ootaha nytte (1.3) 

 

Toinen esimerkki lukumäärän toistosta alla. Afaattinen Kalevi on kertonut vaimolleen 

vanhan ja uuden tietokoneen muistin määristä. Vaimo tarkentaa ymmärrystään asiasta 

rivillä 02, johon Kalevi tekee korjausaloitteen omaa ymmärrystään varmistaakseen 

rivillä 05. 

 

Esimerkki 27. Lukumäärän toisto 

 

01 A:  Mutta uusi <kolme (.) kolme (.) nolla.> 
            ((osoittaa vas. etusormella O:ta)) 

02 O:  Siis vanha sull on viiskymmentä. 
            ((näyttää luvun sormilla)) 

03 A:  Nii. 

04 O:  Ja toises on. 

05 A:  Viisikymmentä. 

06 O:  Juu viiskymmentä? 

07 A:  Nii, 

08 O:  Ja toises on kolme (.) kolme (.) ja nolla. 

                 ((näyttää luvut sormilla)) 

09 A:  Nii (1.7) ei se,= 

10 O:  =Et siis hirveen paljon enemmän.= 

11 A:  =Joo. 

12 O:  Joo. 

 

Aineiston ymmärrysehdokkaat olivat tyypillisesti lyhyitä. Vain yksi oli lausemuotoinen, 

kaksi oli muutaman sanan mittaisia ja neljä yhden sanan mittaisia. 

Ymmärrysehdokkaiden lyhyys on havaittu myös tavallisessa suomenkielisessä 

keskustelussa (Haakana ym., 2016). Alla esimerkki 28 lausemuotoisesta ja esimerkki 29 

lyhyemmästä korjausaloitteesta. Esimerkin 28 ymmärrysehdokkaan olisi voinut tulkita 
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myös ymmärryksen osoitukseksi, mutta se katsottiin ymmärrysehdokkaaksi, koska 

afaattisen Laurin ilme ja katse olivat interrogatiivisia. 

 

Esimerkki 28. Lausemuotoinen ymmärrysehdokas 

 

01 O1:    Että sillähän sitä (.) varmaanki ensin mennään tuonne linja- 

02  autoasemalle viiään (.) kassit ja (0.8) kaikki reput sinne säi 

03  löön ja sitte mennään (.) sinne tuota hh (0.8) Karhunvuorelle hhh 

04  (0.3)  ja- 

05  (0.5) 

06 A: Niin päin.  
  ((nyökkää vasemm., kääntää vas.kämmentä vasemm.)) 

07 O1: Niin [tai siis (me:-) 

08 A:      [Niin ette tu-tuu o-olenkaan tänne tätä kautta.  
           ((nostaa vas.käden ylös))  ((osoittaa vas.kädellä oikealle)) 

09  (0.8) 

10 O1: Niin nii että me- me ei olla- me ei käyä tässä välissä kotona ol 

11  lenkaan et me lähetään sit[te (-) 

12 A:             [jaa sieltä-= 

 

Esimerkki 29. Lyhyt ymmärrysehdokas 

 

01 O: No mitenkäs kesä: meni. 

02  (0.9) 

03 A: Tämä kesä h. 

04 O: Mni. 

 

Ymmärrysehdokkaat tuotettiin laskevalla tai tasaisella intonaatiolla. Interrogatiivisuutta 

niihin luotiin eri tavoin. Yhdessä tapauksessa interrogatiivisuus saatiin aikaan katseella 

ja ilmeellä (esimerkki 28 yllä), ja yhdessä sen saattoi päätellä vain 

keskustelukontekstista (esimerkki 29 yllä). Kahdessa oli -ko/-kö -liitepartikkeli ja 

yhdessä niin -partikkeli. Kahdessa ymmärrysehdokkaassa, jotka molemmat olivat 

sujumattomasti afaattisen henkilön tuottamia, olennaisimman sanan ensimmäistä tavua 

painotettiin vahvemmin. Alla esimerkki 30. Sujumattomasti afaattisen Kalevin vaimo 

tarjoaa tutkijalle lisää kahvia, ja Kalevi varmistaa rivillä 06, haluaako tutkija kokonaisen 

vai puoli kuppia. 
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Esimerkki 30. Kielellisen sisällön kompensoiminen prosodialla 

 

01 O: Haluatko kahvia vielä. 

02  (1.0) 

03 T: No (.) voin mä ottaa yhden kupin vielä. 

04 O:  Joo. 

05  (8.5)((A nousee kaatamaan kahvia)) 

06 A:  PUOLI. 

07 T:  Joo puoli (.) joo mieluummin ne on niin isoja ne, 

 

Sujumattomasti afaattisilla henkilöillä on usein haasteita muotoilla lauseisiin 

kieliopillisia sanoja ja rakenteita. Heidän on havaittu kompensoivan tätä 

sähkösanomatyylisellä puheella (Heeschen & Schegloff, 2003; 1999) ja erilaisilla 

nonverbaalisilla keinoilla (Wilkinson, Beeke ym., 2010). Yllä olevassa esimerkissä 

Kalevin puheesta, saattaisi olla kyse tämän tyyppisestä ilmiöstä. Kalevin vuoro rivillä 

06 on selkeän lauseen sijasta yksi sana, vaikka kyseisessä kontekstissa olisi ehkä 

selkeämpää käyttää huolellisemmin muotoiltua kysymystä. Painottamalla ensimmäistä 

tavua poikkeuksellisen voimakkaasti Kalevi ehkä luo interrogatiivisuutta vuoroonsa. 

 

 

6.3 Ongelmat, joihin korjausaloitteilla reagoidaan 

 

Alla taulukko 4, jossa kuvataan aineiston korjausaloitteisiin liittyviä erilaisia 

intersubjektiivisuuden ongelmia sekä niihin liittyvät korjausaloitetyypit ja näiden 

jakautuminen afasiatyyppien välillä. Vertaillessa erilaisten ongelmatyyppien 

jakautumista afasiatyyppien kesken tulee huomioida, että sujumattomasti afaattisilta 

puhujilta on yli puolet vähemmän videoaineistoa. Korjausaloitteet, joihin liittyy 

mahdollisesti useammanlaista ongelmatyyppiä, on luokiteltu sen mukaan, minkä 

ongelmatyypin piirteet ovat vahvimmin esillä. 

 

Aineistossa esiintyi samanlaisia ongelmatyyppejä kuin tavallisessa suomenkielisessä 

keskustelussa (Haakana ym., 2016). Lisäksi esiintyi erityisen paljon puheen 

vastaanottoon, todennäköisesti ainakin osin puheen ymmärtämiseen, liittyvä ongelmia, 

jotka vaikuttivat liittyvän nimenomaan afasiaan. 
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Taulukko 4 

Ongelmatyypit 

 

Ongelmatyyppi (kpl yhteensä) Ongelmaan liittyvät 

korjausaloitetyypit (kpl) 

Sujumaton 

/ sujuva 

 

Yksittäisen sanan tai käsitteen 

vastaanoton ongelmat (12) 

 

Toisto (10), kysymyssana (2) 

 

3* / 9 

 

Laajemmat vastaanoton ongelmat (8) 

 

Avoin (5), kysymyssana (1), 

toisto (1), kysymyssana + 

ymmärrysehdokas (1) 

 

 

3** / 5 

Odotustenvastaisen tiedon vastaanotto tai 

erimielisyyden ennakointi (3) 

Toisto (2), ymmärrysehdokas 

(1) 

 

0 / 3 

Vaimeasti tai päällekkäispuhuntana 

tuotettu vuoro (4) 

Avoin (2), kysymyssana (1), 

toisto (1) 

 

0 / 4 

Eksplikoimatta jätetyt tai epäselvät 

viittaussuhteet (5) 

Kysymyssana (1), 

kysymyssana + toisto (1), 

ymmärrysehdokas (3) 

 

1*** / 4 

Edeltävän puheen implikaatio (2) Ymmärrysehdokas 1 / 1 

* Sujumattomasti afaattisten tekemät ovat kaikki toistoja. 

** Sujumattomasti afaattisten tekemät ovat kaikki avoimia korjausaloitteita. 

*** Sujumattomasti afaattisen tekemä on ymmärrysehdokas. 

 

 

6.3.1 Yksittäisen sanan tai käsitteen vastaanoton ongelmat 

 

Suurin osa ongelmista, joihin korjausaloitteilla reagoitiin, oli afaattisen henkilön puheen 

vastaanottamiseen liittyviä ongelmia. Näistä suurin osa oli yksittäistä sanaa tai käsitettä 

selvittäviä korjausaloitteita, joista taas suurin osa oli ajan tai lukumäärän käsitteen 
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toistoja ja muutama muu erisnimeen kohdistuvia kysymyssanoja. 

Toistokorjausaloitteisiin liittyvät ongelmat ratkesivat ongelmalliseksi osoitetun 

käsitteen vahvistuksella tai uudelleentoistolla ja kysymyssanoihin liittyvät 

ongelmalliseksi osoitetun käsitteen toistolla. Alla esimerkki 31 yksittäistä käsitettä 

selvittävästä toistosta ja esimerkki 32 yksittäistä sanaa selvittävästä kysymyssanasta. 

 

Esimerkki 31. Yksittäistä käsitettä selvittävä toisto 

 

01 O: Joo. (1.5) No (1.2) mihin aikaan (sit) mää tulisin sit  

02  syömään. (1.0) tai mä meinaan tulla [(1.9) kaheksan  

03 A:                          [THHhhhheh heh 

04 O: aikaan. (.) Sopiiks se. 

05 A: Ka- kahdeksan. 

06 O: Joo. 

07 A: Kahdeksan. 

08 O: Kahdeksan. 
   ((näyttää luvun sormilla)) 

 

Esimerkki 32. Yksittäistä sanaa selvittävä kysymyssana 

 

01 O1: Se tuo- (.) Ossiki tullee sinne- (.) jo torstaina taka:si. 

02 A: Kuka. 

03 O1: Ossi. (0.5) ko sillä loppuu- (.) Kuopiossa kato ne hommat jo hh 

04 A: Jaaha.= 

05 O1: =Niin- (.) se pääsee aiemmin [tulemaan ˚sinne.˚ 

06 A:       [Jaaha. 

 

Monista yksittäistä sanaa tai käsitettä selvittävistä korjausaloitteista oli haastavaa 

varmuudella todentaa, oliko kyse ymmärtämisen ongelmasta, kuulemisen ongelmasta, 

ajan tai toiston tarpeesta prosessoinnille vai jonkinlaisesta perustelujen hausta. 

Esimerkissä 31 lienee kyse ymmärtämisen ongelmasta, koska afaattisen Kalevin vaimo 

tukee Kalevin ymmärtämistä visuaalisella vihjeellä rivillä 08. Kuitenkin myös riveillä 

02 ja 03 kuvatun päällekkäispuhunnan aiheuttama kuulemisen ongelma on mahdollinen. 

Esimerkissä 32 on mahdollinen paitsi kuulemisen tai ymmärtämisen ongelma myös 

jonkinlainen tarkemman selityksen pyyntö, koska rivillä 03 O1 paitsi toistaa kysytyn 

henkilön nimen myös selittää, miksi kyseisen henkilön on mahdollista tulla keskustelun 

aiheena olevaan paikkaan. 
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Useissa yhtä sanaa tai käsitettä selvittävissä korjausaloitteissa todennäköinen ongelman 

lähde on juuri ymmärtämisen ongelma tai ajan ja toiston tarve prosessoinnille. Tätä 

perustelee se, että korjausaloitteet kohdistuvat juuri ajan ja lukumäärän käsitteisiin sekä 

erisnimiin, jotka ovat kielellisesti abstrakteja ja kenties haastavampia prosessoida, mutta 

joiden täsmällinen ymmärtäminen on usein kriittistä viestin olennaisimman sanoman 

ymmärtämiselle. Keskustelukumppanit saattoivat myös käyttää visuaalisia vihjeitä 

lukumääräkäsitteiden kanssa, kuten Kalevin vaimo esimerkissä 31, mikä on yleinen tapa 

tukea kielen ymmärtämisen haasteissa. Ymmärtämisen haaste ja hitaus ovat myös 

afasian oireena todennäköisiä. Kuitenkaan ei esimerkiksi kuulemisen ongelmaakaan voi 

monissa tapauksissa varmuudella sulkea pois. Ongelmien ratkeaminen toistoilla tai 

vahvistuksilla viittaa siihen, että kyseessä ei kuitenkaan ole korjauksen kohteena olevan 

käsitteen hyväksyttävyyden ongelma. 

 

 

6.3.2 Laajemmat vastaanoton ongelmat 

 

Yhtä käsitettä laajemmiksi vastaanoton ongelmiksi katsottiin ne, joissa afaattinen pyysi 

tarkennusta laajempaan osaan ongelmavuoroa kuin vain yhteen käsitteeseen. Näitä oli 

yhteensä 8, joista 5 oli avoimia korjausaloitteita, 1 kysymyssana, 1 toisto ja 1 

ymmärrysehdokas. Keskustelukumppani reagoi näihin toistamalla ongelmavuoron tai 

sen osan joko samanlaisena tai uudelleenmuotoiltuna, mikä vaikutti useimmissa 

tapauksissa ratkaisevan ongelman. Joissain tapauksissa rajaa yksittäisen käsitteen 

selvittämisen ja laajemmin kohdistuvan korjausaloitteen välille oli tosin haastava vetää. 

Alla esimerkki 33. 

 

Esimerkki 33. Tilanne, jossa on haastava määrittää, kuinka laajaan osaan 

ongelmavuoroa korjausaloite kohdistuu 

 

01 O1: (Mutta entä) Sveitsissä (.) onko sielä- (.) Sveitsissä niin tuota 

02  (0.7) ko sehä on puolueeton maa niin onko sielä armeijaa sitte 

03  ollenkaan. 

04 O2: [On. 

05 O1: [>Onko< onko siellä armeijaa. 

06 O2: On. 

07 O1: Tai siis onko sielä [niinku (.) siis tuota- 

08 O2:                 [On.  
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09 A: Mikä nii. 

10 O1: Sveitsissä (että) e- ei[kö sieläki oo sitte  

11 A:                        [Nii.  

12 O1: semmonen hh palk[ka-armeija.  

13 A:                 [No sielä hh on oma taas. 

 

Afaattisen Laurin korjausaloite rivillä 09 ei kohdistu siihen, millainen armeija Sveitsissä 

on, sillä hän vastaanottaa sukulaispojan korjausvuoron (Nii) ja alkaa tuottaa omaa 

seuraavaa vuoroaan rivillä 13 jo ennen kuin sukulaispoika on ehtinyt sanoa sanan 

palkka-armeija. Se ei välttämättä kohdistu myöskään pelkästään siihen, mistä maasta on 

puhe, sillä tällöin kysymyssana olisi ehkä samassa sijassa kuin valtion nimi (Missä nii) 

(Haakana ym., 2016, s. 266–267). Sen sijaan Lauri ehkä pyytää tarkennusta laajemmin 

– sekä siihen, mikä maa on puheena, että siihen, mikä sen maanpuolustuksessa on 

mainitsemisen arvoista. Myös sukulaispoika korjaa riveillä 10 ja 12 koko vuoroaan. 

Tämän takia ongelma tulkittiin yksittäistä sanaa laajemmaksi, vaikka on myös 

mahdollista, että korjausaloite kohdistuu vain valtion nimeen ja sen muuntunut 

sijamuoto selittyy esimerkiksi afasiaan liittyvällä kysymyssanojen tuoton vaikeudella ja 

virhealttiudella. 

 

Avoimista korjausaloitteista suurin osa sopi laajempiin vastaanoton ongelmiin. 

Avoimista korjausaloitteistakin on vaikea täydellä varmuudella analysoida ongelman 

lähdettä, mikä on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa (Haakana, 2011). Alla 

esimerkki 34. 

 

Esimerkki 34. Mahdollisesti kuulemisen ongelmaan liittyvä avoin korjausaloite 

 

01 A:  <Kukkia. (1.2) kukkia ihanaa ku[kka.> 
  ((kumartuu O:n puoleen > katsahtaa kameraan > pudistelee päätään)) 

02 O:                            [Nii (.) missäs sinä niit näet. 

03 A:  Mitä? 
  ((kumartuu O:n puoleen)) 

04 O:  Missä sä niitä näet. 

05  (2.1) ((K osoittaa v. etusormella kameran suuntaan)) 

06 O:  Ai tuossa [jaa, (.) juu, (.) juu, 

07 A:               [He he he  .HHH kyllä. (.) kyllä. 

 

Kuten esimerkissä 34, oli monessa muussakin avoimessa korjausaloitteessa kuulemisen 

ongelmaan viittaavia piirteitä – korjausaloitteen tekijän pään liike eri asentoon tai 
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nojautuminen lähemmäs toista aloitteen tehdessään tai melko sanatarkan toiston 

toimiminen ratkaisuna ongelmaan. Afasian oireena on kuitenkin mahdollinen myös 

ymmärtämisen vaihtelu eri tilanteiden välillä, joten toiston tarve ymmärtämisen 

varmennukseksi tai ajan tarve prosessoinnille ovat myös mahdollisia ongelman lähteitä, 

vaikka elekieli viittaisikin kuulemisen ongelmaan. 

 

Laajempiin vastaanoton ongelmiin kuuluvat toisto ja ymmärrysehdokas on kuvattu 

esimerkissä 35 alla. Sujuvasti afaattinen Paavo ja hänen vaimonsa keskustelevat 

Paavolle sattuneista onnettomuuksista ja sairauskohtauksista. 

 

Esimerkki 35. Ymmärtämättä jääneen asian arvailu 

 

01 A: .hhhhh #a:::::# (0.3) (siellä tehtaalla) olin töissä niin (putos) 

02  ti- ti- ( . ) tikapuut tuonne selekkä: ja h, (0.3) .hhhhh s+oli 

03  kova homma se hhhhh mut kola kole kolome kuu- kuu- kuu- kuukautta 

04  piti olla pois töistä ja ( . ) .hhhh ja mää (sitte ki si- sikki 

05  menev- v- vä- vängällä vängällä menin) (0.3) .hhh .hhh  (0.5) 

06  paljo parem- parempi (ti- ti- tienaa ku ois tu- tö- töissä h.)  

07  ( . ) 

08 A: .mt .hhhhhhhh E:::::::m hh (0.7) .mt nga: hhh (0.4) 

09  .hhhhh[h 

10 O:       [Ja toinen sairaus (oli) (1.5) sydäh:, 

11   (0.3) 

12 A: nii::  

13   (0.3) 

14 O: ja missä se tuli,  

15   (0.9) 

16 A:  no se on tuolla Siilinjärvellä h, ( . ) kansanopistolla, 

17  (0.3) .hhhhhhhhh (siellä lottii h yht’a[ikaa) 

18 O:                       [mitä sinä olit tekemässä 

19  (°kö se°) 

20   (0.3) 

21 A: verkkoja (pa- pau:lotin) ( . ) (paulotin) verkkoja h m::::  

22   (0.4) 

23 A: .hhhhhhhh jo[o °hh°. 

24 O:       [ja tämä:: (0.7) tämä viiminen sairaus: mitä: sinä  

25  sillon tehit.  

26  (2.8) 

27 A: Minä:kö h. 

28   (0.5) 

29 O: .mt .hhh Nii että mitä:: se: (0.3) #y# millo se: tuli ( . )  
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30  (°ant-°) ( . ) tuli tämä: (0.7) halavio hh (0.7) että mitä: sinä 

31  olit tekemässä h 

32   (0.8) 

33 A: Millon nyt:kö h,= 

34 O: =eikö ( . ) niinkö se tuli tämä (0.4) tämä °täm-° 

35   (0.3) 

36 A: (no minä puuta- ku minä puuta tuosa pihalla ru- rupesin) 

37  kaatamaan isua puuta h,(0.5) poikki nii siinä se 

38  (si- si- siinä se) otti. 

 

Rivillä 37 Paavo toistaa persoonapronominin minäkö. Toisto on sikäli yllättävä, että 

juuri äsken keskustelussa vaimo on kysynyt muitakin Paavoon liittyviä kysymyksiä, ja 

Paavo on ymmärtänyt ja vastannut järkevästi. Rivillä 37 hän vaikuttaa ikään kuin 

kokonaan "tippuneen kärryiltä". Vaimo ei reagoikaan vahvistamalla eikä selittämällä 

tarkemmin, mikä olisi tyypillistä toistoihin reagointia, vaan muotoilee uudestaan koko 

vuoronsa. Hän siis tulkitsee Paavolla olevan laajan ongelman koko vuoron 

ymmärtämisessä. Mahdollisesti Paavo toistaa rivillä 37 vain yhden sanan, koska se on 

ainut sana, jonka hän kyseisestä vuorosta on ymmärtänyt. Paavon tarvitseekin vielä 

tarkentaa ymmärrystään uudella, vuoron toiseen osaan kohdistuvalla korjausaloitteella 

rivillä 42 ennen kuin koko kysymys selviää. Hän vaikuttaa ymmärrysehdokaallaan 

arvailevan sitä, mitä ei ole ymmärtänyt. 

 

 

6.3.3 Odotustenvastaisuus tai erimielisyys 

 

Kaksi toistoa vastaanotti, ja mahdollisesti samalla varmisti, odotustenvastaista tietoa. 

Yksi ymmärrysehdokas vastaanotti epäuskottavaksi katsottua tietoa ja ennakoi 

erimielisyyttä. Alla esimerkki 36 odotustenvastaista tietoa vastaanottavasta toistosta. 

Afaattinen Lauri ja hänen sukulaispoikansa keskustelevat yhteisen tuttavan 

kesäsuunnitelmista. 

 

Esimerkki 36. Odotustenvastaista tietoa vastaanottava toisto 

 

01 O1: Ku sehän joutuu >tavallaan< koko kesä olleen että- (.) >ku se saa 

02   sitte-< että se sais opintotukia ja- (.) tai- (0.7) 

03  asumis[tukkee kans että sen takia 

04 O2:       [Mmm. 



 47 

05 O1: että- (1.5) ko se:- (.) ei sitte oo töihin ei oo sitte päässy  

06  niin sitte se meni niinku että se lukkee >koko< kesän sitte sielä 

07   yli- (0.5) opistossa. 

08  (0.5) 

09 A: Koko kesän.  

10 O1: ni[in tai ainaki- 

11 O2:   [Mmm. 

12 O1:  Nii. (.) [miten niitä on niitä kursseja että- hh 

13 O2:          [Mmm. 

14 O2: M[mm niin mut se että sillä ei lopu) ne tuet sitte, 

15 A:  [Mmm. 

 

Odotustenvastaisuudesta viestii Laurin tapaa painottaa sanaa koko. Rajaa 

hämmästelevän ja vastaanottoa varmistavan toiston välillä oli haastavaa, ja 

keinotekoistakin määrittää. Odotustenvastaisuutta ilmaisevien tapausten kriteeri oli 

kummassakin tällaiseksi luokitellussa tapauksessa juuri prosodia. Kumpikin liittyi 

jonkin asian kestoa ilmaisevaan käsitteeseen. Tämä juuri ajan käsitteisiin liittyvä 

varmistamisen tarve voi kertoa myös ymmärtämisen ongelmasta. Reaktio 

odotustenvastaisuutta ilmaiseviin toistoihin oli vahvistuksen lisäksi yleensä myös 

jonkinlainen lisäselitys, kuten myös esimerkissä 36 riveillä 10–12, mikä on tyypillinen 

reaktio odotustenvastaisuutta ilmaiseviin toistoihin myös tavallisessa suomenkielisessä 

keskustelussa (Haakana ym., 2016). 

 

Alla myös esimerkki 37 erimielisyyttä ennakoivasta korjausaloitteesta. Afaattinen 

Pirkko tekee miehensä kanssa kauppalistaa. 

 

Esimerkki 37. Erimielisyyden ennakointi 

 

01 O: mitä pitäs tuua kaupasta. 

02 A: .hh No palijo, ( . ) 

03 O: No sanoppa.      

04 A: .hhhhhhhh ( . ) #ö:# ( . ) [p- m:: t]ota: hh (0.7) 

05 O:                                [.mhhhh  ]  

06 A: nuin nin (0.5) .mt (0.4) .mt ( . ) hmh en minä tiiä. 

07 O: Sano ( . ) sano °nytte°. 

08  ( . ) 

09 O: .hhhhhhh 

10  (0.7) 

11 A: .hhhhhh (0.3) hhhhh (0.3) 

12 O: [Mää lähe]n kauppaan [kohta. 
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13 A: [.HHHH   ]   [Nii:, ( . ) 

14  .h[h Eijalle ja Mi]kolle: e< (1.0) 
                (( osoittaa suuta   )) 

15 O:       [(hhhhhh)       ] 

16 O: Mitä h, (0.4) 

17 A: (.MT ( . ) .MT ( . ) .MT) 
  ((osoittaa kädellä suuta maiskutellessaan)) 

18  (0.7) 

19 O: puu- (0.8) 

20 A: Puuruako h (0.3) 

21 O: Ei puru(a) ( . ) 

22 A: Purukummia, ( . ) 

23 O: Joo jo[o. 

24 A:       [.hhhhhh ( . ) kurukummia. 

 

Rivillä 19 mies antaa sanaa purukumi hakevalle Pirkolle alkutavuvihjeen, jossa on 

kuitenkin liian pitkä vokaali. Rivillä 20 Pirkko vastaa tähän ihmettelemällä, tarkoittaako 

mies, että kaupasta pitäisi ostaa puuroa. Tähän mies reagoi korjaamalla vokaalin 

pituutta vihjeessään. 

 

 

6.3.4 Vaimeasti tai epäselvästi tuotettu ongelmavuoro 

 

Kolmessa tapauksessa ensisijaisen ongelman katsottiin olevan vaimealla äänellä tuotettu 

ongelmavuoro ja yhdessä ongelmavuoron aikainen päällekkäispuhunta. Joissain 

vastaanoton ongelmissakin saattoi vähäisissä määrin esiintyä näitä piirteitä, mutta vain 

ne, joissa vaimea puheääni tai päällekkäispuhunta olivat riittävän selkeitä, luokiteltiin 

tähän ongelmatyyppiin. Päällekkäispuhuntaan reagoitiin avoimella korjausaloitteella ja 

vaimeaan puheeseen avoimella korjausaloitteella, kysymyssanalla tai toistolla. Alla 

esimerkki 38 päällekkäispuhunnasta ja esimerkki 39 vaimeasti tuotetusta vuorosta, 

johon reagoidaan kysymyssanalla. 
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Esimerkki 38. Päällekkäispuhunta 

 

01 O2: Niin mutta eihän se varmaan vielä kymmeneen vuoteen toteudu. 

02 A: No kymmenen vuotta (varmasti.) 

03 O2: Nii.  

04 O1: Mmm. (.) [jos sitte tai jos se toteutuu.  

05 A:          [joku joku (-)] 

06 A: Tä? 

07 O1: Nii että jos se toteutuu että- 

08 A: Nii. 

 

Esimerkki 39. Vaimealla äänellä tuotettu ongelmavuoro 

 

01 O: °Henrik (vaa)°  

02  (0.3) 

03 A: Mikä hh, 

04 O: Henrikhän [°se on°. 

05 A:           [JOO niin niin (Hen-) ( . ) Hen- Henri- ( . ) Henrik se 

06  on. 

 

Tämän ongelmatyypin tapauksissa ei ollut mitään, mikä vaikuttaisi erityisesti 

poikkeavan tavallisesta suomenkielisestä keskustelusta tai aiheutuvan afasiaoireista. On 

tietysti mahdollista, että afasiaan liittyvät puheen ymmärtämisen vaikeudet lisäävät 

alttiutta häiriintyä päällekkäispuhunnasta tai prosessoida vaimeaa puheääntä. 

 

 

6.3.5 Eksplikoimatta jätetyt tai epäselvät viittaussuhteet ja tarkoitteet 

 

Viisi korjausaloitetta pyysi tarkennusta edeltävässä puheessa mainitsematta jääneeseen 

tai epäselvästi muotoiltuun asiaan. Nämä korjausaloitteet olivat kysymyssanoja tai 

ymmärrysehdokkaita, ja niihin reagoitiin tulkinnan vahvistuksella tai ongelmavuoron 

selvennyksellä. Alla esimerkki 40 eksplikoimatta jääneeseen asiaan tarkennusta 

pyytävästä ymmärrysehdokkaasta. 
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Esimerkki 40. Tarkennuksen pyyntö eksplikoimatta jääneeseen yksityiskohtaan 

 

01 O: No mitenkäs kesä: meni. 

02  (0.9) 

03  A: Tämä kesä h. 

04 O: Mni. 

 

Esimerkki 41 epäselvää tarkoitetta selventävästä kysymyssanasta. Edellä on puhuttu 

useista eri poliitikoista, joten on epäselvää, kehen fiksu mies viittaa. 

 

Esimerkki 41. Epäselvä tarkoite 

 

01 O2: °Joo.° (.) se ois kyllä ois kai se vähä harmi et kyllä must sem 

02  monen (1.4) fiksu mies on mutta ehkä vähän semmonen (.) omavalta 

03  nen 

04 A: Kuka? 

05  (0.5) 

06 O2: Lipponen 

07 A: .hhh no aika minusta aikalailla ö: (3.0) eihän se 
  ((nostaa silmälaseja vas.kädellä)) 

08  kuuntele mittää.  

09 O1: Nii.= 

10 O2: =Mmm. 

 

Tämän ongelmatyypin korjausaloitteet osoittavat erityisesti kykyä osallistua aktiivisesti 

keskusteluun, eikä niihin liittyvissä ongelmatilanteissa ole nähtävissä erityistä afasian 

vaikutusta. 

 

 

6.3.6 Edeltävän puheen implikaatiot 

 

Kahdessa ymmärrysehdokkaassa tarkistettiin edeltävän puheen perusteella tehtyä 

laajempaa päätelmää. Keskustelukumppanit vastasivat näihin vahvistamalla toisen 

tulkinnan seuraavassa vuorossa, jolloin ongelma ratkesi. Ongelmatyyppi esiintyy myös 

tavallisessa suomenkielisessä arkikeskustelussa (Haakana ym., 2016). Toinen aineiston 

tapauksista on kuvattu alla esimerkissä 42. 
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Esimerkki 42. Edeltävän puheen implikaatio 

 

01 O: No huomenna lähetään Inkan luo. 

02  (1.8) 

03 A: Joo. 

04 O: Muistat sä. 

05 A: Joo, (1.3) mikä toi kello. 

06 O: No (.) mitäs sää ajattelisit mää ajattelin joskus (.) ei 

07  ainakaan ennen kymmentä. 

08 A: >Ei mut mikä toi< (.) pois, 

09 O:  Siis illalla. 

10 A: Mutta ei ei sunnuntai.  

11 O: Ei. 

12 A: Aha? (2.0) Joo (0.7) kaksitoista. 

13 O: Niin tai ykstoista. 

14 A: Aha laittaisin, 

15 O: Joo:o (.) jos jaksetaan nousta.  
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tulosten pohdinta 

 

Afaattiset henkilöt kykenivät tuottamaan korjausaloitteita, mutta tässä oli kuitenkin 

suurta vaihtelua tutkittavien välillä. Tulos siitä, että useat afaattiset henkilöt kykenivät 

tuottamaan korjausaloitteita menestyksekkäästi ja melko samankaltaisesti ja 

samankaltaisiin intersubjektiivisuuden ongelmiin kuin kielellisiltä taidoiltaan tyypilliset 

suomenkieliset, vahvistaa käsitystä siitä, että afasiassa pragmaattinen kielitaito on 

kohtalaisen säilynyttä (Klippi, 2017; Wilkinson, 1999; Ferguson, 1998; Laakso, 1997; 

Springer ym., 1998; Klippi, 1996; Perkins, 1993). Myös afaattisten henkilöiden taito 

käyttää niin kutsuttuja korjausaloitteiden rajatapauksia (Kendrick, 2015; Schegloff, 

1997) kertoo säilyneestä pragmatiikasta. Afasian vaikutus tutkittuihin korjausilmiöihin 

tuli esiin erityisesti erilaisissa puheen vastaanoton ongelmissa – kuullun puheen 

varmisteluna ja toiston tarpeena. Afaattiset henkilöt kenties kompensoivat 

ymmärtämisen vaikeuttaan korjausaloitteita käyttämällä. Eri korjausaloitetyypeistä oli 

toistoja eniten ja kysymysanoja vähiten. 

 

Osa tutkittavista teki korjausaloitteita vain hyvin vähän. Tämä ei vaikuttanut selittyvän 

afasiatyypillä tai afasian vaikeusasteella eikä täysin myöskään sillä, kuinka aktiivinen 

tutkittava muutoin oli keskustelussa. Myös aiemmassa afasiakeskustelun tutkimuksessa, 

jota tosin ylipäätään on varsin vähän, on erilaisia tuloksia ja suurta vaihtelua siinä, 

kuinka paljon korjausaloitteita afaattiset tekevät. Joissain tutkimuksissa afaattiset 

henkilöt ovat tehneet tavallista keskustelua vastaavan määrän korjausaloitteita 

(Tuomenoksa ym., 2021) ja joissain vain hyvin vähän (Tuomenoksa ym., 2016). 

Joissain tutkimuksissa korjausaloitteita ovat tehneet vain harvat tutkittavista (Laakso, 

1992, s. 80) ja joissain vaihtelu on ollut suurta (Klippi, 1996). Vaihtelu saattaa selittyä 

sillä, että tavallisessakin keskustelussa on pitkiä jaksoja, joissa ei esiinny juuri yhtään 

korjausaloitteita, ja jaksoja, joihin keskittyy paljon korjausaloitteita (Haakana ym., 

2016). 
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Afaattisten henkilöiden tekemien korjausaloitteiden aloittamat korjausjaksot olivat 

hyvin lyhyitä, ongelma ratkesi yleensä korjausaloitetta seuraavassa vuorossa eikä 

yhdestäkään afaattisen tuottamassa korjausaloitteessa ei seurannut pitkää korjausjaksoa. 

Tämä oli ristiriidassa Klipin (1996) tuloksen kanssa, mutta linjassa Tuomenoksan ja 

kollegoiden (2016) tuloksen kanssa. Klipin tulosten pitkät korjausjaksot saattavat 

selittyä sillä, että hänen tutkimuksensa aineisto koostui osin afaattisten välisestä 

ryhmäkeskustelusta, jossa korjausjaksoja pidensi se, että niihin osallistuivat ja 

puheenvuoroja niissä käyttivät useammat henkilöt. Afaattisten välisessä 

ryhmäkeskustelussa puheterapeutti ei myöskään välttämättä osallistunut niin paljon kuin 

keskustelukumppanit tässä aineistossa. Kielellisiltä taidoiltaan tyypillisillä henkilöillä 

lienee siis afaattisia henkilöitä parempi kyky reagoida korjausaloitteeseen, ymmärtää 

ongelman lähde ja saattaa korjaus loppuun tehokkaasti. 

 

Keskustelukumppanien tekemiä korjausaloitteita ei tarkasteltu, mutta he vaikuttivat 

afaattisia aktiivisemmilta korjauksessa, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa 

(ks. esim. Ramsfjell, 2017; Tuomenoksa ym., 2016; Laakso, 1992; Silvast, 1991). 

Afaattisten henkilöiden tuottamien ongelmavuorojen käsittely vaikuttaa 

afasiakeskusteluissa olevan suuremmassa roolissa kuin heidän tekemänsä toisen 

puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet. Keskustelukumppanit pääsääntöisesti 

huomioivat afaattisten tekemät korjausaloitteet ja reagoivat niihin asianmukaisesti. 

 

Aineiston korjausaloitteet olivat ryhmiteltävissä aiemmassa kirjallisuudessa esitettyyn 

tapaan (Schegloff ym., 1977). Sama huomattiin alustavasti myös Klipin (1996) 

tutkimuksessa. Korjausaloitteiden jakauma oli aineistossa kuitenkin erilainen kuin 

tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa. Toistoja oli eniten ja suhteellisesti 

enemmän kuin tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa. Kysymyssanoja sen sijaan 

oli suhteellisesti vähemmän ja kysymyssanoja toiston kanssa vain yksi. Edellä kuullun 

puheen toistaminen onkin kielellisesti helpompi tehtävä kuin kysymyssanan 

tuottaminen. Kysymyssanojen tuoton on havaittu olevan afasiassa vaikeaa (Bos, 

Dragoy, Avrutin, Iskra & Bastiaanse, 2014; Nerantzini, Varlokosta, Papadopoulou & 

Bastiaanse, 2014). Tämä saattaa selittää kysymyssanamuotoisten korjausaloitteiden 

vähäisyyttä aineistossa. Myös se, minkälaisia intersubjektiivisuuden ongelmia 

keskustelussa nousi esiin, voi vaikuttaa eri aloitetyyppien määriin, sillä erilaisiin 
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ongelmiin käytetään erilaisia korjausaloitteita (Salmenlinna, 2020; Haakana ym., 2016; 

Schegloff ym., 1977).  

 

Aineiston avoimien korjausaloitteiden tuottotavat, niiden käyttötilanteisiin liittyvät 

intersubjektiivisuuden ongelmat ja ongelmien ratkeaminen eivät vaikuta varmuudella 

eroavan tavallisesta suomenkielisestä arkikeskustelusta. Ongelmien syytä on tosin 

vaikea varmuudella todentaa. Myöskään niiden esiintymistiheyden ei voi aineiston 

perusteella sanoa selkeästi eroavan symmetrisestä keskustelusta. Klippi (1996) arvioi 

tutkimuksensa tutkittavien käyttävän avointa korjausaloitetta ongelmiin, jotka johtuvat 

siitä, että afaattisen henkilön kuullun prosessointi on heikentynyt, mikä aiheuttaa 

tarvetta toistoille. Tämä on hyvin mahdollinen ongelma myös tässä tutkimuksessa 

esiintyvien avoimien korjausaloitteiden yhteydessä. Avointen korjausaloitteiden määrä 

ei kuitenkaan ollut juuri tavallista suomenkielistä keskustelua suurempi. 

 

Kysymyssanamuotoisten korjausaloitteiden piirteet vaikuttivat afaattisilla olevan melko 

samanlaista kuin normaalissa keskustelussa. Ongelmatilanteissakin oli samoja piirteitä, 

esimerkiksi epäselvien tarkoitteiden ja eksplikoimatta jätettyjen yksityiskohtien 

selvittely. Joissain tilanteissa ongelman lähde oli afaattisen hidas ymmärrys ja toiston 

tarve ja joissain taas kumppanin epäselvä tai puutteellinen ilmaisu. Se, että ongelman 

lähde saattoi olla myös kumppanin ilmaisussa, kertoo afaattisten henkilöiden kyvystä 

osallistua keskusteluun aktiivisesti muutoinkin kuin omien ongelmiensa ratkojina. 

Kysymyssanoja yhdistettynä toistoihin esiintyi aineistossa vain 1. Määrällisesti 

kysymyssanamuotoiset korjausaloitteet painottuivat lähinnä yhden tutkittavan 

keskusteluun, eli useimmat tutkittavat eivät käyttäneet niitä lainkaan. Kysymyssanojen 

tuoton onkin havaittu olevan afasiassa vaikeaa (Bos ym., 2014; Nerantzini ym., 2014). 

 

Toistojen yhteydessä näkyi eniten afasian vaikutus. Ne olivat aineistossa yliedustettuina 

verrattuna tavalliseen suomenkieliseen arkikeskusteluun. Afaattiset käyttivät niitä 

erityisen paljon puheen vastaanoton varmentamiseen, varsinkin ajan ja määrän 

käsitteiden vastaanoton ongelmissa. Tässä lienee taustalla samanlaista prosessoinnin 

hitautta ja toiston ja varmistuksen tarvetta puheen ymmärtämiseen kuin afaattisten 

tavassa käyttää avoimia korjausaloitteita (Klippi, 1996). Ajan ja lukumäärän käsitteet 

kielellisesti abstraktina, mutta yleensä viestin sisällön kannalta olennaisina ymmärtää 

tarkalleen oikein, ovat kenties erityisen potentiaalisia nousemaan korjauksen aiheeksi. 
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Lisäksi toistoja saatettiin käyttää joissakin tavallisessakin keskustelussa toistoille 

tyypilliseksi havaituissa tilanteissa, kuten odotuksenvastaisen tiedon vastaanotossa ja 

kuulemisongelmissa, mutta näitä tilanteita oli vähemmän. Toistot lienevät myös 

helppoja tuottaa ja kumppanin niihin tuottama vastaus on usein vahvistus tai 

uudelleentoisto, jotka ovat myös helppoja ymmärtää. 

 

Ymmärrysehdokkaita afaattiset käyttivät ehkä hiukan vähemmän kuin kielellisiltä 

taidoiltaan tyypilliset keskustelijat. Afaattisten tuottamissa ymmärrysehdokkaissa oli 

samanlaisia piirteitä kuin tavallisen suomenkielisen keskustelun ymmärrysehdokkaissa, 

esimerkiksi lyhyys. Yksi sujumattomasti afaattinen tutkittava vaikutti joissain 

ymmärrysehdokkaissaan mahdollisesti käyttävän sanojen taivutuksen sijaan prosodiaa 

korostamaan olennaisia sanoja ja luomaan interrogatiivisuutta (ks. myös Wilkinson, 

Beeke ym., 2010; Heeschen & Schegloff, 2003; 1999). Ongelmat, joihin 

ymmärrysehdokkailla reagoitiin, olivat samantapaisia kuin tavallisessa 

suomenkielisessä arkikeskustelussa – epäselvän tarkoitteen, edeltävässä puheessa 

mainitsematta jätetyn yksityiskohdan tai edeltävästä puheesta tehdyn laajemman 

päätelmän tarkistamista. Ymmärrysehdokasta käytettiin aineistossa myös laajemman 

puheen ymmärtämisen ongelman tarkistamiseen. 

 

Aineisto on hyvin pieni afasiatyyppien välisten erojen esiin tuomiseen, mutta joitakin 

mahdollisia eroja nousi kuitenkin esiin. Sujumattomasti afaattisten henkilöiden 

korjausaloitteet painottuivat kielellisesti yksinkertaisempiin, esimerkiksi avoimiin 

korjausaloitteisiin, toistoihin ja yksinkertaisesti muotoiltuihin ymmärrysehdokkaisiin. 

Niillä kahdella sujumattomasti afaattisilla, jotka tuottivat keskustelussaan vain yhden 

korjausaloitteen, oli muutenkin erittäin niukka ja yksipuolinen puheilmaisu, mikä 

todennäköisesti selitti osaksi heidän tekemiensä korjausaloitteiden vähäisyyttä ja 

yksipuolisuutta. Myös Klippi (1996) on katsonut sananhaun ja syntaksin pulmien 

vaikeuttavan korjausaloitteiden muotoilua. Sujuvasti afaattiset henkilöt taas käyttivät 

erityisen paljon toistoja, ja he käyttivät myös kysymyssanoja, joita sujumattomasti 

afaattiset eivät käyttäneet yhtään. Toistojen runsas määrä sekä kysymyssanojen käyttö 

kuitenkin selittyivät lähinnä yhden tutkittavan, Laurin, tekemillä korjausaloitteilla. 

Sujuvasti afaattisten korjausaloitteet reagoivat useammanlaisiin intersubjektiivisuuden 

uhkiin. He käyttivät korjausaloitteita esimerkiksi erimielisyyden ennakointiin ja 

odotustenvastaisuuden ilmaisemiseen, ja sujumattomasti afaattisia useammin 



 56 

edeltävässä puheessa epäselvästi mainittujen yksityiskohtien tarkentamiseen. 

Sujumattomasti afaattisten joukossa oli kuitenkin kolme henkilöä, jotka eivät tuottaneet 

yhtään korjausaloitetta, vaikka tuottivat keskustelussa kyllä kohtalaisesti muuta puhetta. 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistivat osaltaan myös tavallisesta suomenkielisestä 

keskustelusta korjausaloitteista tehtyjä havaintoja (ks. esim. Haakana ym., 2016). 

Suomenkielisessä afasiakeskustelussakin tulivat esiin esimerkiksi korjausaloitteiden 

sopiminen perinteiseen luokitteluun (Schegloff, ym., 1977) ja niiden käyttäminen 

joihinkin tietynlaisiin ongelmatilanteisiin. Prosodia ei afasiakeskustelussa, kuten ei 

tavallisessa suomenkielisessä keskustelussakaan, ollut usein kovinkaan keskeinen piirre 

korjausaloitteen muotoilussa, ja erilaisia korjausaloitteita tuotettiin monenlaisilla 

prosodioilla. 

 

Afasiakeskustelua on mielekästä verrata, paitsi tavalliseen symmetriseen keskusteluun, 

myös kakkoskielisen ja äidinkielisen väliseen keskusteluun, jossa afasiakeskustelun 

tavoin toinen osapuoli on kielellisesti toista heikompi. Aineiston afaattiset henkilöt 

tekivät puolet vähemmän korjausaloitteita kuin Liljan (2010) tutkimat kakkoskieliset 

suomen puhujat. Liljan tutkimat kakkoskieliset tekivät aineiston afaattisten tavoin 

suhteellisen paljon toistoja ja vähän kysymyssanoja. Liljan tutkimuksessa toistojen suuri 

määrä kertoi kakkoskielisten suuntautumisesta uusien sanojen oppimiseen, ja he 

toistivatkin yleensä juuri sanoja, joiden merkitystä eivät tunteneet. Afaattisten toistot 

taas kertoivat enemmän tarpeesta varmentaa kuullun puheen vastaanottoa ja ajan ja 

varmistuksen tarpeesta puheen prosessoinnille. 

 

 

7.2 Menetelmän pohdinta 

 

Tutkimuksen tulokset ovat alustava kuvaus afaattisten henkilöiden korjausaloitteiden 

käytöstä. Aineisto on pieni, eikä se välttämättä ole edustava otos erilaisista afaattisista 

henkilöistä. Tutkittavilla ei ollut afasian lisäksi muita aistivammoja, eikä 

mielenterveyden ongelmia, mikä tuo hyvin esiin nimenomaan afasiaoireiston vaikutusta 

keskusteluun. Toisaalta, kliinisessä todellisuudessa afasiaan saattaa liittyä erilaisia 

liitännäishäiriöitä, jotka voivat myös vaikuttaa keskustelukykyyn. 
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Korjausaloitteiden rajaukseen liittyvissä ratkaisuissa olisi voinut tehdä tietoa 

vastaanottavien toistojen kohdalla tiukemman rajauksen. Kurhila ja Lilja (2017, s. 217) 

tutkivat korjausaloitteita suurella, noin 38 tunnin mittaisella, suomalaisella aineistolla, 

ja jättivät korjausaloitekokoelmasta pois tietoa vastaanottavat toistot, joissa ei ollut 

mitään vihjettä siitä, että toistajalla olisi vaikeuksia kuulla, ymmärtää tai hyväksyä 

toistamaansa. Tässä tutkimuksessa korjausaloitteeksi on hyväksytty tapaukset, joissa 

keskustelukumppani vain reagoi toistoon korjausaloitteena, esimerkiksi vahvistamalla 

sen, mutta korjausaloitteen tuottotavassa tai -tilanteessa ei tarvinnut olla viitteitä 

intersubjektiivisuuden uhasta. Mikäli tässä olisi päädytty tiukempaan rajaukseen, olisi 

toistoja ollut paljon vähemmän, eikä yhtä selvästi enemmän kuin muita 

korjausaloitetyyppejä. Toisaalta, niiden osuus olisi kuitenkin ollut suhteellisesti 

suurempi kuin toistojen osuus tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa, jossa niitä 

on melko pieni osuus (Haakana ym., 2016). Myöskään Kendrickin (2015) tuloksissa 

englanninkielisestä keskustelusta, ei toistoja ollut suhteellisesti yhtä paljon kuin tässä 

aineistossa, vaikka Kendrickin määritelmä toistojen korjaavuuden suhteen oli yhtä väljä 

kuin tässä. Vaikka Kurhilan ja Liljan (2017, s. 217) kriteeri perustuu laajaan 

suomalaiseen aineistoon, voi Kendrickin (2015) kriteeriä pitää siinä mielessä 

loogisempana, että korjausaloitteen tuottotavasta tai keskustelukontekstista ei voi 

täydellä varmuudella tietää, onko tilanteessa intersubjektiivisuuden uhkaa. 

Keskustelijoiden toiminta on selkeämpi kriteeri korjaavuuden ratkaisuun kuin 

epämääräisemmin muotoiltu "viitteet vaikeudesta kuulla, ymmärtää tai hyväksyä 

vuoro". 

 

Toinen menetelmällinen ratkaisu, jonka olisi voinut tehdä toisinkin, liittyy 

toistokorjausaloitteiden ja ymmärrysehdokkaiden väliseen rajaan. Tässä tutkimuksessa 

luokiteltiin toistoihin vuorot, joissa toistettiin tai pyrittiin toistamaan jokin 

ongelmavuoron osa liitettynä kysyvään partikkeliin (ai, -ko/-kö). Näitä korjausaloitteita 

oli yhteensä kolme, ja ne olivat kaikki sujuvasti afaattisten tuottamia. Niitä voisi pitää 

myös ymmärrysehdokkaina, koska kysyvä partikkeli tavallaan merkitsee toistetun 

epävarmaksi tiedoksi ja keskustelukumppanin varmistuksen tarvitsevaksi. Tällaisia 

tapauksia onkin joskus pidetty myös ymmärrysehdokkaina tai tarkistuskysymyksenä 

(Tykkyläinen, 2005, s. 141). Tykkyläisen tutkimuksessa ei tosin pureuduta tarkasti 

nimenomaan korjausaloitteiden määritelmään ja luokitteluun, vaan aihe on laajempi. 
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Wu (2006) taas katsoo toistokorjausaloitteisiin voivan liittyä partikkeleja. Toisaalta, 

mandariini on erilainen kieli kuin suomi. Kurhila ja Lilja (2017) pitävät partikkelin 

kanssa tuotettuja toistoja toistoina, mutta toisaalta he mainitsevat niitä olevan 

aineistossaan hyvin vähän. Se, että toistoja tässä aineistossa käytettiin paljon 

nimenomaan puheen ymmärtämisen varmistamiseen, kenties tavallaan hämärtää toiston 

ja ymmärrysehdokkaan välistä rajaa. 

 

Mikäli toistojen luokasta olisi päädytty sekä jättämään tietoa vastaanottavat toistot pois 

että siirtämään partikkelin kanssa tuotetut toistot ymmärrysehdokkaisiin, olisi tämä 

kaventanut toistojen luokkaa paljon. Tuloksiin se olisi vaikuttanut siten, että toistot eivät 

olisi olleet yliedustettuina, vaan niitä olisi esiintynyt vain hieman useammin kuin 

tavallisessa suomenkielisessä keskustelussa (Haakana ym., 2016). Ymmärrysehdokkaita 

taas olisi ollut enemmän kuin tässä, vastaava määrä kuin tavallisessa suomenkielisessä 

keskustelussa. Ongelmatyypeistä yleisin, yksittäisen sanan tai käsitteen selvittäminen, 

taas olisi ollut paljon harvinaisempi. 

 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset ja tulosten kliininen merkitys 

 

Varmemman tiedon saamiseksi on tarpeen tutkia afaattisten henkilöiden tekemiä 

korjausaloitteita laajemmalla aineistolla. Korjausaloitteiden lisäksi voisi tutkia 

afaattisten henkilöiden tekemiä suoria korjauksia, sillä niitäkään ei ole juuri tutkittu ja 

ne liittyvät läheisesti korjausaloitteisiin. Voisi tutkia myös sekä afaattisen henkilön että 

keskustelukumppanin samassa keskustelussa tekemiä korjausaloitteita ja vertailla niitä. 

Näin saattaisi tulla selvemmin esille erot afaattisen henkilön ja kielellisiltä taidoiltaan 

tyypillisen henkilön taidossa käyttää korjausaloitteita sekä mahdollinen 

keskustelukumppanien toiminnan vaikutus toistensa korjausaloitteiden käyttöön. 

 

Olisi mielenkiintoista myös analysoida tarkemmin tutkittavien afasiaoirekuvien, afasian 

vaikeusasteen ja tutkittavien tekemien kielellisten testien tulosten yhteyttä heidän 

tekemiensä korjausaloitteiden määrään, piirteisiin, tyyppeihin ja aloitteisiin liittyviin 

ongelmatilanteisiin. Tietoa tarvittaisiin myös siitä, vaikuttaako afasian vaihe 

korjausaloitteiden käyttöön sekä siitä, mitä kielellisiä taitoja erityyppisten 



 59 

korjausaloitteiden muotoilu ylipäätään vaatii (ks. myös Klippi, 1996). Nämä tiedot 

saattaisivat auttaa selittämään tutkittavien välisiä eroja korjausaloitteiden käytössä. 

 

Aiheen jatkotutkimuksia varten olisi ehkä tarpeen analysoida ja määritellä tarkemmin 

toistokorjausaloitteen ja ymmärrysehdokkaan välistä rajaa. 

 

Kliinisen työn kannalta tärkein tulos on se, että kielellisistä vaikeuksista huolimatta 

afaattiset henkilöt voivat kyetä tunnistamaan keskustelun ongelmia ja tekemään 

toimivia korjausaloitteita intersubjektiivisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi, ja 

nämä aloitteet myös yleensä ratkaisevat ongelman. Toisaalta, kyvyssä tehdä 

korjausaloitteita on suurta vaihtelua ja monet tutkittavista eivät tehneet korjausaloitteita 

lainkaan. 



 60 

LÄHTEET 
 

 

Antaki, C., Chinn, D., Walton, C., Finlay, W. M. L. & Sempik, J. (2020). To initiate 

repair or not? Coping with difficulties in the talk of adults with intellectual disabilities. 

Clinical Linguistics & Phonetics, 34 (10–11), s. 954–976. DOI: 

10.1080/02699206.2019.1680734 

 

Atkinson, J. M. & Heritage, J. (1984). Structures of social action: Studies in 

conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Auer, P. & Bauer, A. (2011). Multimodality in Aphasic Conversation: Why gestures 

sometimes do not help. Journal of interactional research in communication disorders, 2 

(2), s. 215–243. DOI: 10.1558/jircd.v2i2.215 

 

Barnes, S. (2016). Aphasia and Open Format Other-Initiation of Repair: Solving 

Complex Trouble in Conversation. Research on Language and Social Interaction, 49 

(2), s. 111–127. DOI: 10.1080/08351813.2016.1164399 

 

Barnes, S. (2014). Managing Intersubjectivity in Aphasia. Research on Language and 

Social Interaction, 47 (2), s. 130–150. DOI: 10.1080/08351813.2014.900216 

 

Barnes, S. E., Candlin, C. N. & Ferguson, A. (2013). Aphasia and topic initiation in 

conversation: a case study. International Journal of Language & Communication 

Disorders, 48 (1), s. 102–114. DOI: 10.1111/j.1460-6984.2012.00186.x 

 

Barnes, S. & Ferguson, A. (2015). Conversation partner responses to problematic talk 

produced by people with aphasia: some alternatives to initiating, completing, or 

pursuing repair. Aphasiology, 29 (3), s. 315–336. DOI: 10.1080/02687038.2013.874547 

 

Beeke, S., Maxim, J., Bruns, C., Johnson, F., Beckley, F., Sirman, N., Edwards, S. & 

Best, W. (2018). Better conversations with aphasia: what are the interactional 

challenges of Wernickes's aphasia and how do people deal with them? Aphasiology, 32 

(1), s. 13–15. DOI: 10.1080/02687038.2018.1486378 

 

Beeke, S., Maxim, J. & Wilkinson, R. (2007). Using Conversation Analysis to Assess 

and Treat People with Aphasia. Seminars in speech and language, 28 (2), s. 136–147. 

DOI: 10.1055/s-2007-970571 

 

Booth, S. & Perkins, L. (1999). The use of conversation analysis to guide individualized 

advice to carers and evaluate change in aphasia: a case study. Aphasiology, 13 (4–5), s. 

283–303. DOI: 10.1080/026870399402109 

 

Booth, S. & Swabey, D. (1999). Group training in communication skills for carers of 

adults with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders, 

34 (3), s. 291–309. DOI: 10.1080/136828299247423 

 

Bos, L. S., Dragoy, O., Avrutin, S., Iskra, E. & Bastiaanse, R. (2014). Understanding 

discourse-linked elements in aphasia: A threefold study in Russian. Neuropsychologia, 

57, s. 20–28. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.02.017 



 61 

 

Chapey, R. (2008). Introduction to Language Intervention Strategies in Adult Aphasia. 

Teoksessa R. Chapey (toim.) Language Intervention Strategies in Aphasia and Related 

Neurogenic Communication Disorders. 5. painos. (s. 3–19). Baltimore: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Dingemanse, M. & Enfield, N. J. (2015). Other-initiated repair across languages: 

towards a typology of conversational structures. Open Linguistics, 1 (1), s. 96–118. 

DOI: 10.2478/opli-2014-0007 

 

Dingemanse, M., Kendrick, K. H. & Enfield, N. J. (2016). A Coding Scheme for Other-

Initiated Repair Across Languages. Open Linguistics, 2 (1), s. 35–46. DOI: 

10.1515/opli-2016-0002 

 

Drew, P. (1997). ´Open´ class repair initiators in response to sequential sources of 

troubles in conversation. Journal of Pragmatics, 28, s. 69–101. DOI: 10.1016/S0378-

2166(97)89759-7 

 

Enfield, N., Dingemanse, M., Baranova, J., Blythe, J., Brown, P., Dirksmeyer, T., Drew, 

P., Floyd, S., Gipper, S., Gísladóttir, R., Hoymann, G., Kendrick, K. H., Levinson, S. 

C., Magyari, L., Manrique, E., Rossi, G., San Roque, L. & Torreira, F. (2013). Huh? 

What? - A first survey in twenty-one languages. Teoksessa M. Hayashi, G. Raymond & 

J. Sidnell (toim.) Conversational repair and human understanding (s. 343–380). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Ferguson, A. (1998). Conversational turn-taking and repair in fluent aphasia. 

Aphasiology, 12 (11), s. 1007–1031. DOI: 10.1080/02687039808249466 

 

Ferguson, A. (1994). The influence of aphasia, familiarity and activity on 

conversational repair. Aphasiology, 8 (2), s. 143–157. DOI: 

10.1080/02687039408248647 

 

Frankel, T., Penn, C. & Ormond-Brown, D. (2007). Executive dysfunction as an 

explanatory basis for conversation symptoms of aphasia: A pilot study. Aphasiology, 21 

(6–8), s. 814–828. DOI: 10.1080/02687030701192448 

 

Goodwin, C. (2004). A competent speaker who can´t speak: The social life of aphasia. 

Journal of Linguistic Anthropology, 14 (2), s. 151–170. DOI: 

10.1525/jlin.2004.14.2.151 

 

Goodwin, C. (2003). (toim.) Conversation and Brain Damage. New York: Oxford 

University Press. 

 

Goodwin, C. & Heritage, J. (1990). Conversation analysis. Annual Review of 

Anthropology, 19, s. 283–307. DOI: 10.1146/annurev.an.19.100190.001435 

 

Gurland, G., Chwat, S. & Wollner, S. (1982). Establishing a communicative profile in 

adult aphasia: analysis of communicative acts and conversational sequences. Teoksessa 

R. Brookshire (toim.) Clinical Aphasiology Conference Proceedings. (s. 18–25). 

Minnesota: BRK Publishers. 



 62 

 

Haakana, M. (2011). Mitä ja muut avoimet korjausaloitteet. Virittäjä, 115 (1), s. 36–67. 

 

Haakana, M., Kurhila, S., Lilja, N. & Savijärvi, M. (2016). Kuka, mitä, häh? 

Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. Virittäjä, 120 (2), s. 255–292. 

 

Haakana, M. & Visapää, L. (2014). Eiku – korjauksen partikkeli? Virittäjä, 118 (1), s. 

41–71. 

 

Hakulinen, A. (1997). Johdanto. Teoksessa L. Tainio (toim.) Keskustelunanalyysin 

perusteet. (s. 13–17). Tampere: Vastapaino. 

 

Heeschen, C. & Schegloff, E. A. (2003). Aphasic Agrammatism as Interactional 

Artifact and Achievement. Teoksessa Goodwin, C. (toim.) Conversation and brain 

damage. (s. 231–282). New York: Oxford University Press. 

 

Heeschen, C. & Schegloff, E. A. (1999). Agrammatism, adaptation theory, conversation 

analysis: on the role of so-called telegraphic style in talk-in-interaction. Aphasiology, 13 

(4–5), s. 365–405. DOI: 10.1080/026870399402145 

 

Heikkilä, J. (2018). Huonokuuloisten 45–65 -vuotiaiden kuulokojetta käyttävien 

aikuisten tekemät toisten puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet. Turun yliopisto, 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian laitos. 

 

Heritage, J. & Watson, D. R. (1979). Formulations as conversational objects. Teoksessa 

G. Psathas (toim.) Everyday language (s. 123–162). New York: Irvington. 

 

Kendrick, K. (2015). Other-initiated repair in English. Open Linguistics, 1, s. 164–190. 

DOI: 10.2478/opli-2014-0009 

 

Kitzinger, C. (2013). Repair. Teoksessa J. Sidnell & T. Stivers (toim.) The handbook of 

conversation analysis (s. 229–256). Chichester: Wiley-Blackwell Publishing. 

 

Klippi, A. (2017). Kielenkäyttö, vuorovaikutus ja keskustelun pulmat. Teoksessa A. 

Klippi, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, M. Lehtihames & P. Rautakoski (toim.) Afasia. 

Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. (s. 84–98). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Klippi, A. (2015). Pointing as an embodied pratice in aphasic interaction. Aphasiology, 

29 (3), s. 337–354. DOI: 10.1080/02687038.2013.878451 

 

Klippi, A. (2009). Aikuisiän aivovaurion aiheuttamat kommunikoinnin ja 

vuorovaikutuksen ongemat. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi 

& M. Vainio (toim.) Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet. (s. 261–267). Helsinki: 

Otava. 

 

Klippi, A. (1996). Conversation as an achievement in aphasics. Studia Fennica 

Linguistica 6. Helsinki: Finnish Literature Society. 

 

Klippi, A., Laakso, M. & Tykkyläinen, T. (2005). Logopedinen tutkimus ja 

keskustelunanalyysi. Puhe ja Kieli, 25 (2), s. 33–34. 



 63 

 

Koshik, I. (2005). Alternative questions used in conversational repair. Discourse 

Studies, 7 (2), s. 193–211. DOI: 10.1177/1461445605050366 

 

Kurhila, S. (2006). Second Language Interaction. Amsterdam: John Benjamins 

 

Kurhila, S. & Lilja, N. (2017). Toisto ja korjauksen rajat. Virittäjä, 121 (2), s. 213–243. 

 

Laakso, M. (2006). Kaksivuotiaiden lasten oman puheen korjaukset keskustelussa. Puhe 

ja Kieli, 26 (2), 123–136. 

 

Laakso, M. (2005). Afaattisten henkilöiden vuorovaikutuksen keskustelunanalyyttinen 

tutkimus. Puhe ja kieli, 25 (2), s. 53–64. 

 

Laakso, M. (1997). Self-initiated repair by fluent aphasic speakers in conversation. 

Studia Fennica Linguistica 8. Helsinki: Finnish Literature Society. 

 

Laakso, M. (1996). Keskustelun korjausjaksojen vuorovaikutuksellinen rakentuminen 

afasiassa. Teoksessa K. Hyttinen, T. Jääskeläinen, L. Korjus-Julkunen, A. Timonen & 

P. Toivanen (toim.) Puheterapian uudet suunnat. Logopedinen tutkimus ja kuntoutus 

tänään, (s. 113–125). Helsinki: Puheterapeuttien kustannus. 

 

Laakso, M. (1992). Interactional features of aphasia therapy conversations. Teoksessa 

R. Aulanko & M. Lehtihalmes (toim.) Helsingin yliopiston fonetikan laitoksen 

julkaisuja, sarja B: fonetiikka, logopedia ja puheoppi, 4 (s. 69–90). 

 

Laakso, M. & Godt, S. (2016). Recipient participation in conversations involving 

participants with fluent or non-fluent aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 30 (10), 

s. 770–789. DOI: 10.1080/02699206.2016.1221997 

 

Laakso, M. & Klippi, A. (1999). A closer look at the ´hint and guess´ sequences in 

aphasic conversation. Aphasiology, 13 (4–5), s. 345–363. DOI: 

10.1080/026870399402136 

 

Laakso, M. & Lehtola, M. (2003). Sanojen hakeminen afaattisen henkilön ja läheisen 

keskustelussa. Puhe ja kieli, 23 (1), s. 1–24. 

 

Laakso, M., Salmenlinna, I., Aaltonen, T., Koskela, I. & Ruusuvuori, J. (2019). Open-

class repair initiations in conversations involving middle-aged hearing aid users with 

mild to moderate loss. International Journal of Language & Communication Disorders, 

54 (4), s. 620–633. DOI: 10.1111/1460-6984.12466 

 

Laine, M., Niemi, J., Koivuselkä-Sallinen, P. & Tuomainen, J. (1997). Afasian ja 

liitännäishäiriöiden arviointi. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy. 

Alkuperäinen: Goodglass, H. & Kaplan, E. (1972). The assesment of aphasia and 

related disordres. Philadelphia, Boston: Lea & Febiger. 

 

LaPointe, L. (2005). Foundations: Adaptation, Accommodation, Aristos. Teoksessa L. 

LaPointe (toim.) Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders. 3. painos. (s. 

1–18). New York: Thieme. 



 64 

 

Lehtihalmes (2017). Afasian aivoperusta ja kliininen oirekuva. Teoksessa A. Klippi, A.-

M. Korpijaakko-Huuhka, M. Lehtihames & P. Rautakoski (toim.) Afasia. Aikuisiän 

kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. (s. 27–41). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Lerner, G. H. (2013). On the place of hesitating in delicate formulations. A turn-

constructional infrastructure for collaborative indiscretion. Teoksessa J. Sidnell, M. 

Hayashi & G. Raymond (toim.) Conversational repair and human understanding. (s. 

95–134). Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Lilja, N. (2010). Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot 

kakkoskielisessä keskustelussa. Jyväskylä Studies in Humanities 146. Jyväskylä: 

Jyväskylän yliopisto. 

 

Lind, C., Hickson, L. & Erber, N. P. (2004). Conversation repair and acquired hearing 

impairment: A preliminary quantitative clinical study. Australian and New Zealand 

Journal of Audiology, 26, (1), s. 40–52. DOI:  

 

Leskelä, L. & Lindholm, C. (2012). Haavoittuva keskustelu. Keskustelunanalyyttisia 

tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: 

Kehitysvammaliitto. 

 

Lindholm, C., Stevanovic, M. & Peräkylä, A. (2016). Johdanto. Teoksessa M. 

Stevanovic & C. Lindholm (toim.) Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista 

toimintaa ja vuorovaikutusta. (s. 9–30). Tampere: Vastapaino. 

 

Lock, S., Wilkinson, R., Bryan, K., Maxim, J., Edmundson, A., Bruce, C. & Moir, D. 

(2001). Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation 

(SPPARC). International Journal of Language & Communication Disorders, 36 (S1), s. 

25–30. DOI: 10.3109/13682820109177853 

 

Marshall, R. C. & Tompkins, C. A. (1982). Verbal self-correction behaviors of fluent 

and nonfluent aphasic subjects. Brain and Language, 15 (2), s. 292–306. DOI: 

10.1016/0093-934X(82)90061-X 

 

Martio, L. (2015). Kehitysvammaisen nuoren ja logopedian opiskelijan vuorovaikutus 

puheterapian tehtävävaiheessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

McCullough, K. C., McCullough, G. H., Ruark, J. L. & Rainey, J. (2006). Pragmatic 

Performance and Functional Communication In Adults with Aphasia. The Journal of 

Speech and Language Pathology – Applied Behavior Analysis, 1 (2), s. 164–178. DOI: 

10.1080/02687030244000086 

 

Merrison, S. & Merrison, A. J. (2005). Repair in speech and language therapy 

interaction: Investigating pragmatic language impairment of children. Child Language 

Teaching and Therapy, 21 (2), s. 191–211. DOI: 10.1191/0265659005ct288oa 

 

Moerman, M. (1977). The preference for Self-Correction in a Thai Conversational 

Corpus. Language, 53 (4), s. 872–882. DOI: 10.2307/412915 

 



 65 

Myrberg, K., Hydén, L.-C. & Samuelsson, C. (2018). Different approaches in aphasia 

assessments: a comparison between test and everyday conversations. Aphasiology, 32 

(4), s. 417–435. DOI: 10.1080/02687038.2017.1366416 

 

Nerantzini, M., Varlokosta, S., Papadopoulou, D. & Bastiaanse, R. (2014) Wh-questions 

and relative clauses in Greek agrammatism: Evidence from comprehension and 

production. Aphasiology, 28 (4), s. 490–514. DOI: 10.1080/02687038.2013.870966 

 

Oelschlaeger, M. L. (1999). Participation of a conversation partner in the word searches 

of a person with aphasia. American Journal of Speech-Language Pathology, 8 (1), s. 

62–71. DOI: 10.1044/1058-0360.0801.62 

 

Oelschlaeger, M. L. & Damico, J. S. (2000). Partnership in conversation: A study of 

word search strategies. Journal of Communication Disorders, 33, s. 205–225. DOI: 

10.1016/S0021-9924(00)00019-8 

 

Pajo, K. (2013). Joint multimodal management of hearing impairment in conversations 

at home – Implications for communication therapy. University of Helsinki, Studies in 

speech sciences 60/2013. 

 

Pajo, K. & Laakso, M. (2020). Other-initiation of repair by speakers with mild to severe 

hearing impairment. Clinical Linguistics & Phonetics, 34 (10–11), s. 998–1017. DOI: 

10.1080/02699206.2020.1724335 

 

Penn, C., Frankel, T., Watermeyer, J. & Russell, N. (2010). Executive function and 

conversational strategies in bilingual aphasia. Aphasiology, 24 (2), s. 288–308. DOI: 

10.1080/02687030902958399 

 

Perkins, L. (1993). The impact of cognitive neuropsychological impairments on 

conversational ability in aphasia. University of Newcastle upon Tyne, Department of 

Speech. 

 

Perkins, L., Crisp, J. & Walshaw, D. (1999). Exploring conversation analysis as an 

assesment tool for aphasia: the issue of reliability. Aphasiology, 13 (4–5), s. 259–281. 

DOI: 10.1080/026870399402091 

 

Schlenck, K.-J. & Huber, W. & Willmes, K. (1987). "Prepairs" and repairs: Different 

monitoring functions in aphasic language production. Brain and Language, 30 (2), s. 

226–244. DOI: 10.1016/0093-934X(87)90100-3 

 

Ramsfjell, R. (2017). Reparasjonsstrategier i samtalebrudd mellom logoped og afatiker 

– en samtaleanalytisk tilnærming i et interaksjonistisk perspektiv på institusjonell 

kommunikasjon. Norwegian University of Science and Technology, Institutt for språk 

og litteratur. 

 

Rasku, S. (2018). Kolmevuotiaiden lasten toisen puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet. 

Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian laitos. 

 

Rossi, G. (2015). Other-initiated repair in Italian. Open Linguistics, 1, s. 256–282. DOI: 

10.1515/opli-2015-0002 



 66 

 

Sacks, H., Jefferson, G. & Schegloff, E. A. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: 

Blackwell. 

 

Salmenlinna, I. (2020). Kielihäiriöisten lasten korjausaloitteet puheterapia- ja 

leikkivuorovaikutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Salonen, T. & Laakso, M. (2008). Self-repair of speech by four-year-old Finnish 

children. Journal of Child Language, 36 (4), s. 855–882. DOI: 

10.1017/S0305000908009240 

 

Salopuro, S. (2021). Monikielisten 4–5-vuotiaiden lasten itsekorjausten kehitys ja 

pienryhmäintervention vaikutukset. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Savolainen, I. (2020). Co-constructing Structure and Social Action of Aided Turn in 

Everyday Conversations. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Schegloff, E. (2007). Sequence organization in interaction. A Primer in conversation 

analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Schegloff, E. (1997). Practices and actions: Boundary cases of other-initiated repair. 

Discourse Processes, 23 (3), s. 499–545. DOI: 10.1080/01638539709545001 

 

Schegloff, E. (1996). Confirming Allusions: Toward an Empirical Account of Action. 

American Journal of Sociology, 102 (1), s. 161–216. DOI: 10.1086/230911 

 

Schegloff, E. (1992). Repair after next-turn: The last structurally provided defense of 

intersubjectivity in conversation. American Journal of Sociology, 97, s. 1295–1345. 

DOI: 10.1086/229903 

 

Schegloff, E., Jefferson, G. & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in the 

organization of repair in conversation. Language, 53 (2), s. 361–382. DOI: 

10.2307/413107 

 

Sellman, J. (2008). Vuorovaikutus ääniterapiassa: keskustelunanalyyttinen tutkimus 

harjoittelun rakenteesta, terapeutin antamasta palautteesta ja oppimisesta. Helsinki: 

Helsingin yliopisto. 

 

Sellman, J. & Tykkyläinen, T. (2017). Puheterapia: vuorovaikutus muutoksen 

välineenä. Tampere: Vastapaino. 

 

Silvast, M. (1991). Aphasia therapy dialogues. Aphasiology, 5 (4–5), s. 383–390. DOI: 

10.1080/02687039108248540 

 

Simmons-Mackie, N. & Damico, J. S. (2008). Exposed and embedded corrections in 

aphasia therapy: issues of voice and identity. International Journal of Language & 

Communication Disorders, 43 (S1), s. 5–17. DOI: 10.1080/13682820701697889 

 

Sorjonen, M.-L. (1997). Korjausjäsennys. Teoksessa L. Tainio (toim.) 

Keskustelunanalyysin perusteet. (s. 111–137). Tampere: Vastapaino. 



 67 

 

Springer, L., Miller, N. & Bürk, F. (1998). A cross-language analysis of conversation in 

a trilingual speaker with aphasia. Journal of Neurolinguistics, 11 (1), s. 223–241. DOI: 

10.1016/S0911-6044(98)00015-3 

 

Stevanovic, M. & Lindholm, C. (2016). Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista 

toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino. 

 

Tuomenoksa, A., Beeke, S. & Klippi, A. (2021). People with non-fluent aphasia 

initiating actions on everyday conversation with familiar conversation partners: 

resources for participation. Aphasiology, s. 1–24. DOI: 

10.1080/02687038.2020.1852518 

 

Tuomenoksa, A., Pajo, K. & Klippi, A. (2016). Collaborative participation in aphasic 

conversation before and after intensive language-action therapy. Clinical Linguistics & 

Phonetics, 30 (10), s. 749–769. DOI: 10.1080/02699206.2016.1220621 

 

Tykkyläinen, T. (2007). Kielihäiriöinen lapsi keskinäisen ymmärtämisen vaalijana. 

Virittäjä, 111 (2), s. 182–201. 

 

Tykkyläinen, T. (2005). Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä: 

ohjailevan toiminnan tarkastelua. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Weiste, E. & Peräkylä, A. (2013). A Comparative Conversation Analytic Study of 

Formulations in Psychoanalysis and Cognitive Psychotherapy. Research on Language 

and Social Interaction, 46 (4), s. 299–321. DOI: 10.10080/08351813.2013.839093 

 

Wilkinson, R. (2015). Conversation and aphasia: advances in analysis and intervention. 

Aphasiology, 29 (3), s. 257–268. DOI: 10.1080/02687038.2014.974138 

 

Wilkinson, R. (2014). Intervening With Convesration Analysis in Speech and Language 

Therapy: Improving Aphasic Conversation. Research on Language and Social 

Interaction, 47 (3), s. 219–238. DOI: 10.1080/08351813.2014.925659 

 

Wilkinson, R. (2013). Gestural depiction in acquired language disorders: on the form 

and use of iconic gestures in aphasic talk-in-interaction. Augmentative and Alternative 

Communication, 29 (1), s. 68–82. DOI: 10.3109/07434618.2013.767558 

 

Wilkinson, R. (2007). Managing linguistic incompetence as a delicate issue in aphasic 

talk-in interaction: On the use of laughter in prolonged repair sequences. Journal of 

Pragmatics, 39, s. 542–569. DOI: 10.1016/j.pragma.2006.07.010 

 

Wilkinson, R. (1999). Sequentiality as a problem and resource for intersubjectivity in 

aphasic conversation: analysis and implications for therapy. Aphasiology, 13 (4–5), s. 

327–343. DOI: 10.1080/026870399402127 

 

Wilkinson, R., Beeke, S. & Maxim, J. (2010). Formulating actions and events with 

limited linguistics resources: Enactment and iconicity in agrammatic aphasic talk. 

Research on Language and Social Interaction, 43 (1), s. 57–84. DOI: 

10.1080/08351810903471506 



 68 

 

Wilkinson, R., Bryan, K., Lock, S. & Sage, K. (2010). Implementing and evaluating 

aphasia therapy targeted at couple's conversations: A single case study. Aphasiology, 24 

(6–8), s. 869–886. DOI: 10.1080/02687030903501958 

 

Wu, R.-J. R. (2006). Initiating repair and beyond: the use of two repeat-formatted repair 

initiations in mandarin conversation. Discourse Processes, 41 (1), s. 67–109. DOI: 

10.1207/s15326950dp4101_5 

  



 69 

LIITTEET 
 

 

Liite 1 

 

Korjausaloitteet henkilöittäin 

 

Tutkittava Yhteensä Avoin Kysymyssana 

(+ toisto) 

Toisto Ymmärrys-

ehdokas 

kpl / h 

(arvio) 

Armi 1 1 0 0 0 2 

Orvokki 1 1 0 0 0 1,5 

Kalevi 6 1 0 3 2 12 

Lasse 0 0 0 0 0 0 

Arvi 0 0 0 0 0 0 

Paavo 5 0 1 1 3 7,5 

Lauri 16 3 5 7 1 24 

Pirkko 5 1 0 3 1 10 

Marjatta 0 0 0 0 0 0 

Armilla, Orvokilla ja Kalevilla on sujumaton afasia ja muilla sujuva afasia. 
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