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1 Johdanto 

 

Suomessa vieraskielisten määrä on kasvanut viime vuosina, ja vieraskielisten ryhmistä arabian 

kieltä puhuvat ovat nyt kolmanneksi suurin ryhmä heti venäjän ja viron kielen puhujien jälkeen 

(Tilastokeskus1). Suomalaiset naiset ovat solmineet avioliittoja ulkomaalaisten miesten kanssa 

eniten Irakin kansalaisten kanssa, seuraavaksi eniten Yhdysvaltojen ja Venäjän kansalaisten 

kanssa (Tilastokeskus2). Tutkielmani käsittelee suomen puhujan ja irakinarabian puhujan vä-

listä kielenopetustilannetta. Aineistonani on avioparin kotona kuvattu video, jossa natiivi suo-

menpuhuja opettaa ei-natiiville suomen kieltä. Monikielinen aineistoni on siis ajankohtainen ja 

tärkeä tutkimuskohde suomen kielen ja sen käytön näkökulmasta. Tutkimuksellani pyrin tuo-

maan uutta tietoa niin suomen kielen käytöstä kuin monikielisestä vuorovaikutuksesta Suo-

messa asuvien monikielisten perheiden arjessa.  

 

1.1 Tutkimusaihe ja -kysymykset  

 

Maisterintutkielmassani tutkin kotona tapahtuvan kielenopetustilanteen piirteitä ja osallistujien 

orientoitumista tilanteen institutionaaliseen luonteeseen. Tarkastelen myös, miten tilanteen ins-

titutionaalisista rooleista neuvotellaan keskustelun aikana. Analysoin, miten kotona tapahtu-

vassa kielenopetuksessa opettaja kommentoi oppilaan lukutehtävän suoritusta sekä millaisia 

kysymyksiä opettaja esittää opetuspuheensa aikana. Otan käsittelyyn myös sen, miten oppilas 

pyrkii neuvottelemaan tilanteen institutionaalisista rooleista ja millä tavoin hän poikkeaa tilan-

teen päälinjasta. Peräkylän (1997: 202) mukaan keskustelua voidaan kutsua institutionaaliseksi 

silloin, kun osapuolet suorittavat institutionaalisia tehtäviään puhumalla. Aineistossani aviopari 

keskustelee oppilaan ja opettajan rooleissa, ja keskustelu on osa opetusvuorovaikutusta. Tilan-

teessa osallistujat siis toiminnallaan luovat tilanteeseen institutionaalisen luonteen.  

Drew ja Heritage (1992: 22) kokoavat teoksessaan yhteen kolme tyypillistä piirrettä, jotka 

ilmenevät institutionaalisissa keskusteluissa: 1) keskustelulla on päämäärä, johon ainakin yksi 

keskustelun osallistuja on orientoitunut, 2) keskustelua ja siihen osallistumista säätelevät eri-

laiset rajoitteet ja 3) keskustelussa käytetään instituutioille tyypillisiä tulkintakehyksiä (ks. Rae-

vaara, Ruusuvuori & Haakana 2001: 17). Tarkastelenkin oman tutkimusaineistoni institutio-

naalisuuden piirteitä sekä institutionaalisista rooleista irrottautumista eri keskustelutoimintojen 

kautta. Institutionaalisten keskustelujen tutkimus on vertailevaa suhteessa arkikeskusteluihin ja 

sen keinoihin ja toimintatapoihin (ks. Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001: 14–15). Koska 
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institutionaalinen vuorovaikutus on rajoitetumpaa verrattuna arkikeskusteluun, pyrin tutkiel-

massani selvittämään, miten keskustelijat suuntautuvat tilanteen institutionaalisuuteen.  

Institutionaalisia konteksteja voidaan luoda ja toteuttaa myös niiden tavanomaisen ym-

päristön, kuten luokkahuoneen tai oikeussalin, ulkopuolella (Heritage 1996: 290). Vaikka tut-

kimusaineistoni onkin kuvattu tutkittavan avioparin kotona (aineiston tarkempi esittely seuraa-

vassa alaluvussa 1.2), puhujat itse muokkaavat tilanteesta institutionaalisen omien keskustelu-

valintojensa kautta. Tämän vuoksi onkin mielestäni mielenkiintoista tutkia tätä nimenomaista 

aineistoa institutionaalisuuden näkökulmasta, sillä siinä institutionaalisuus ja sen rakentuminen 

on pelkästään sen varassa, miten keskustelijat itse vuorovaikutuksensa rakentavat. Tutkimus-

kysymykseni ovat seuraavat:   

 

• Millä tavalla osallistujat orientoituvat rooleihinsa opettajana ja oppilaana? 

• Millä tavalla institutionaalisista rooleista neuvotellaan ja poiketaan? 

 

1.2 Aineiston esittely  

 

Tutkielmani aineistona käytän kesällä 2019 kuvaamaani videota monikulttuurisesta avioparista, 

jossa nainen on natiivi suomenpuhuja ja mies natiivi arabianpuhuja. Video on nimeltään Suo-

milanguage 5 (myöhemmin SL5), ja video on kestoltaan 20 minuuttia. Videoaineisto kuuluu 

osaksi Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaa, ja aineiston tarkempi kuvaus löytyy Fairdata-si-

vustolta (https://etsin.fairdata.fi/dataset/0891e1ce-5365-49fa-b9a0-aa5e20cab0b5). Kokoel-

man nimi tulee sanoista kielet kohtaavat suomalaisessa arjessa. Kyseisellä internetsivustolla 

aineistokokoelmaa kuvataan seuraavasti: ”Kikosa-kokoelma on Oulun yliopistossa kerätty jat-

kuvasti karttuva kokoelma videoituja monikulttuurisia arjen vuorovaikutustilanteita ja haastat-

teluja, joita käytetään kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimukseen.” Aineiston julkista saa-

tavuutta on rajoitettu tutkittavien anonymiteetin takaamiseksi. Samasta syystä käytän tutkitta-

vistani sekä aineistoesimerkeissä esiin tulevista erisnimistä pseudonyymejä. Olen saanut aineis-

ton käyttööni tutkimushanketta johtavan tutkijan Maria Frickin kautta, ja olen itse ollut mukana 

keräämässä aineistoa osaksi tutkimushanketta.  

Tutkimusaineistonani oleva video on kuvattu tutkittavien kotona, ja keskustelun kielinä 

käytetään suomea, arabiaa ja englantia. Keskustelussa opetus- ja keskustelukielenä käytetään 

pääosin arabiaa, johon on sekoittunut englanninkielisiä sanoja ja fraaseja. Suomen kieltä käy-

tetään aineiston alkupuolella ilmenevässä suomenkielisen tarinan lukemisessa, sen kommen-

toinnissa sekä opetuspuheen esimerkeissä. Mirja osaa suomen ja englannin lisäksi puhua 

https://etsin.fairdata.fi/dataset/0891e1ce-5365-49fa-b9a0-aa5e20cab0b5
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arabiaa sujuvasti keskustelutilanteessa, tosin tietyt sanat hän lausuu aina englanniksi ja yksit-

täisiä sanoja Mirja selittää Ahmedille arabian tai englannin kautta. Ahmed puolestaan osaa äi-

dinkielensä arabian lisäksi puhua englantia miltei sujuvasti, kun taas Ahmedin suomen kieli ei 

ole sujuvaa. Keskustelun perusteella Ahmedilla etenkin suomen kielen lukeminen on heikkoa 

ja ääntäminen horjuu erityisesti vokaalien osalta. Kyseinen aviopari on osallistunut Oulun yli-

opiston Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -tutkimushank-

keen videokuvauksiin aiemminkin. Kandidaatintutkielmassani (kirjoittaja 2019) tutkin kysei-

sestä avioparista tallennettuja Suomilanguage 3 ja Suomilanguage 4 -videoita, jotka edeltävät 

nyt tutkimaani SL5-videota. Kyseisestä avioparista kuvattua aineistoa on käytetty tutkimusai-

neistona myös kirjoittajan ja Maria Frickin Virittäjässä ilmestyneessä artikkelissa (Frick ja 

Holmi-Al-Mashhadani 2022).  

Tutkimusvideossa Mirja ja Ahmed istuvat pöydän ääressä vastapäätä toisiaan ja heillä on 

käytössään pöydällä olevat muistilehtiö, kaksi kynää sekä molempien vesilasit. Videokuvausta 

ennen avioparille on ohjeistettu, että tarkoituksena on luoda mahdollisimman tavanmukainen 

ja heille normaali keskustelutilanne, joka nauhoitetaan Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaan 

kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimusta varten. Kuvattavat ovat saaneet itse valita kuvaus-

paikan, -ajan ja keskusteluaiheen. Videokuvaamisen tarkoituksena on ollut ainoastaan kerryttää 

monikielisiä vuorovaikutustilanteita sisältävää videomateriaalia osaksi mainitsemaani aineisto-

kokoelmaa, eikä tutkittavaa avioparia ole ohjeistettu/ohjailtu keskustelun aihevalintojen suh-

teen mitenkään. Videokuvaamista ennen suominatiivi Mirja on kirjoittanut muistilehtiöön suo-

menkielisen tarinan, johon hän heti videon alettua viittaa ja pyytää Ahmedia lukemaan sen.  

Aineistoni videointitilanteessa nainen, Mirja, ottaa suomen kielen opettajan roolin ja hä-

nen miehensä Ahmed oppilaan roolin. Mirjalla ei ole taustaa suomen kielen S2-opettajana – 

tosin hän on opiskellut suomen kieltä yliopistotasolla – vaan hän toimii tilanteessa maallikko-

opettajana. Tilanteelle muotoutuu molempien keskustelijoiden keskusteluvalintojen kautta ins-

titutionaalinen päämäärä, suomen kielen opettaminen ja oppiminen. Näitä keskustelun institu-

tionaalisia piirteitä käsittelen molemmissa analyysiluvuissani 3 ja 4. 

Ennen videointia Mirja on kirjoittanut suomenkielisen tarinan vihkoon, joten Mirja on 

luonut tilanteelle agendan, suomen kielen opiskelun tarinan kautta, jo ennen kuin videokuvaus 

alkaa. Videolla osallistujat käyvät ensin yhdessä läpi Mirjan kirjoittamaa suomenkielistä tarinaa 

niin, että Ahmed lukee sitä ääneen ja Mirja kommentoi miehen ääntämystä sekä kääntää Ah-

medille suoraan arabiaksi joitakin kohtia tekstistä. Tähän tarinanlukemiseen liittyviä Mirjan 

antamia palautteita käsittelen ensimmäisen analyysilukuni ensimmäisessä alaluvussa 3.1. Kes-

kustelutilanteen aloittanut tarinanluku keskeytyy kerran, kun Ahmedin puhelin soi toisessa 
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huoneessa ja hän poistuu tilanteesta vastaamaan puhelimeensa. Keskeytyksen jälkeen videon 

loppupuolelle kehkeytyy Mirjan vetämä opetusjakso, jossa osallistujat keskustelevat suomen 

kieliopista, tarkemmin ottaen monikon kolmannen persoonan taivutustunnuksesta -vAt. Ana-

lyysiluvussa 3.2 käsittelen tämän opetusjakson aikana Mirjan Ahmedille esittämiä kysymyksiä. 

Videon lopulla osallistujat myös kääntävät arabiasta suomeen lauseita, joita Ahmed kokee tar-

peelliseksi oppia suomeksi. Video leikkautuu poikki 20 minuutin jälkeen kameran teknisien 

syiden vuoksi, joten keskustelutilanteen lopetusta ei videolla näy.  

Suomilanguage 5 -videoaineiston institutionaalisuus on linjassa kyseisestä avioparista 

aiemmin kuvattuihin Suomilanguage-videoihin. Aiemmat Suomilanguage 1, 3 ja 4 -videot on 

kuvattu Oulun yliopiston LeaF-tutkimusinfrastruktuurissa, jonne tutkimani aviopari saapui ku-

vaamista varten. Kyseisissä videoissa keskustelutilanne muotoutui kaikissa sellaiseksi, että 

Mirja opettaa Ahmedille suomea. Tämän maisteritutkielmani aineistona oleva Suomilanguage 

5 jatkaa siis samaa kaavaa, jota Mirjan ja Ahmedin tutkimukseen liittyvät kuvaustilanteet ovat 

jo aiemmin toistaneet. Suomilanguage 5 kuitenkin poikkeaa aiemmin kuvatuista tutkimusvide-

oista paikan suhteen, sillä se on ainut videoitu avioparin kahdenkeskinen keskustelutilanne, 

joka sijoittuun fyysisesti heidän kotiinsa. Tämän takia olen valinnut aineistokseni vain SL5-

videon, sillä tarkastelen keskustelutilannetta, jossa tilanteen institutionaalinen luonne on riip-

puvainen vain osallistujien omista valinnoista keskustelun aikana. Tosin kuten aiemmin luvussa 

mainitsen, tilanteen institutionaalinen luonne on päätetty jo ennen videon kuvausta, sillä Mir-

jalla on luettavana oleva tarina valmiiksi kirjoitettuna vihkoon ennen kuin videokuvaus alkaa. 

 

1.3 Tutkimusmetodina multimodaalinen keskustelunanalyysi 

 

Tässä maisterintutkielmassani käytän tutkimusmetodina multimodaalista keskustelunanalyy-

siä. Keskustelunanalyysin juuret ovat Harold Garfinkelin perustamassa etnometodologiassa 

(ks. lisää Heritage 1996). Keskustelunanalyysi syntyi 1960-luvulla, kun Garfinkelin oppilas 

Harvey Sacks piti luentosarjan (ks. Sacks 1992a ja 1992b), jossa hän esitteli keskustelunana-

lyyttisiä ajatuksiaan (Hakulinen 1997: 13). Keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen paneutuivat 

alkuvuosina Harvey Sacksin lisäksi muun muassa Gail Jefferson ja Emanuel Schegloff. Suo-

meen keskustelunanalyysi rantautui 1980-luvulla professori Auli Hakulisen ja hänen tutkimus-

ryhmänsä työn kautta (Arminen, Lindholm ja Stevanovic 2016). Aluksi keskustelunanalyysissä 

keskityttiin enemmän arkikeskustelujen tutkimiseen, mutta jo 1990-luvun alusta lähtien myös 

institutionaalinen vuorovaikutus on ollut yhä enemmän keskustelunanalyytikkojen tutkimus-

kohteena (ma). Keskustelunanalyysissä aineistona käytetään aitoja, nauhoitettuja 
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keskustelutilanteita, joissa vuorovaikutuksen kulkuun ei pyritä ulkopuolelta vaikuttamaan. Tal-

lennettujen aineistojen pariin pystytään palaamaan aina uudestaan ja uudestaan, mikä mahdol-

listaa keskustelunanalyysille tyypillisen tarkan, yksityiskohtiin pureutuvan tutkimusotteen. Ai-

neiston tulkinta ja analyysi tarkentuvat nauhoitteita yhä uudelleen tarkastelemalla (Jordan ja 

Henderson 1995). Keskustelunanalyysi onkin aineistolähtöistä tutkimusta, jossa tutkimuskysy-

mykset muovautuvat aineistoa tarkastellessa; aineistoa pyritään tarkastelemaan ilman valmiita 

ennakkokäsityksiä. Koska keskustelunanalyyttinen tutkimus on usein laadullista tutkimusta, ai-

neistot voivat olla pieniä, jopa yksittäisten keskustelujen tapaustutkimuksia (Arminen, Lind-

holm ja Stevanovic 2016), kuten myös tässä maisterintutkielmassa. 

Keskustelunanalyysin yksi perustavanlaatuisimmista ajatuksista on, että ihmisten välinen 

vuorovaikutus on yksityiskohtiaan myöten järjestynyttä ja jäsentynyttä toimintaa (Hakulinen 

1997: 13). Mikään keskustelun yksityiskohta ei ole lähtökohtaisesti merkityksetön (Heritage 

1996 [1984]: 236). Keskustelunanalyysiä hyödyntävät kielitieteilijät ovat tutkineet esimerkiksi 

persoona- ja demonstratiivipronominien (ks. Etelämäki 2006) ja partikkelienkin (ks. Sorjonen 

2001) keskustelutehtäviä (Arminen, Lindholm ja Stevanovic 2016). Esimerkiksi Sorjosen kes-

kustelunanalyyttisellä tutkimusotteella tehdyn joo- ja nii(n)-partikkeleita käsittelevän väitöskir-

jan typologinen ja yleiskielitieteellinen merkitys on selvä (Laury 2005: 639), mikä osaltaan 

perustelee keskustelunanalyysin soveltuvuutta kielitieteellisten kysymysten tarkasteluun. 

Keskustelunanalyysiin kuuluu myös ajatus keskustelusta yhteistoiminnallisena tapahtu-

mana, eli merkitysten katsotaan syntyvän yhteistyönä, neuvotteluna (Hakulinen 1997: 15). 

Vuoron vastaanottaja tulkitsee omalla vastauksellaan edellisen vuoron tietyntyyppiseksi toi-

minnaksi (mts. 16), eikä äänessä olija yksinään pysty määräämään keskustelun kulkua eikä sitä, 

miten vastaanottaja reagoi hänen vuoroonsa. Vuorovaikutus siis samanaikaisesti sekä luo että 

muokkaa kontekstia (Heritage 1996 [1984]: 237).  

Keskustelunanalyysi on kehittänyt myös oman litterointitapansa, joka palvelee keskuste-

lunanalyyttistä tutkimusta parhaiten. Edelleen vallalla olevan keskustelunanalyyttisen litteroin-

titavan kehitti Gail Jefferson (Harjunpää, Mondada ja Svinhufvud 2019: 198). Keskustelunana-

lyyttiseen litteraattiin, jota myös tässä tutkielmassa käytän, kirjataan puheen ohella kaikki muu-

kin vuorovaikutuksellinen aines, kuten puheen tauot, nauramiset ja yskähdykset (Hakulinen 

1997: 17). Näiden tarkkojen litteraattien avulla pystytään myös lukijalle esimerkeissä näyttä-

mään, mihin analyyttinen tulkinta perustuu (Tainio 2007: 30).  

Keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa on 2000-luvulla alkanut digitaalisten videotal-

lenteiden käytön ja multimodaalisen analyysin nousukausi, jota on kutsuttu keholliseksi kään-

teeksi (Nevile 2015) multimodaaliseksi käänteeksi tai visuaaliseksi käänteeksi (Mondada 2014, 
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2016; Harjunpää, Mondada ja Svinhufvud 2019: 199). Multimodaalisen litteroinnin avulla pys-

tytään näyttämään, että hiljaisetkin läsnäolijat saattavat olla jatkuvasti osallisena tietyssä toi-

minnassa, esimerkiksi aktiivisina vastaanottajina opetustilanteessa. He voivat esimerkiksi il-

maista ymmärrystä tai ymmärryksen puutetta puhumisen sijaan muilla tavoin. (Mts. 199.) Mul-

timodaalisessa litteroinnissa litteroitavia (multimodaalisia) elementtejä ei voida määrittää en-

nalta, vaan litteroinnissa pyritään seuraamaan osallistujien näkökulmaa ja huomioimaan tar-

kasti aineiston erityispiirteet (mts. 201). Multimodaalisuuden litterointiin on vakiintumassa Lo-

renza Mondadan (2003, 2007, 2014, 2016) kehittämä merkintäjärjestelmä. Järjestelmä pohjaa 

aiempiin litterointitapoihin katseen (Goodwin 1981), eleiden vaiheiden (Kendon 2004) ja näi-

den yhdistämisen (Heath 1986) merkinnässä. Tästä merkintäjärjestelmästä muodostuu koko-

naissysteemi, jolla voidaan merkitä johdonmukaisesti niin tavanomaisia vuorovaikutusele-

menttejä kuin myös tilanteessa muotoutuvia kertaluontoisia ominaisuuksia. (Harjunpää, Mon-

dada ja Svinhufvud 2019: 201.)  

Käytän tutkielmassani osassa esimerkeissä Mondadan kehittämää litterointitapaa. Mon-

dadan kehittämässä multimodaalisessa litteroinnissa litteroinnin alkuun on merkitty käytetyt 

symbolit sekä se, kenelle ja mihin modaliteettiin symboli kuuluu. Aineistoni esimerkissä 1 ±-

symboli merkitsee Ahmedin kättä ja sen liikettä. Symboli on puheen litterointiriville 1 merkitty 

sekä liikkeen alkamis- että lopetuskohtaan. Multimodaalisissa litteraateissa multimodaalinen 

toiminta ja sen toteuttaja on merkitty puheen litteraattirivin alapuolelle harmaalla värillä. 

 

Esimerkki 1. SL5, 5:36 

† ahm ilme 

± ahm käsi 

• mir käsi 

 

01 Ahmed:  ↑ši•nu hai ±ki↑ t a a ±be;±          

            mitä  tämä  kirjoitus 

            ’Mitä tämä kirjoitus on?’ 

   mir      ->•,,,,,,,,,,,,,,,-> 

   ahm              ->±heil. kät.±,,,± 

 

Esimerkissä 1, kuten muissakin tutkielmani arabiaa sisältävissä esimerkeissä, olen kääntänyt 

arabiankielisen puheen litterointirivin alle ensin sana sanalta -käännöksenä sekä sen jälkeen 

tarvittaessa toiselle riville luontevan käännöksen suomeksi puolilainausmerkkien sisään. Mul-

timodaalisissa litterointiesimerkeissä puheen litterointirivit on lihavoitu; pelkissä puheen litte-

raateissa vahvistus koskee vain tarkastelun alaisena olevaa riviä. Analyysin kannalta oleelli-

simmat rivit on esimerkeissä osoitettu nuolella. Tarkemmat multimodaalista litterointia koske-

vat merkinnät voi tarkistaa liitteistä: tutkielman liitteenä on sekä keskustelunanalyyttiset 
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puheen litterointimerkit että Lorenza Mondadan kehittämä multimodaalisen litteroinnin mer-

kistö. Käytän multimodaalista litterointia kohdissa, joissa kehollinen toiminta jäsentää puhe-

sekvenssejä (kuten esimerkissä 16 Mirja lopettaa selitysvuoronsa nostaen lasin huulilleen) tai 

kehollista toimintaa analysoimalla pystyy näkemään Ahmedin toiminnan tunnelatauksen (esi-

merkissä 15 Ahmedin haastaessa toiminnan relevanssia). 

 

 

2 Teoriaa ja aiempaa tutkimusta 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani analyysin kannalta relevanttia aiempaa tutkimusta. Luon 

yleiskatsauksen siihen keskustelunanalyyttiseen tutkimuskenttään, jota analyysissani sovellan. 

Olen jakanut teorialuvun kolmeen alalukuun, jossa ensimmäisessä taustoitan institutionaalisten 

keskustelutilanteiden tutkimusta ja siitä saatua tietoa siitä, miten institutionaalinen vuorovaiku-

tus eroaa ihmisten ensimmäisestä opitusta vuorovaikutusmuodosta, arkisesta vuorovaikutuk-

sesta. Toisessa alaluvussa käsittelen opetusvuorovaikutukselle tyypillisiä institutionaalisuuden 

piirteitä, ja lopuksi nostan esille kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta tehtyä tutkimusta (luku 

2.3).  

 

2.1 Institutionaalinen vuorovaikutus verrattuna arkivuorovaikutukseen  

 

Keskustelunanalyysissä institutionaalisuutta ja osallistujien roolien rakentumista tarkastellaan 

toiminnassa hetki hetkeltä muotoutuvana ilmiönä (Heritage 1998: 17). Ajatellaan, että osallis-

tujat itse puheellaan luovat instituution olemassa olevaksi (mts. 4). Institutionaalisuus keskus-

telussa ei siis synny aina ulkoisten puitteiden läsnäolosta, kuten koulu- tai sairaalarakennuk-

sesta, vaan se muotoutuu sen kautta, miten osallistujat orientoituvat institutionaalisiin roo-

leihinsa (Drew ja Sorjonen 1996: 3–4). Tutkielmani videoaineisto alkoikin kiinnostaa itseäni 

juuri sen vuoksi, että tilanteen keskustelu on institutionaalista opetusvuorovaikutusta, vaikka 

videointi on tapahtunut kuvattavan avioparin kotona ja keskusteluun osallistuu vain kyseinen 

aviopari.  

Tutkielmassani näkökulmana on institutionaalisten piirteiden tarkastelu kielenopetusti-

lanteessa, joka tapahtuu ei-institutionaalisessa ympäristössä. On tärkeää ottaa huomioon, että 

institutionaalisen ja arkivuorovaikutuksen erotteleminen toisistaan ei ole mitenkään yksiselit-

teistä eikä ole yhtä selkeä piirrettä, joka yksinään määrittelisi institutionaalisen vuorovaikutuk-

sen (ks. Drew ja Heritage 1992: 21). Tästä institutionaalisuuden rajanvedon vaikeudesta ovat 
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kirjoittaneet aiemmin myös esimerkiksi Hakulinen (2009: 58), Lindholm ym. (2016: 12) sekä 

Koivisto ja Niemi (2020: 183). Drew ja Heritage kuitenkin artikkelissaan tuovat esiin erilaisia 

kielelliseen vuorovaikutukseen liittyviä piirteitä, joista toistuvasti on löydetty ”instituution 

leima” tai läsnäolo (Drew ja Heritage 1992: 26; Peräkylä 1997: 180). Näitä piirteitä ovat sano-

jen ja kuvausten sekä responsiivisen toiminnan valinta, toiminnan kielellinen muotoileminen, 

sekvenssi- sekä keskustelun kokonaisrakenne, ammatillisen neutraalisuuden ilmentymät sekä 

vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys (Peräkylä 1997: 181). Institutionaaliset piirteet voivat siis 

ilmetä keskusteluissa todella monin eri tavoin, ja keskustelun institutionaalisuuden tutkiminen 

kohdistuu useisiin erilaisiin yksityiskohtiin vuorovaikutuksessa. 

Institutionaalista vuorovaikutusta ja sen piirteitä pidetään toissijaisina ja poikkeavina kes-

kustelun muotoina (Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana 2001: 15), kun taas arkikeskustelu näh-

dään ensisijaisena niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta (Heritage 1998: 3). Keskustelun-

analyyttisessä tutkimuksessa myös institutionaalisia keskustelutilanteita on kuitenkin tarkas-

teltu jo tutkimusmetodin muotoutumisen alkuvuosista lähtien (ks. Sacks 1967). Institutionaali-

nen vuorovaikutus nähdään arkivuorovaikutusta rajoittuneempana vuorovaikutuksen muotona, 

jossa keskustelijalla on käytössä vähemmän vaihtoehtoja ja suppeampi kirjo keskustelun kei-

noja (Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana 2001: 15). Juuri tämän keinojen suppeuden vuoksi 

aloin tutkimaan aineistostani niitä keskustelunpiirteitä, joilla keskustelijat muovaavat tilan-

teesta institutionaalista tai neuvottelevat tilanteen institutionaalisista rooleista.  

Instituutionaalisia ympäristöjä on monenlaisia, kuten esimerkiksi terveydenhuolto, kou-

lulaitos ja oikeuslaitos. Näissä ympäristöissä toimivilla on erilaisia institutionaalisia rooleja, 

joita säätelevät erilaiset normit ja säännöt (ks. Sullivan ja Thompson 1984: 55). Nämä roolit 

eriytyvät tyypillisesti ammattilaisen ja asiakkaan rooleiksi (Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana 

2001: 13). Perinteisesti institutionaalista vuorovaikutusta onkin käsitelty näkökulmasta, jossa 

korostuu tämä osapuolten välinen tietämysero ja ero mahdollisuuksissa vaikuttaa vuorovaiku-

tuksen kulkuun. Vähemmälle huomiolle on jäänyt asiakkaiden toiminta ja se, että institutionaa-

lista vuorovaikutusta ohjaavat myös arkikeskustelun sisäiset säännöt. (Mts. 23–24.) Tutkiel-

massani keskityn tarkastelemaan opettajana toimivan Mirjan opetustoimintaa sekä oppilaan 

roolissa toimivan Ahmedin tapoja ja mahdollisuuksia haastaa institutionaalisia rooleja.  

 

2.2 Opetustilanteelle tyypillisiä institutionaalisuuden piirteitä 

 

Opetusvuorovaikutus kuuluu osaksi institutionaalista vuorovaikutusta. Opetusvuorovaikutuk-

sesta on tutkittu aiemmin erityisesti perinteistä luokkahuonevuorovaikutusta (ks. Seedhouse 
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2004; McHoul 1978; Tainio 2007), jossa opettajalla on auktoriteetti ja jossa hän ohjaa vuoro-

vaikutustilanteen kulkua ja aiheidenvalintaa.  Luokkahuoneessa puheenvuoron ottaminen, an-

taminen ja pitäminen vaativat erityisiä järjestelyjä (Tainio 2007: 32). Luokkahuonevuorovai-

kutuksen tutkimuksessa on kuvattu keskustelun kahdeksi eri osapuoleksi Opettaja ja kollektii-

vinen Oppilas (Sahlström 1999), mikä eroaa omasta tutkimusaineistostani siinä mielessä, että 

aineistoni on aidosti kahdenkeskistä. Oppilaan ja opiskelijan vaikutusvalta puheenaiheiden va-

lintaan on eriparista: vaikka opiskelijalla on mahdollisuus esittää välihuutoja, opettaja on se, 

joka joko hyväksyy oppilaan oma-aloitteisen vuoron osaksi yhteistä keskustelua tai jättää vuo-

ron hyväksymättä pedagogisista tavoitteistaan riippuen (Tainio 2005). 

Luokkahuonevuorovaikutusta tutkiessa otetaan usein huomioon myös alun perin Erving 

Goffmanin (1981) luoma käsite osallistumiskehikko. Keskustelunanalyyttisestä näkökulmasta 

ajatusta ovat jatkaneet ja hieman eri tavalla painottaneet Charles Goodwin ja Marjorie Harness 

Goodwin (1990). Keskustelunanalyysissä ajatellaan, että kaikki osallistujat yhdessä luovat kes-

kustelukontekstin. Puheen muotoiluun vaikuttaa paitsi puhuja myös se, kenelle puhe on suun-

nattu – jokaisella läsnäolijalla on oma osallistujaroolinsa. (Seppänen 1997: 160–161.)  Näiden 

osallistujaroolien lisäksi keskusteluun osallistujilla nähdään olevan erilaisia diskurssi-identi-

teettejä. Diskurssi-identiteettejä säätelee muun muassa se, millainen pääsy kullakin osallistu-

jalla on käsiteltävään asiaan. Tämän pohjalta puhuja voi ottaa huomioon, onko vastaanottaja 

esimerkiksi tietämätön vaiko tietävä vastaanottaja. (Mts. 161; Goodwin ja Goodwin 1990.) 

Nämä diskurssi-identiteetit näkyvät myös aineistoanalyysissäni alaluvussa 3.2.2, jossa käsitte-

len opettajan esittämiä retorisia kysymyksiä: opettaja esittää kyseiset vuorot tietävälle vastaan-

ottajalle, mikä poikkeaa muuten pinnalla olevista opettajan ja oppilaan roolien luomista dis-

kurssi-identiteeteistä.  

Oppilaan ja opettajan roolin epäsymmetrisyys on osallistumisoikeuden lisäksi tiedollisen 

aseman epäsymmetriaa (van Lier 1988: 220). Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä osallistujalla on 

enemmän tietoa topiikista kuin toisella (Lehtimaja 2012: 31). Tiedollinen epäsymmetria nousee 

keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa kuitenkin tarkasteltavaksi vain silloin, kun osallistujat 

tekevät sen vuorovaikutuksessa merkitykselliseksi (mts. 31, Linell ja Luckmann 1991: 5). Toi-

saalta myös opettaja voi asettua tietämättömän osapuolen rooliin niin kutsuttujen epäaitojen 

kysymysten kautta (Thornborrow 2002: 109). Epäaidoissa kysymyksissä kysyjä tietää vastauk-

sen, mutta esittää kysymyksen testatakseen vastaanottajan tietotasoa. Opetusvuorovaikutuk-

sessa taustalla vaikuttaa tilanteen institutionaalinen päämäärä: opettaminen ja oppiminen. Pää-

määrän täyttymistä ohjaa opettajan laatima työjärjestys, agenda. Tähän etukäteissuunnitelmaan 

opettaja on kirjannut oppitunnilla käsiteltävät asiat ja tunnin etenemisjärjestyksen (ks. lisää 
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agendasta Clayman & Heritage 2002: 196–201). Keskusteluntutkimuksessa tarkastellaan sitä, 

miten opettajan agenda ja sen mahdollinen noudattaminen tai siitä poikkeaminen näkyy vuoro-

vaikutuksessa (Lehtimaja 2012: 30). Omassa tutkimusaineistossani opettajan roolin ottavalla 

Mirjalla on myös tietty agenda. Hän on ennen keskustelun videointia kirjoittanut ylös tarinan, 

jonka hän haluaa Ahmedin lukevan. Analyysiluvussa neljä käsittelen niitä keskustelunkohtia, 

joissa oppilaan roolissa oleva Ahmed haastaa Mirjan agendaa ja keskustelun päälinjaa. 

Yksi luokkahuonevuorovaikutuksen perusrakenteista on kolmiosainen IRE- tai IRF-

sykli. Tainio (2005: 42–43) avaa artikkelissaan tätä alun perin Hugh Mehanin (1979) tarkem-

min kuvaamaa sykliä keskustelunanalyysin näkökulmasta. Syklin ensimmäisenä jäsenenä toi-

mii opettajan tiedustelu, direktiivi tai ilmoitus, jota seuraa oppilaan reaktio tai vastaus. Näiden 

kahden vaiheen päätteeksi on opettajan evaluaation tai reaktio oppilaan esittämään vuoroon. 

Kyseistä opetussykliä esiintyy myös tutkimusaineistossani (ks. luku 3.2.1). 

Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimusta olisi hankala tehdä huomioimatta opettajan ja 

oppilaiden välistä ei-kielellistä toimintaa. Opetusvuorovaikutus perustuu hyvin olennaisilta 

osin myös esimerkiksi katseen suuntaamiseen, ilmeisiin ja eleisiin sekä luokkahuoneen tilan ja 

siellä olevan esineistön hyödyntämiseen (Tainio 2007: 31). Tästä syystä olen analyysissä otta-

nut tärkeimmissä kohdin huomioon myös keskustelijoiden ei-kielellisen kommunikaation ja 

sen vaikutuksen keskustelun kulkuun. Analyysin tarkastelunäkökulmani ei kuitenkaan ole vah-

vasti multimodaalinen, sillä tutkimukseni keskittyy erityisesti siihen, millaisia kielellisiä piir-

teitä kyseisellä institutionaalisella keskustelutilanteella on. Multimodaalinen näkökulma on 

esillä aineistoni esimerkeissä vain kohdissa, joissa jokin muu modaliteetti puheen lisäksi vai-

kuttaa olennaisesti tilanteen jäsentymiseen tai puheen analysointiin. 

Tutkielmalleni relevantti kehys on kielenoppimisen tutkimus. Koska tutkimusaineistoni 

opetustilanne ei ole varsinaista luokkahuonevuorovaikutusta, vedän tutkimusaineistostani yh-

teneväisiä linjoja aiempaan kielenoppimisen tutkimukseen luokkahuoneen ulkopuolella. Viime 

aikoina, 2010-luvulta lähtien, on alettu tutkia enenevissä määrin myös luokkahuoneen ulko-

puolella tapahtuvaa kielenoppimista. Yhtenä opetustilanteen ulkopuolisen oppimisen tutkimuk-

sen katalysaattoreista voi pitää yhteispohjoismaista Language learning in the wild -verkostoa 

(Kotilainen, Kurhila ja Kalliokoski 2019: 15). Luokkahuoneen ulkopuolisessa kielenoppimi-

sessa on nähty hyötynä muun muassa se, että autenttiset ympäristöt takaavat rikkaamman op-

pimisympäristön. Näiden aitojen kielenoppimisympäristöjen vaikeudeksi on kuitenkin osoit-

tautunut se, että toisen kielen puhujan hakiessa ensikieliseltä varmistusta käyttämänsä kielelli-

sen ilmaisun oikeellisuudelle ensikielinen keskittyykin usein pelkkään ymmärrettävyyteen ja 

välttelee opettajan roolin ottamista. (Mts. 16–17; Kurhila 2005: 150–153.) Tämän 
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maisterintutkielmani aineisto on kuvattu luokan ulkopuolella, mutta näyttäisi siltä, että osallis-

tujat orientoituvat tilanteeseen perinteisenä opettaja–oppilastilanteena.  

 

2.3 Kakkoskielisen vuorovaikutuksen aiempaa tutkimusta 

 

Kakkoskielisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa on havaittavissa kaksi toisistaan selvästi erot-

tuvaa tutkimussuuntausta: toisen kielen oppimisen tutkimus (second language acquisition eli 

SLA-tutkimus) sekä keskustelunanalyyttinen kakkoskielisen vuorovaikutuksen tutkimus (Lilja 

2010: 29). SLA-tutkimusta (ks. Gass 1997) on tehty pidemmän ajan 1970-luvulta lähtien, kun 

taas myöhemmin 1990-luvun loppupuolelta lähtien keskustelunanalyyttinen kakkoskielisen 

vuorovaikutuksen tutkimus (ks. Kurhila 2003, 2006) on osin syntynyt vaihtoehdoksi perintei-

selle SLA-tutkimukselle (mts. 29). Keskustelunanalyyttisessä kakkoskielisen vuorovaikutuk-

sen tutkimuksessa keskeisellä sijalla on ollut kakkoskielisen luokkahuonevuorovaikutuksen 

tutkimus (ks. Seedhouse 2004; Lehtimaja 2007), mutta muunkinlaisia institutionaalisia vuoro-

vaikutustilanteita on tutkittu jonkin verran (Lilja 2010: 37).  Tutkielmani sijoittuu keskustelun-

analyyttiseen kakkoskielisen vuorovaikutuksen tutkimuksen kenttään, sillä pyrin nimenomaan 

kuvaamaan kakkoskielistä opetusvuorovaikutusta ja sen rakentumista, enkä tutkielmassani ota 

kantaa kielen oppimiseen liittyviin kysymyksiin.  

Aiempi tutkimus on osoittanut, että kakkoskielisessä vuorovaikutuksessa pätevät pääosin 

samat normit kuin äidinkielisissä vuorovaikutustilanteissa. Keskustelunanalyyttinen kakkos-

kielisen vuorovaikutuksen tutkimus ei siis ole löytänyt mitään tiettyä, vain kyseiselle vuorovai-

kutustyypille olennaista piirrettä, paitsi Wongin (2000) esittelemän piirteen viivästetyistä kor-

jausaloitteista. (Lilja 2010: 38.) Vaikka kakkoskielisessä keskustelussa on osoitettu olevan tiet-

tyjä piirteitä, kuten toisen korjauksen upottaminen muuhun keskustelutoimintaan (ks. Kurhila 

2000), kakkoskielisyys ei kuitenkaan itsessään tuo esimerkiksi keskustelun jäsentymiseen ja tai 

osallistujien osallistumismahdollisuuksiin mitään tilanteesta toiseen samana pysyviä rajoitteita. 

Sen takia kakkoskielisyys tutkimusnäkökulmana eroaa kahdessa aiemmassa alaluvussa käsitte-

lemistäni institutionaalisesta vuorovaikutuksesta ja opetusvuorovaikutuksesta, joissa on havait-

tavissa juuri kyseisille keskustelutilanteille ominaisia piirteitä.  

Keskustelunanalyyttisesti kakkoskielistä vuorovaikutusta tutkittaessa on kiinnitetty huo-

miota muun muassa korjausjaksoihin keskustelussa. Toisen aloittamia korjausjaksoja kakkos-

kielisessä vuorovaikutuksessa on tutkinut Suomessa Niina Lilja (2010).  Hän osoittaa, että ei-

natiivit käyttävät korjausaloitteista eniten toistoa osoittamaan erityisesti sitä, että edellisessä 

vuorossa oli sana, jonka merkitys on heille vieras (Lilja 2010: 279). Salla Kurhila taas on 
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tutkinut kakkoskielisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä sanahakuja sekä toisen korjauksen 

upottamista muihin keskustelutoimintoihin niin, että korjaus tuottaa mahdollisimman vähän 

häiriötä vuorovaikutuksen kulkuun (ks. Kurhila 2000, 2003, 2006). Kurhilan (2000) mukaan 

kakkoskielisen keskustelun natiivin tekemät korjaukset ovat suoria korjauksia, eikä ei-natiiville 

luoda tilaisuutta itsekorjaukseen toisin kuin äidinkielisessä vuorovaikutustilanteessa voisi ta-

pahtua. Tälle Kurhila esittää syyksi osapuolten välisen kielellisen epäsymmetrian, jolloin yh-

teisen ja jaetun tiedon määrä voi olla epäselvä: natiivi ei useinkaan tiedä, onko ei-natiivi tietoi-

nen kyseisestä kielen normista ja sitä kautta kykenevä tekemään vaaditun itsekorjauksen. Tämä 

näkyy myös omassa tutkimusaineistossani: korjaukset ovat pääosin suoria toisen korjauksia, 

vaikka keskusteluun osallistujina on toistensa kielitaidon hyvin tunteva aviopari. Omassa ai-

neistossani ilmeneviä suoria toisen korjauksia käsittelen analyysiluvussa 3.1.3. 

Keskustelunanalyyttisessä kakkoskielisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa ovat painot-

tuneet myös puhujien identiteetteihin liittyvät kysymykset. Kakkoskielisessä keskustelussa kes-

kustelut ovat epäsymmetrisiä keskustelukielen kannalta: natiivi on käytettävän kielen asiantun-

tija ja ei-natiivi on maallikko (Kurhila 2001: 178). Omassa tutkimusaineistossani vallitsee kah-

talainen epäsymmetria: opetuskielenä toimii pääosin arabian kieli, jonka natiivipuhuja on op-

pilaan asemassa oleva Ahmed, kun taas institutionaalisesti asiantuntijan asemassa oleva Mirja 

käyttää opetuskieltä, arabiaa, vieraan kielen puhujana. Kakkoskielistä vuorovaikutusta tut-

kiessa kielellinen epäsymmetria on havaittu relevantiksi vain, jos keskustelijat itse orientoituvat 

natiivin ja ei-natiivin rooleihinsa. Lähes poikkeuksetta kielellisen epäsymmetrian aktivoi kes-

kustelussa ei-natiivi, ja natiivit asettuvat tietävän osapuolen asemaan vain, jos ei-natiivit ovat 

jo aktivoineet epäsymmetrian tai esimerkiksi keskustelun institutionaalinen päämäärä edellyt-

tää kielen täsmällisyyttä. (Kurhila 2001: 191.)  Aineistossani kielellisen epäsymmetrian akti-

voiminen on kuitenkin odotuksenmukaista, koska kyseessä on suomen kielen opetustilanne ja 

Ahmedin päämääränä on oppia kieltä, jonka oppijaksi hän tilanteessa identifioituu.  

Seuraavaksi (luku 3) analysoin opetusvuorovaikutuksen piirteitä opettajan toimivan Mir-

jan toiminnan näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastelen puolestaan tilanteita, joissa oppilaan 

roolissa oleva Ahmed kyseenalaistaa tilanteen institutionaaliset roolit luvussa 4. Lopuksi teen 

yhteenvedon tutkimukseni tuloksista, sen rajoitteista sekä yleistettävyydestä sekä pohdin tut-

kielmani aihepiirin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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3 Opetusvuorovaikutuksen piirteitä 

 

Tässä luvussa syvennyn tarkastelemaan opettajan roolissa toimivan Mirjan kielellisiä opetus-

käytänteitä ja niiden funktioita keskustelussa sekä peilaan niitä aiempaan tutkimukseen niin 

arki- kuin opetusvuorovaikutuksesta. Ensimmäisessä alaluvussa 3.1 käsittelen tapoja, joilla 

Mirja kommentoi Ahmedin suorituksia lukutehtävän aikana. Analyysini keskittyy siihen, mil-

laisia vastausvuoroja Mirja ottaa ja mitä nämä vastausvuorot vuorovaikutuksen kannalta impli-

koivat. Tämän jälkeen tarkastelen alaluvussa 3.2 Mirjan opetusjakson aikana esittämiä kysy-

myksiä ja niiden tehtäviä vuorovaikutuksessa. Analysoin, millaisia kysymyksiä Mirja esittää ja 

miten kysymykset suhteutuvat opetustilanteen agendaan.  

 

3.1 Oppilaan suorituksen kommentointi lukutehtävän aikana   

 

Tutkimusaineistossani aviopari käy videon aluksi läpi Mirjan kirjoittamaa suomenkielistä tari-

naa niin, että Ahmedin tehtävänä on lukea teksti ääneen. Mirja kommentoi Ahmedin suoritusta 

niin minimipalauttein, korjaten tätä suoraan kuin myös kehuen. Tarinanluvun loppupuolella 

osallistujat alkavat myös kääntää suomenkielistä tarinaa arabian kielelle lukemisen ohessa. 

Tässä alaluvussa otan ensimmäisenä käsittelyyn minimipalautteet, minkä jälkeen siirryn tar-

kastelemaan suoria toisen korjauksia sekä viimeiseksi analysoin kehuvuoroja.  

 

3.1.1 Dialogipartikkelit joo ja mm 

 

Dialogipartikkeleita ja niillä tehtäviä toimintoja on tutkittu aiemmin niin maailmalla kuin Suo-

messakin. Dialogipartikkelit (esim. englannin uh huh tai suomen niin) voivat toimia keskuste-

lussa esimerkiksi jatkajana (eng. continuer), jonka tehtävä on osoittaa, että dialogipartikkelin 

tuottaja ymmärtää keskustelukumppanin menneillä olevan puheenvuoron olevan ymmärrettävä 

mutta samalla osa vielä keskeneräistä kokonaisuutta (Schegloff 1982: 81). Tämä funktio nousee 

selkeästi esiin myös aineistoni dialogipartikkeleita tarkastellessa. Dialogipartikkeleista muun 

muassa joo-partikkelin keskustelutoimintoja on tutkinut Suomessa Sorjonen (1997, 2001), 

jonka mukaan kyseinen dialogipartikkeli muun muassa rekisteröi edeltävästi sanotun ymmär-

retyksi, mutta pitää keskustelun faktuaalisella tasolla nostamatta käsittelyyn edellä sanotun af-

fektista ainesta. Joo-partikkeli toimii keskustelussa myös jatkajana (Sorjonen 1999: 183). Tässä 

alaluvun alaluvussa keskistyn vain kahdenlaisiin dialogipartikkeleihin (mm ja joo), sillä esi-

merkiksi niin-partikkelia ei esiinny aineistossa kuin kaksi kertaa, kun taas mm ja joo  esiintyvät 
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aineistossani taajaan. Tutkimassani keskustelussa dialogipartikkelit muun muassa vahvistavat 

oikean luentatavan mutta myös edeltävät korjausta.  

Tutkimusaineistossani esiintyvää tarinan lukemista leimaa Mirjan tiheästi käyttämät dia-

logipartikkelit. Keskustelussa Mirja odottaa välillä useitakin sekunteja, että Ahmed saa edistet-

tyä tarinanlukua. Keskustelussa Mirja useimmiten tuottaa jonkin partikkelin jokaisen Ahmedin 

lukeman sanan jälkeen. Keskustelussa ilmenee Mirjan sanomana määrällisesti enemmän joo-

partikkeleita kuin mm-partikkeleita. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä tarkastelen joo-par-

tikkelia ja sen ilmenemisympäristöjä aineistossa, minkä jälkeen puolestaan avaan mm-partik-

kelin käyttöympäristöä sekä funktiota keskustelussa.  

Joo-partikkeli esiintyy useimmiten vuoronalkuisena partikkelina, jolloin sitä seuraa Ah-

medin vuoron toisto, korjaus tai kehu. Vaikka Mirja sanookin Ahmedin vuoron jälkeen myön-

teisen joo-partikkelin, tätä dialogipartikkelia voi seurata samassa vuorossa oleva toisen korjaus. 

Vuoronalkuinen dialogipartikkeli joo on lähes kaikissa tapauksissa oma prosodinen kokonai-

suutensa. Esimerkissä 2 rivillä 5 joo on osana Mirjan vuoroa, jossa hän korjaa Ahmedia. Esi-

merkissä 1 Ahmed lukee ääneen Mirjan kirjoittamaa tarinaa, jossa ostoksilla oleva päähenkilö 

sanoo kaupan työntekijälle: ”Hei anteeksi. Missä on kanat?”  

 

Esimerkki 2. SL5, 3:53 

01 Ahmed:  hei. (1.8) änteeksi.  

02 Mirja:  mm-[m, 

03 Ahmed:     [missä on, (2.1) konta, 

04         (0.3) 

-> Mirja:  mjoo; (.) kanat,  

06         (0.6) 

07 Ahmed:  kanat? 

08 Mirja:  joo. 

 

Rivillä 3 Ahmed lukee tarinan kanat-sanan väärin muodossa konta. Rivillä 5 Mirja vastaa Ah-

medille ensin myöntävällä partikkelilla mjoo, jonka jälkeen hän korjaa suoraan Ahmedin pu-

hetta sanoen kanat. Kurhila kuvaa artikkelissaan (2000: 172–175) esimerkin 2 kaltaisia kor-

jausjaksoja, joissa korjaukset on sulautettu toiseen keskustelutoimintoon. Korjauksen sulautta-

minen (vrt. engl. embedded correction, Jefferson 1987) johonkin toiseen vuorovaikutustoimin-

taan antaa vastaanottajalle mahdollisuuden suhtautua vuoroon kuin odotuksenmukaiseen toi-

mintaan ja jättää korjaava funktio taka-alalle (mts. 175). Aineistolleni tyypillisesti joo-partik-

kelin jälkeen Mirjan vuoro sisältää jonkinlaisen kommentin Ahmedin lukemiseen, tällä kertaa 

kyseessä on Ahmedin ääntämisen korjaus. Esimerkin 2 rivillä 5 joo-partikkeli ei siis varsinai-

sesti vahvista Ahmedin vuoron oikeellisuutta, vaikka suora toisen korjaus onkin Mirjan vuo-

rossa sulautettu osaksi myöntävää vastausvuoroa. 
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Aineiston joo-partikkeleista noin 1/3 esiintyy yksinään Mirjan vuoroissa. Tällainen Ah-

medin vuoron oikeellisuuden vahvistava ja pidemmän jakson sulkeva joo-partikkelin käyttö 

näkyy esimerkissä 3 rivillä 10.  Myös esimerkissä 3 Ahmed on lukemassa Mirjan kirjoittamaa 

tarinaa, jossa päähenkilöt ovat kaupassa. Toinen päähenkilö kysyy toiselta tarinan henkilöltä 

lauseen Missä täällä on kanat. Rivillä 10 näkyy Mirjan tuottama vahvistava joo-partikkeli. 

 

Esimerkki 3. SL5, 2:28 

01 Ahmed:  missä,  

02         (1.1)                       

03 Mirja:  mm,     

04         (0.6)                    

05 Ahmed:  täälä, 

06         (0.7) 

07 Mirja:  mmm; (0.2) täällä, 

08         (0.5) 

09 Ahmed:  missä täällä o:n (0.5) kana. 

-> Mirja:  joo. 

 

Rivillä 5 Ahmed lausuu täällä-sanan muodossa täälä. Rivillä 7 Mirja vastaa Ahmedille dialo-

gipartikkelilla mm sekä tekee suoran toisen korjauksen koskien Ahmedin hieman väärin lausu-

maa täällä-sanaa. Rivillä 9 Ahmed toistaa koko luettavana olevan lauseen Missä täällä on kana. 

Ennen kana-sanaa Ahmed pitää 0.5 sekunnin mittaisen tauon. Rivillä 10 Mirja vahvistaa joo-

partikkelilla Ahmedin lausuman oikeellisuuden. Mirja hyväksyy ja vahvistaa oikeaksi Ahme-

din lausuman kana-sanan, vaikka tarinassa sana on monikossa kanat. Rivillä 10 näkyy myös 

aineistolle tyypillinen joo-partikkelin käyttöympäristö: dialogipartikkeli ikään kuin hyväksyy 

ja lopettaa menneillä olleen lauseen lukemisen. Aineistossa yksin ilmenevät joo-partikkelit 

esiintyvät useimmiten tällaisten pidempien jaksojen, esimerkiksi loppuun luettujen lauseiden, 

lopussa.  

Toinen Mirjan taajaan käyttämä dialogipartikkeli on mm. VISK:n (§ 1047) mukaan ky-

seistä partikkelia käytetään keskustelun syntaktisissa rajakohdissa osoittamaan sitä, että puhuja 

on huomannut, että jokin kokonaisuus on valmistunut mutta asia on silti vielä kesken. Aineis-

tossani kyseinen dialogipartikkeli esiintyy useimmiten kaksihuippuisena (mm-m), ja suurin osa 

aineistoni mm-partikkeleista esiintyy yksin omana vuoronaan. Yleisimmin mm-partikkeli vah-

vistaa edellä sanotun oikeaksi sekä toimii keskustelussa jatkajana Ahmedin tarinanluvun ai-

kana. 

Seuraavassa esimerkissä 4 näkyy aineistoni mm-partikkelin tavanomaisin käyttötapa: ky-

seinen dialogipartikkeli toimii jatkajana ja edellisen vuoron oikeellisuuden vahvistajana. Esi-

merkissä näkyy, miten Mirja vastaa Ahmedille mm-dialogipartikkelilla miltei jokaisen Ahme-

din lausuman sanan jälkeen. Katkelmassa Ahmed aloittaa lukemaan tarinassa olevaa lausetta 
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Kotona ei ole yhtään ruokaa. Ahmedin luenta kyseisessä katkelmassa, kuten myös läpi video-

aineiston, sisältää paljon lyhyitä taukoja. Mirja vastaa Ahmedille useasti myöntävillä dialo-

gipartikkeleilla hänen lukemansa tarinan sanojen välissä. Nämä tauot Ahmedin puheessa mah-

dollistavat Mirjalle lausumisen korrektiuden vahvistamisen, ja ne voivat jopa kutsua siihen. 

Keskustelussa näyttää siis vallitsevan normi, jossa Ahmed pitää taukoja sanojen lukemisen vä-

lissä ja Mirja reagoi etupäässä dialogipartikkelein.  

 

Esimerkki 4. SL5, 0:47 

01 Ahmed:     kotona, 

02            (0,4)  

-> Mirja:     mm-m, 

04            (0.5) 

05 Ahmed:     ei (0.5) ole 

06            (0.2) 

-> Mirja:     mm-m, 

08            (0.3) 

09 Ahmed:     öö, (2.7) jähtenä, 

10            (0.2) 

11 Mirja:     yhtää:n,(0.2) y[htään. (0.2) y: (.) y:;                          

12 Ahmed:                    [y, (0.2) y, 

13 Mirja:     °joo°. 

 

Riveillä 3 ja 7 Mirja vastaa Ahmedin lukemiin sanoihin dialogipartikkeleilla (mm-m). Mm-par-

tikkelia käytetään kohdissa, joissa vuorojen syntaktinen kokonaisuus on vielä kesken. Tämä on 

aineistolleni tyypillisin mm-partikkelin esiintymisympäristö. Mm-dialogipartikkelin kautta 

Mirja kannustaa Ahmedia jatkamaan tekstin lukua, mutta samalla ilmaisee sen, että on tyyty-

väinen sanojen lausuntatapaan. Esimerkkikatkelmassa Ahmedin puhe sisältää runsaasti taukoja 

(esim. rivit 5 ja 9). Vuorojen ottaminen ja vaihtuminen on videoaineistossa hidasta, mutta siitä 

huolimatta Mirja ei ota esimerkissä 3 aktiivista roolia, vaan pysyy dialogipartikkeleita tuottaen 

kuuntelijan roolissa. Näin Mirja ei auta Ahmedia aktiivisesti sanojen lukemisessa vaan antaa 

Ahmedin itsensä lukea tarinan sanoja mahdollisimman itsenäisesti eteenpäin. 

Noin 1/3 aineistoni mm-partikkeleista ilmenee vuoronalkuisena, omana prosodisena ko-

konaisuutenaan vuoroissa, joissa mm-partikkelin jälkeen esiintyy jokin lisäys aiheeseen. 

VISK:n (§ 1047) mukaan myötäilypartikkeleista mm on merkitykseltään vähiten selväpiirtei-

nen. Se sitoo puhujaa meneillään olevaan keskusteluun vähiten osoittaen vain sen, ettei hän ole 

lisäämässä puheenaiheeseen varsinaista sanottavaa. Aineistossani kuitenkin esiintyy kohta, 

jossa Mirja täydentää vuoroaan mm-partikkelin jälkeen. Esimerkissä 5 riveillä 3, 9 ja 11 esiin-

tyvät vuorot, joissa mm-partikkelin kanssa samassa vuorossa on muutakin puhetta. Esimerkissä 

ja sitä edeltävästi Ahmed lukee tarinan lauseen Tuolla vasemmalla ne on. Tämän jälkeen osal-

listujat yhdessä kääntävät tarinan lauseen sana sanalta arabian kielelle. 
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Esimerkki 5. SL5, 10:25 

01 Ahmed:  vasemalla, 

02         (0.3) 

-> Mirja:  mm; (0.4) ja’ni,  

                     ’eli’ 

04         (0.4) 

05 Ahmed:  ä:: jesar,             

               ’vasemmalla’ 

06 Mirja:  joo. (.) hyvä,  

07         (2.1)  

08 Ahmed:  nä: on, 

-> Mirja:  mm. (.) .ml ja’n[i (.) they are; 

                       ’eli’      ’he ovat’  

10 Ahmed:                  [ja’ni hunak tulquun.  

                            ’eli tuolta löydätte’ 

-> Mirja:  mm. (0.2) ja’[ni ii .HHH ii;  .hhh] 

                     ’eli joo’      ’joo’ 

12 Ahmed:               [hunaake (.) tsufuun.] 

                         ’siellä’    ’näette’ 

13 Mirja:  ö::#::# (0.2) ö NE, (0.5) ja’ni 

                                     ’eli’ 

14         #o:::# hhhh (0.3) humma; (0.2) bes mal  

                             ’he’        mutta POSS 

15         (0.3) .hhh (0.3) mal äkil muu mal people;  

                            POSS ruoka ei POSS ihmiset 

                            ’mutta ruoasta, ei ihmisistä’ 

                                                         

Rivillä 1 Ahmed lukee tarinan sanan vasemmalla. Tämän jälkeen rivillä 3 Mirja hyväksyy muo-

don mm-partikkelilla, mutta lisää samaan vuoroon arabiaksi tasaisella intonaatiolla sanan eli. 

Katkelmaa edeltävästi osallistujat ovat kääntäneet luettavaa tarinaa arabian kielelle, joten eli-

sanalla Mirja kehottaa Ahmedia kääntämään vasemmalla-sanan arabiaksi, minkä Ahmed tekee-

kin rivillä 5. Rivillä 8 Ahmed lukee tarinan seuraavat sanat ne on lausuen ne-sanan vokaalin 

väärin muodossa nä:. Rivillä 9 Mirja kuitenkin hyväksyy lausutun muodon mm-partikkelilla 

korjaamatta ääntämistä. Rivillä 9 Mirja jatkaa vuoroaan mikrotauon jälkeen kääntäen ne on -

lauseen merkityksen englanniksi they are. Tilanteessa englannin kielen valinta kääntökieleksi 

on relevanttia, sillä arabian preesenslauseissa ei käytetä kopulaa, jolloin toinen käännettävistä 

sanoista jäisi ikään kuin puuttumaan käännöksestä. VISK:n (§ 1047) mukaan mm-partikkeli 

osoittaa, ettei puhuja ole lisäämässä puheenaiheeseen varsinaista sanottavaa. Rivillä 9 Mirja 

kuitenkin jatkaa puhettaan ja kääntää luetun lauseen englannin kielelle. Riveillä 3 ja 9 Mirja ei 

tosin ota enää mm-partikkelin jälkeen enempää kantaa Ahmedin suomenkielisen sanan ääntä-

myksen oikeellisuuteen, vaan aloittaa molemmissa vuoroissa sanojen kääntämisen toiselle kie-

lelle. Tässä esimerkissä mm-partikkeli siis myös toimii jatkajana, sillä Ahmedilla on kesken 

sekä tarinan lukeminen että samalla sen kääntäminen arabiaksi sana sanalta. 

Tutkimusaineistossani joo- ja mm-partikkelien käyttö näyttää eroavan toisistaan niin vuo-

ron rakenteen kuin käyttötarkoituksenkin mukaan. Joo-partikkeli voi kuitata vastaanotetuksi 
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myös sellaisen Ahmedin vuoron, jota seuraa Mirjan tekemä suora toisen korjaus joo-partikkelin 

kanssa samassa vuorossa. Joo-partikkeli ikään kuin pitää yllä yhteisymmärrystä ja samanmie-

lisyyttä keskustelussa myöntävällä merkityksellään, vaikka sen kanssa esiintyisikin suora toi-

sen korjaus. Joo-partikkelia esiintyy aineistossani useimmiten vuoroissa, joissa on dialogipar-

tikkelin lisäksi muutakin puhetta. Toinen joo-partikkelin yleinen esiintymispaikka on Mirjan 

esittämät itsenäiset vuorot, jotka sulkevat pidemmän jakson. Näissä jaksoissa jonkin asian kä-

sittely, esimerkiksi luettavana oleva lause, on loppunut. 

Mm-partikkelia puolestaan käytetään eniten yksin omana vuoronaan, ja kyseinen partik-

keli toimii keskustelussa jatkajana, Mirjan kehotuksena Ahmedille jatkaa tarinan lukua. Mm-

partikkeli tavallisimmin vahvistaa Ahmedin vuoron ääntämisen oikeaksi: suoraa toisen kor-

jausta esiintyy vain neljässä mm-partikkelilla alkavassa vuorossa. Vaikka esimerkissä 5 mm-

partikkelin kanssa esiintyy muutakin puhetta Mirjan vuorossa, kyseessä on mm:n käyttö jatka-

jana: Mirja ei ota kantaa Ahmedin lausuman oikeellisuuteen vaan kehottaa mm-partikkelilla ja 

arabian ja’ni (’eli’) -sanalla Ahmedia jatkamaan tarinan kääntämistä arabialle sana sanalta.  

 

3.1.2 Suorat toisen korjaukset  

 

Suora toisen korjaus kuuluu osaksi keskustelunanalyysin ajatusta korjausjäsennyksestä. Kor-

jausjäsennys on keskustelunanalyysissa käytetty kattotermi käytänteille, joiden avulla keskus-

telijat käsittelevät puhumisessa, puheen kuulemisessa ja sen ymmärtämisessä esiintyviä ongel-

mia (Sorjonen 1997: 111). Arkikeskustelussa suora toisen korjaus on preferoimatonta toimin-

taa, mikä on nähtävissä useampien eri seikkojen kautta. Suoria toisen korjauksia esiintyy har-

voin, ne on yleensä merkitty episteemisesti epävarmoiksi ja niiden esiintymisympäristö on ra-

joitettua eli yleensä ne esiintyvät ymmärrysehdokkaiden jälkeen tai korjauksen jälkeen vasta-

korjauksena. (Ks. Schegloff, Jefferson ja Sacks 1977.) 

Kakkoskielisen keskustelun korjauskäytänteitä Suomessa tutkinut Kurhila (2000: 171) 

toteaa, että korjaus on odotuksenmukaisempi toiminta keskusteluissa, joiden tavoitteena on ei-

natiivin kielitaidon parantaminen (korjauksesta opetustilanteessa ks. esim. Kasper 1986; 

McHoul 1990; van Lier 1988). Myös tutkimusaineistossani on nähtävillä tilanteen pedagoginen 

päämäärä korjausjäsennyksen kautta. Aineistoni korjauksista miltei kaikki korjaukset ovat suo-

ria toisen korjauksia, mikä on yhteneväistä Kurhilan (2000) aineistolle. Kurhilan aineistosta 

suurin osa on nauhoitettu erilaisten oppilaitosten toimistoissa, jolloin osapuolina ovat suoma-

lainen toimistosihteeri ja suomea toisena kielenä puhuva asiakas (mas. 170).  Kurhila toteaakin 

artikkelissaan, että toisen korjaaminen ennemmin suoraan kuin korjausaloitteen avulla voidaan 
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kakkoskielisessä keskustelussa nähdä keinoksi minimoida korjauksen aiheuttama uhka keskus-

telijoiden kasvoille (mas. 183). 

Mirjan tuottamia suoria toisen korjauksia esiintyy aineistossani yhteensä 40 kertaa, ja 

niitä on erityisesti videon alkupuolella Ahmedin lukiessa kirjoitettua tarinaa. Miltei puolessa 

tapauksista Ahmed lausuu haetun sanan tilalta jonkun toisen, äänteellisesti lähellä olevan suo-

men kielen sanan (toista -> töistä). Pieni osa aineistoni suorista toisen korjauksista on tosin 

myös kohdissa, joissa Mirja korjaa Ahmedin puheesta vain esimerkiksi yhden kirjaimen (ekevät 

-> tekevät tai tekevä -> tekevät). Seuraava esimerkki 6 on aineistovideossa keskustelukohdassa, 

jossa on menneillään suomenkielisen tarinan lukemisen ohella sen kääntäminen arabien kie-

lelle. Esimerkissä edellinen lause on saatu yhdessä käännettyä ja Mirja ja Ahmed aloittavat 

kääntämään arabiaksi lausetta Tuolla vasemmalla ne on. Esimerkissä Ahmed lausuu luettavan 

sanan tuolla niin, että tuloksena on toinen suomen kielen sana tulla. Tämän jälkeen Mirja tuot-

taa suoran toisen korjauksen ilman viivettä tai muita varauksia kehystämässä korjausta.  

 

Esimerkki 6. SL5, 10:12 

01 Mirja:  joo;(0.3) joo. 

02         (1.2) 

03 Ahmed:  tulla, 

04         (0.2) 

-> Mirja:  tuolla; 

06         (1.5) 

07 Ahmed:  raahau? 

           ’lähtivät’  

08 Mirja:  jo- laa, .hh (0.2) ei täällä, (0.2) vaan tuolla. 

                       ’ei’ 

 

Rivillä 3 Ahmed tuottaa tarinassa olevan tuolla-sanan sijaan tulla-sanan. Rivillä 5 Mirja korjaa 

Ahmedin lausumista ilman pitkää taukoa ennen korjausvuoroa sanoen tuolla. Tällaisia Mirjan 

tekemiä suoria toisen korjauksia, jotka hän tuottaa ilman viivyttelyä tai muuta preferoimatto-

muuden rakenteellista merkitsintä, on 1/3 aineistoni tapauksista. Ahmed ei toista Mirjan kor-

jaamaa tuolla-sanaa vaan ehdottaa rivillä 7 tuolla-sanalle käännöstä arabiaksi sanoen arabiaksi 

raahau ’lähtivät’. Rivillä 8 Mirja vastaa arabiaksi laa ’ei’ ja toistaa tuolla-sanan uudelleen ver-

raten sitä suomen täällä-sanaan (ei täälla vaan tuolla). 

Vaikka keskustelutilanteessa Mirja tietää/pystyy päättelemään Ahmedin hakemat sanat, 

hän pyrkii mahdollisesti korjauskäytännön avulla varmistaa, että Ahmed oppii sanoista oikeat 

muodot mahdollisesti tulevia suomenkielisiä puhetilanteita varten. Aineistossa Mirja jättää kor-

jaamatta Ahmedin hieman väärin lausutut sanat vain harvassa kohdassa: etupäässä silloin, jos 

sanasta puuttuu esimerkiksi lopusta partitiivin tunnus -A, tai Ahmed lausuu pitkän vokaalin 

lyhyenä sanassa, jonka merkitys ei muutu, vaikka vokaalin pituus olisi väärä. 
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Kolmasosassa Mirjan tuottamista suoria toisen korjauksia Ahmedin lausuma väärä muoto 

eroaa haetusta sanasta niin paljon, ettei haettua sanaa pystyisi Ahmedin lausuman perusteella 

päättelemään (konta -> kanat). Seuraavassa esimerkissä 7 (käsitelty aiemmin esimerkkinä 2) 

Ahmed on lukemassa tarinan lausetta Missä on kanat.  

 
Esimerkki 7. SL5, 3:53 

01 Ahmed:  hei. (1.8) änteeksi.  

02 Mirja:  mm-[m, 

03 Ahmed:     [missä on, (2.1) konta, 

04         (0.3) 

-> Mirja:  mjoo; (.) kanat,  

06         (0.6) 

07 Ahmed:  kanat? 

-> Mirja:  joo. 

 

Rivillä 3 Ahmed lausuu kanat-sanan väärin muodossa konta. Aineistolle tyypillisesti Mirja kor-

jaa Ahmedin lukemista, koska Ahmedin lukema sana poikkeaa huomattavasti haetusta sana-

muodosta. Ahmedin tuottama konta-muoto on äänteellisesti niin kaukana haetusta kanat-sa-

nasta, ettei Mirja pystyisi ymmärtämään sanaa ilman asiayhteyttä. Ahmedin puheessa on reilun 

kahden sekunnin pituinen tauko (rivillä 3), mikä kielii Ahmedin vaikeudesta lukea tarinan sa-

naa. Rivillä 5 Mirja vastaa Ahmedille mjoo-partikkelilla, minkä jälkeen hän korjaa Ahmedin 

ääntämistä sanoen kanat. Kyseistä vuoronalkuista joo-partikkelia myös korjausvuoroissa olen 

käsitellyt aiemmassa alaluvussa 3.1.1. Kuten esimerkissä 2 kirjoitan, suora toisen korjaus on 

ikään kuin sulautettu osaksi muuta keskustelutoimintoa (ks. Jefferson 1987). Esimerkkejä 7 ja 

8 vertailemalla nähdään aineistosta mielenkiintoinen piirre koskien suoraa toisen korjausta. Esi-

merkissä 7 suora toisen korjaus on osana dialogipartikkelilla alkavaa vuoroa, kun taas aineis-

tossa myöhemmin esiintyvässä esimerkissä 8 Mirjan korjausvuoro sisältää vain ongelmavuoron 

suoran toisen korjauksen ilman vuoronalkuista dialogipartikkelia.  

Seuraava esimerkki 8 sijoittuu keskustelussa ajallisesti esimerkkiä 7 myöhemmäksi. Mo-

lemmissa esimerkeissä Ahmed lausuu kanat-sanan väärin samalla tavalla muodossa konta. Esi-

merkki 8 on videossa kohdassa, jossa Ahmed lukee lausetta Missä on kanat toiseen kertaan ja 

kääntää sitä samalla arabiaksi.  

 

Esimerkki 8. SL5, 9:14 

01 Mirja:  mm, 

02         (1.1) 

03 Ahmed:  missä on (0.3) konta; 

04         (0.9) 

-> Mirja:  kanat; 

06         (0.5) 

07 Ahmed:  kanat; 

08 Mirja:  joo. 
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Rivillä 3 Ahmed lausuu kanat-sanan väärin muodossa konta. Esimerkissä näkyy, kuinka Mirja 

viivyttelee suoran toisen korjauksen tuottamista; rivin 4 pitkä tauko keskustelussa ennen Mirjan 

suoraa toisen korjausta on aineistossani tyypillistä. Schegloffin, Jeffersonin ja Sacksin (1977) 

korjausjäsennystä käsittelevän tutkimuksen mukaan tauko puheessa ennen suoraa toisen kor-

jausta yksi puhujan rakenteellisista keinoista merkitä vuoro preferoimattomaksi. Tauollaan (r.4) 

Mirja antaa Ahmedille aikaa ja mahdollisuuden korjata puhettaan itse ennen kuin Mirja esittää 

suoran toisen korjauksen. Rivillä 5 Mirja korjaa Ahmedin tuottaman ongelmavuoron suoraan 

sanoen ainoastaan kanat-sanan, sillä kyseinen sana on käyty keskustelussa läpi aiemminkin ja 

Mirja on jo aiemmin korjannut sanan Ahmedin puheessa (esimerkki 7). Tällaiset yksinään vuo-

ron muodostavat suorat toisen korjaukset ovat aineistossa yleisimpiä ympäristöissä, joissa sama 

sana on ollut luettavana ja korjattavana aiemminkin tai väärinlausutun kirjaimen ääntämistä on 

keskustelussa käsitelty eksplisiittisesti ennen suoran toisen korjauksen edeltävää ongelmavuo-

roa. 

Näyttää siltä, että Mirja toiminnallaan asennoituu siihen, että Ahmedin kielen suora kor-

jaaminen on keskustelutilanteessa suhteellisen oletettu toimintamalli ja että toiminta palvelee 

tilanteen institutionaalista päämäärää. Aineistossa suora toisen korjaaminen on kolmasosassa 

tapauksia tunnusmerkitöntä toimintaa. Tästä suoran korjauksen vahvasta asemasta aineistossa 

kielii myös se, että keskustelun aikana ilmenee vain kaksi Mirjan tekemää korjausaloitetta, joi-

den avulla hän pyrkii saamaan Ahmedin korjaamaan oman aiemman ongelmavuoronsa.  

 

3.1.3 Kehuminen 

 

Kehuminen on affektinen puhetoiminto, jolla vastaanottajalle annetaan myönteinen arvio jos-

tain häneen liittyvästä seikasta. Tutkimusaineistossani kaikki kehut kohdistuvat oppilaan roo-

lissa olevan Ahmedin kielellisiin tuotoksiin. Kehumista on maailmalla tutkinut Pomerantz 

(1978), suomalaisessa keskustelussa muun muassa Etelämäki, Haakana ja Halonen (2013). 

Näissä tutkimuksissa kehuja käsitellään muun muassa vastaanottajan reaktion kautta. He käsit-

televät kehujen tutkimuksissaan sitä, miten kehujen vastaanottaja suhtautuu niihin, kieltääkö 

vai myöntääkö vastaanottaja kehun. Tämä tarkastelunäkökulma ei kuitenkaan ole hedelmälli-

nen oman aineistoni kannalta, sillä kehuja vastaanottava Ahmed ei vastaa kehuihin yhdenkään 

kehuvuoron jälkeen vaan jatkaa kesken olevaa tarinanlukuaan. Aineistossani Mirjan esittämää 

kehua seuraa tarinan lukemisen jatkaminen joko suoraan tai heti lyhyen tauon jälkeen.  
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Kehumista opetusvuorovaikutuksessa on tutkinut Suomessa muun muassa Pilvi Heino-

nen väitöskirjassaan (2017). Heinonen keskittyy kehujen tarkastelussa kehuun opettajan evalu-

ointivuoron resurssina. Tämänhetkisten tutkimusten valossa opettajat kehuvat luokkahuoneissa 

oppilaita vain harvoin (mts. 57; Kemppainen, Pietiläinen & Vehkakoski 2015: 63). Väitöskir-

jassaan Heinonen (2017: 57) rajaa tarkastelusta pois itsenäisenä vuorona esiintyvät hyvä-il-

maukset, jotka toimivat tilanteessa siirtymän merkkinä. Heinonen viittaa Antakin, Houtkoop-

Steenstran ja Rapleyn (2000: 258–260) artikkeliin, jossa he ovat tarkastelleet vastaavantyyppi-

siä positiivisia kannanottoja topikaalisen siirtymän merkkinä haastattelutilanteissa ja esittävät 

siirtymäkäytänteen haastattelutilanteen institutionaalista luonnetta ylläpitäväksi. Tässä maiste-

rintutkielmassa otan kuitenkin kehuja tarkastellessa huomioon tällaiset itsenäiset hyvä-ilmauk-

set, sillä aineistossani ei ilmene Antakin, Houtkoop-Steenstran ja Rapleyn kuvaamaa funktiota 

topikaalisen siirtymisen merkkinä.  

Mielenkiintoni tässä alaluvussa kohdistuu siihen, mitä kehulla tehdään tutkimassani ko-

tona tapahtuvassa kielenopetustilanteessa. Golaton (2005) mukaan kehut ilmenevät aina tie-

tyissä konteksteissa ja tekevät tiettyjä toimintoja. Tutkimusaineistossani kehut ilmenevät insti-

tutionaalisessa keskustelutilanteessa, jossa päämääränä on suomen kielen oppiminen ja opetta-

minen. Myöhemmin tässä alaluvun alaluvussa käsittelen esimerkiksi sitä, miten tutkimusaineis-

tossani ilmenevät kehut ja niiden vastaanotto heijastavat menneillä olevan keskustelutilanteen 

institutionaalista luonnetta. 

Tutkimusaineistossani oppilasta kehutaan 15 kohdassa. Jokaisessa kohdassa Mirja kehuu 

Ahmedia sanoen suomeksi hyvä riippumatta siitä, mitä ja millä kielellä tuotettua sanaa Mirja 

kehuu. Kolme kehua Mirja toistaa uudelleen intensiteettimääritteen kanssa muodossa tosi 

hyvä/hyvin. Kehuja esiintyy tyypillisimmin silloin, kun Ahmedin puheessa on edellä ollut ha-

vaittavissa piirteitä, jotka kielivät jonkinasteisesta ongelmasta: Ahmed tuottaa epäröintiään-

teitä, hän toistaa suomenkielisen sanan ensin hieman väärin tai sanan lausumista edeltää pitkä 

tauko puheessa. Ongelmista kielivistä piirteistä huolimatta Ahmed saa lopulta sanottua sanan 

joko täysin tai lähes täysin oikein. Toinen kehujen ilmenemisympäristö on kohdissa, joissa Ah-

med lausuu pitkän suomenkielisen sanan (lähes) oikein. 

Seuraavassa esimerkissä 9 näkyy, kuinka Mirja kehuu Ahmedia ja-sanan oikein lausumi-

sen jälkeen. Ahmed ei vastaa Mirjan esittämään kehuun mitenkään vaan jatkaa tarinan luke-

mista, mikä on tyypillistä aineiston kaikille kehuja sisältäville keskustelukohdille. Tämä esi-

merkkikatkelma on kohdasta, jossa Ahmed on lukemassa Mirjan kirjoittamaa tarinaa. Tarinassa 

päähenkilöt tekevät kauppalistaa, ja katkelmassa Ahmed luettelee tarinan kauppalistalla olevia 

ruokatarvikkeita.  
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Esimerkki 9. SL5, 2:09 

01 Mirja:  tomaattia,                          

02 Ahmed:  tomaattia; 

03 Mirja:  mm. 

04 Ahmed:  öö (0.2) kaana, 

05 Mirja:  joo; (.) kanaa,                       

06 Ahmed:  (1.2) j:a, 

07         (0.2) 

-> Mirja:  H:Yvä; 

09         (1.2) 

10 Ahmed:  ä: ja: (0.2) ä ra:sta? 

 

Rivillä 6 Ahmedin puheessa on 1.2 sekunnin pituinen tauko ennen kuin hän sanoo ja-sanan. 

Tätä seuraa rivillä 8 Mirjan painokkaasti ja hieman huudahtaen lausuttu kehu hyvä. Mirjan voi-

makas reaktio voi olla seurausta siitä, että reilu minuutti aiemmin keskustelun alussa Ahmed 

on kysynyt Mirjalta tarinassa olleesta aiemmasta ja-sanasta, miten se luetaan. Kyseisen kysy-

myksen jälkeen Ahmedilla on ollut hankaluuksia myös erottaa kirjoitetun tarinan j- ja y-kirjai-

met toisistaan muitakin tarinan sanoja lukiessa. Näin siis esimerkissä ilmenevä Mirjan tuottama 

kehu ei välttämättä viittaa pelkästään tässä tilanteessa oikein lausuttuun ja-sanaan vaan laajem-

min siihen, että Ahmed kykenee tällä kertaa erottamaan toisistaan kirjaimet, jotka aiemmin 

keskustelussa ovat tuottaneet ongelmia lukemisessa. Esimerkin kehuminen on aineistolle myös 

sillä tavoin tyypillistä, että Ahmedin sanoma vuoro on sisältänyt (pitkän) tauon keskustelussa 

ennen kehutun sanan lausumista. 

Seuraavassa esimerkissä 10 näkyy, miten Mirja kehuu Ahmedia pitkien, (miltei) oikein-

lausuttujen sanojen jälkeen. Tämä on toinen yleinen aineistossani ilmenevä kehun ympäristö. 

Esimerkissä ja sitä ympäröivästi Ahmed on lukemassa tarinan kahta peräkkäistä virkettä: Pekka 

kysyy miesmyyjältä. ”Tuolla vasemmalla ne on”, myyjä vastaa. Sekä miesmyyjältä-sanan että 

vasemmalla-sanan Ahmed lausuu ensimmäisellä lausuntakerralla väärin, mutta Mirjan reaktio 

näihin kahteen eri vuoroon on eri. Ensimmäisen sanan Mirja korjaa kehumatta Ahmedia, mutta 

toisen sanan Mirja vastaanottaa kehuen, joskin suora toisen korjaus on upotettuna kehuvuoroon. 

 

Esimerkki 10. SL5, 4:13 

01 Ahmed:  missämyy::::::lt- (0.4) tä, 

02 Mirja:  joo. (0.2) mies (.) <myyjältä>.  

03         (0.3)     

04 Ahmed:  mies (0.3) myyjältä. 

-> Mirja:  hyvä; (0.2) tosi hyvin;  

06         (1.7) 

07 Ahmed:  töölä, 

08         (0.7) 

09 Mirja:  joo; (.) tuolla,   

10         (0.7) 

11 Ahmed:  °ja°, (3.0) vasimalla, 

-> Mirja:  joo-o, (.) tosi hyvä; (.) >vasemmalla<, 

13         (1.3) 
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14 Ahmed:  ne:,  

 

Rivillä 1 Ahmed on lausunut tarinan miesmyyjältä-sanan väärässä muodossa. Rivillä 2 Mirja 

vastaa joo-partikkelilla, jonka jälkeen hän korjaa Ahmedin ääntämistä. Tämän jälkeen Ahmed 

toistaa luettavan sanan täysin oikein rivillä 4. Tätä seuraa rivin 5 kehu: Mirja sanoo Ahmedille 

ensin hyvä ja sitten 0.2 sekunnin jälkeen painottaa kehua lisäämällä siihen taipumattoman in-

tensiteettimääritteen tosi sekä muokkaa hyvä-adjektiivin tavan adverbiksi hyvin. Tavan adverbit 

ilmaisevat, millä tavoin jokin tapahtuu (VISK § 653), joten hyvin-sanalla Mirja viittaa Ahmedin 

lukutapaan ja sen oikeellisuuteen.  

Rivillä 11 Ahmed sanoo hiljaisella äänellä tarinaan kuulumattoman ja-sanan. Sitä seuraa 

kolmen sekunnin pituinen tauko, minkä jälkeen Ahmed tuottaa vasemmalla-sanan muodossa 

vasimalla. Rivillä 12 Mirja vastaa Ahmedille dialogipartikkelilla joo-o, joka aiemman alalukuni 

analyysin mukaan ilmenee usein Mirjan vuoroissa, joissa dialogipartikkelia seuraa esimerkiksi 

suora toisen korjaus. Rivillä 12 joo-partikkelin jälkeen Mirja kehuu Ahmedia sanoen tosi hyvä, 

minkä jälkeen Mirja tekee vuoronsa lopuksi suoran toisen korjauksen. Mirja korjaa Ahmedin 

lausuman vasimalla-sanan lausuen nopeasti vasemmalla. Vuorossaan Mirja siis kehuu Ahme-

dia lähes oikein lausutusta sanasta; suora toisen korjaus on vuorossa upotettuna, ei esiin nostet-

tuna toimintona. Myös Ahmedin toiminnasta näkee, että hän kohtelee Mirjan rivin 12 vuoroa 

ensisijaisesti kehuvuorona, ei korjausvuorona. Rivillä 14 Ahmed jatkaa tarinan lukemista eikä 

lausu uudelleen Mirjan korjaamaa vasemmalla-sanaa toisin kuin esimerkissä aiemmin riveillä 

2–4 Ahmed on lausunut uudelleen Mirjan korjaaman miesmyyjältä-sanan. Kehuilla Mirja yllä-

pitää rooliaan opettajana ja palautteen antajana. 

 

3.2 Oppilaan osallistaminen kysymysten avulla 

 

Luokkahuonevuorovaikutuksessa opettajan aloittamat kysymyssekvenssit ovat hyvin tavallisia, 

prototyyppisiä toimintajaksoja. Luokkahuoneessa kysymysten avulla opetetaan uutta tietoa, 

kerrataan vanhaa tai testataan, mitä oppilaat asiasta ennestään tietävät. (Kleemola 2007: 61.) 

Oppilas ei kuitenkaan aina välttämättä vastaa opettajan esittämään kysymykseen. Kysymyksen 

uudelleenmuotoilu näyttääkin olevan yleisin keino houkutella oppilasta vastaamaan ja johda-

tella tilannetta eteenpäin (mts. 67). Tämän alaluvun ensimmäisessä alaluvussa käsittelen kes-

kustelukohtaa, jossa Mirja ei saa kysymyksiinsä vastausta, jolloin hän muotoilee uudelleen ky-

symyksensä. Alaluvussa käsittelen opettajan roolissa olevan Mirjan esittämiä kysymyksiä ja 

analysoin sitä, mikä on näiden kysymysten funktio. Aineistossani Mirja ei käytä esittämiään 
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kysymyksiä kerratakseen vanhaa tai opettaakseen uutta asiaa, vaan pyrkii osallistamaan ja si-

touttamaan oppilasta institutionaaliseen keskustelutilanteeseen ja sen päämäärään.  

Tutkimani videoaineiston loppupuolella Mirja aloittaa opetuspuheen, jossa hän käy läpi 

suomen kielen verbien persoonataivutusta keskittyen monikon kolmannen persoonan taivutus-

tunnukseen. Tämän opetusjakson jälkeen Mirja kysyy Ahmedilta, mitä hän haluaisi vielä suo-

men kielestä oppia, ja he päätyvät kirjoittamaan Ahmedin haluamia arkiseen asiointiin liittyviä 

lauseita ylös. Tämän opetusjakson aikana Mirja kysyy Ahmedilta yhteensä 10 kysymystä. 

Niistä kuusi, sekä yksi IRE-syklin aloittava opetuskysymys, on aitoja kysymyksiä, joihin Mirja 

odottaa saavansa asiasisältöisen vastauksen, kun taas loput kolme Mirjan esittämää kysymystä 

toimivat enemmän retorisina kysymyksinä, joihin Mirja ei odota myöntöä tai samanmielisyy-

den ilmausta laajempaa vastausta. Tässä alaluvussa tarkastelen ensin Mirjan esittämiä aitoja 

kysymyksiä ja niiden funktiota keskustelussa, minkä jälkeen toisessa alaluvun alaluvussa kä-

sittelen puolestaan Mirjan esittämiä retorisia kysymyksiä ja niiden funktiota keskustelussa.  

 

3.2.1 Oppilasta osallistavat aidot kysymykset  

 

Videointitilanteen loppupuolella Mirja esittää Ahmedille seitsemän kertaa aidon kysymyksen, 

joista yksi on opetustilanteelle tyypillinen opetuskysymys (IRE-syklin aloittava, oppilaan tie-

totasoa kartoittava kysymys). Näiden aitojen kysymysten pääasiallinen tehtävä on tuottaa ky-

syjälle jokin puuttuva tieto, jotta puhuja voi jatkaa menneillä olevaa toimintaansa (VISK § 

1678). Neljä seitsemästä Mirjan esittämästä aidosta kysymyksestä ovat tyypiltään hakukysy-

myksiä, joissa esiintyy alussa interrogatiivipronomini mitä arabiaksi tai englanniksi sanottuna, 

yhdessä hakusanana on milloin. Viimeiset kolme tähän kategoriaan kuuluvaa kysymyslausetta 

ovat tyypiltään yksinkertaisia vaihtoehtokysymyksiä (ks. VISK § 1679). Näistä seitsemästä ai-

dosta kysymyksestä kolme sijoittuu samaan keskustelukohtaan, jossa Mirja kyselee Ahmedilta 

siitä, mitä tämä tahtoisi seuraavaksi opiskella suomen kielestä. Nämä Mirjan esittämät kysy-

mykset sijoittuvat arabiankielisiin vuoroihin osana monikielistä vuorovaikutusta. 

Seuraavassa esimerkissä 11 näkyy kolme Mirjan esittämistä aidoista kysymyksistä, joilla 

hän pyrkii osallistamaan oppilaan roolissa olevaa Ahmedia keskustelun kulun suunnitteluun. 

Esimerkki ajoittuu keskustelussa kohtaan, jossa Mirja on lopettanut opetuspuheensa suomen 

kielen monikon kolmannen persoonan verbitaivutuksesta. Mirjan puheessa esiintyy miltei kaksi 

sekuntia kestävä hiljaisuus, minkä jälkeen hän esittää Ahmedille arabiaksi kysymyksen siitä, 

mitä Ahmed haluaisi vielä opiskella suomen kielestä. Esimerkissä Ahmed ei ensin vastaa Mir-

jan kysymyksiin, mikä saa Mirjan muotoilemaan kysymyksensä uudelleen eri tavoin.  
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Esimerkki 11. SL5, 17:55 

01         (1.7) 

-> Mirja:  ii baa’d šitriid (.) lien aani  

           joo lisäksi mitä haluat koska minä                            

03         sauette faqaṭ haðe; 

           tein pelkästään tämä 

           ’Joo. Mitä vielä haluat (opiskella), 

           koska tein vain tämän?’ 

04         (3.9) 

-> Mirja   šinu ante tfäkkär qabil .hhh  

           mitä sinä ajattella-2SG aiemmin  

06         I want study haðe #fi lugha finlandie#.  

           minä haluan opiskella tämä suomen kielellä 

           ’Mitä olet ajatellut aiemmin, että haluan  

           opiskella tämän suomeksi?’ 

07         (1.9) 

-> Mirja:  ja’ni aku something (0.3) ante (0.2) 

           tarkoitan onko jotain     sinä 

09         turiid, (0.4) mäθälän .hhh (0.7) qara:ib 

           haluat        esimerkiksi        sukulaiset 

10         hiiʤi lo, (0.2) lo some (.) kalimaat lo,  

           tälleen tai     tai jotain  sanoja   tai  

           ’Tarkoitan, että onko jotain, mitä haluat 

           (opiskella)? Esimerkiksi sukulaisuussanoja 

           tai sellaisia tai joitain sanoja tai.’ 

11         (1.3) 

12 Ahmed:  ja’ni maal <ennu> (.) keif ešteri:;  

           tarkoitan sellaisten  miten ostan  

13         (0.6) ja’[ni keif aani ähʤi (-) [mäθälän 

                 tarkoitan miten minä puhun esimerkiksi 

14 Mirja:           [mm                    [mm 

15 Ahmed:  iða uriid šii;  (0.7) 

           jos haluan jotain 

16 Mirja:  mm-[m, 

17 Ahmed:     [min mähäl (.) min market (0.3) au 

               kaupasta      marketista       tai  

18         mäθälän fii beit, 

           esimerkiksi kotona 

           ’No siis sellaisia, että miten ostan tai  

           esimerkiksi miten sanon, jos haluan jotain 

           kaupasta tai marketista tai esimerkiksi kotona.’   

 

Riveillä 2–3 Mirja kysyy Ahmedilta arabiaksi ii baa’d šitriid lien aani sauette faqaṭ haðe ’joo, 

mitä vielä haluat (opiskella), koska tein vain tämän?’ Tämä-pronominilla Mirja viittaa aiemmin 

keskustelun aikana tekemäänsä ja heidän jo läpikäymäänsä listaan monikon kolmannen persoo-

nan taivutustunnuksesta eri verbeissä. Rivillä 5 melkein neljä sekuntia kestävän tauon jälkeen 

Mirja kysyy Ahmedilta samaa asiaa toisin sanoin: šinu ante tfäkkär qabil I want study haðe fi 

lugha finlandie ’Mitä olet ajatellut aiemmin, että haluan opiskella tämän suomeksi?’ Mirja siis 

vaihtaa baa’d šitriid ’mitä haluat vielä’ -lauseen šinu ante tfäkkär qabil ’mitä olet ajatellut 

aiemmin’ -lauseeseen sekä tarkentaa kysymystään koskemaan suomen kielen opiskelua (rivillä 

6). Mirja siis riveillä 5–6 muotoilee kysymyksensä uudelleen, jotta Ahmedille tulisi enemmän 

tietoa siitä, mitä Mirja on tarkoittanut rivin 2 kysymysvuorollaan, joka on ollut epäspesifi ja 
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avoin (baa’d šitriid ’mitä vielä haluat’). Rivien 5–6 uudelleen muotoiltu kysymysvuoro tarken-

taa Ahmedille, että Mirja hakee kysymyksellään nimenomaan suomen kielen opetusta koskevaa 

vastausta.   

        Pääosin arabiankielisistä kysymyksistä huolimatta Ahmed ei vastaa kumpaankaan Mirjan 

vuoroista (riveillä 2–6). Tästä johtuen Mirja jatkaa rivillä 8 kysymyksensä tarkentamista sanoen 

ja’ni aku something ante turiid ’tarkoitan, että onko jotain, mitä haluaisit (opiskella)’. Lauseen 

alussa oleva arabiankielinen ja’ni-sana (’tarkoitan’) hahmottuu itsekorjauksen merkiksi, kun 

Mirja korjaa omaa (vastausta saamatonta) ongelmavuoroaan sellaiseksi, johon Ahmed pystyisi 

vastaamaan. Rivin 8 kysymyksessään Mirja painottaa sitä, että hän haluaa vastaukseksi jotain, 

mitä Ahmed itse on halunnut opiskella. Riveillä 9–10 Mirja antaa Ahmedille konkreettisia esi-

merkkejä mahdollisesta hyväksytystä vastauksesta: mäθälän qara:ib hiiʤi lo lo some kalimaat 

lo ’esimerkiksi sukulaisuussanoja tai sellaisia tai joitain sanoja tai’. Vuorossaan Mirja tarkentaa 

Ahmedille, että esimerkiksi joidenkin tiettyjen sanojen opiskelu voisi olla mahdollinen vastaus, 

mutta Mirja myös jättää Ahmedille mahdollisuuden vastata muunkinlaisella vastauksella. Tämä 

vaikutelma syntyy siitä, että Mirja lopettaa rivien 8–10 vuoronsa lisäävään tai-lausumapartik-

keliin, joka jättää listan avoimeksi eikä pakota Ahmedia valitsemaan Mirjan mainitsemista 

vaihtoehdoista.  

Esimerkin riveiltä 2, 5 ja 8 alkavat kysymykset liittyvät Mirjan aloittamaan neuvotteluun 

siitä, mitä tilanteessa seuraavaksi opiskeltaisiin. Mirja turvautuu eri strategioihin saadakseen 

Ahmedilta vastauksen: hän muotoilee kysymyksen uudelleen tarkennettuna sekä lopulta tarjoaa 

Ahmedille valmiita esimerkkejä mahdollisesta vastauksesta. Näillä aidoilla, vastausta hakevilla 

kysymyksillään Mirja pyrkii saamaan Ahmedin osallistumaan opetustilanteen aiheiden muo-

toutumiseen. Kysymykset eivät siis paitsi hae tietoa kysyjälle vaan myös pyrkivät aktivoimaan 

kysymysten vastaanottajaa ja sitouttamaan häntä vahvemmin keskustelutilanteeseen.  

Mirja osallistaa oppilaan roolissa olevaa Ahmedia opetukseen ja sen etenemiseen myös 

toisessa kohtaa keskustelua aidolla kysymyksellään. Seuraavaa esimerkkiä 12 on edeltänyt pi-

dempi opetustilanne, jossa Mirja on opettanut Ahmedille suomen verbintaivutuksesta monikon 

kolmatta persoonaa. Rivillä 1 Mirja kysyy, onko Ahmed ymmärtänyt Mirjan selityksen. Ahmed 

ei vastaa Mirjan kysymykseen vaan aloittaa rivillä 3 välisekvenssin, jolla hän selventää ym-

märrystään siitä, onko taivutusmuodossa kyseessä kaikkia persoonia koskeva monikkomuoto. 

Mirja kysyy uudelleen rivillä 12, monikkomuotoa koskevan keskustelun jälkeen, kysymyk-

sensä, onko Ahmed ymmärtänyt Mirjan selityksen monikon kolmannen persoonan taivutus-

muodosta. Olen poistanut esimerkistä 11 keskustelua yhteensä 15 rivin verran rivin 9 ja 10 

välistä. Poistamillani riveillä Mirja ja Ahmed käyvät uudelleen läpi -vAt-tunnusta ja sitä, minkä 
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persoonan monikkomuodon tunnuksella voi luoda. Rivillä 12 Mirja kysyy Ahmedilta uudelleen 

saman kysymyksen kuin rivillä 1 koskien käsitellyn kielioppiasian ymmärtämistä.  

 

Esimerkki 12. SL5, 16:35  

-> Mirja:  mm. (0.2) ante tefhem hai, 

                     sinä ymmärrät tämän 

                     ’Ymmärrätkö sinä tämän?’ 

02         (0.3) 

03 Ahmed:  ja’ni haie ʤemea’; 

           eli   tämä monikko 

           ’eli tämä on monikkomuoto’ 

04         (0.6) 

05 Mirja:  mm-m, 

06 Ahmed:  ʤe[mea’ haie? (0.2) ja’ni hesse hai, (.)  

           monikko tämä        eli    nyt  tämä 

           ’Onko tämä monikkomuoto? Eli nyt tämä’ 

07 Mirja:    [(-) 

08 Ahmed:  haluav- (.) haluavat. 

09 Mirja:  mm-m, 

        ((poistettu 15 riviä keskustelua verbien monikkomuodoista)) 

10 Ahmed:  o:kei. 

11         (0.4) 

-> Mirja:  °mmm°. (0.3) ante tefhem hesse?  

                        sinä ymmärrät nyt 

                        ’Ymmärrätkö sinä nyt?’ 

13 Ahmed:  joo. 

 

Rivin 1 kysymys ei saa Ahmedilta vastausta, vaan heti riviltä 2 eteenpäin Ahmed tekee ymmär-

rystarjouksen arabiaksi ja’ni haie ʤemea’ ’eli tämä on monikko’ ja aloittaa välisekvenssin, 

jossa hän kertaa ymmärrystään puheena olleesta suomen kielen monikon kolmannen persoonan 

taivutusmuodosta. Riveillä 5 ja 9 Mirja vahvistaa Ahmedin tulkinnan minimipalautteella (mm-

m). Rivien 9 ja 10 välissä Ahmed ja Mirja keskustelevat lisää monikon kolmannen persoonan 

taivutustunnuksesta. Mirja selventää Ahmedille, että -vAt-tunnus koskee vain monikon kol-

matta persoonaa, ei kaikkia monikkomuotoja. Rivillä 10 poistamani kielioppiselityksen jälkeen 

Ahmed kuittaa Mirjan vuoron sanomalla okei. Tämän jälkeen rivillä 12 Mirja varmistaa asian 

ymmärtämisen uudelleen Ahmedilta arabiankielisellä kysymyslauseella ante tefhem hesse ’ym-

märrätkö sinä nyt’. Tällä kertaa Ahmed vastaa kysymykseen joo, mihin Mirja tyytyy, koska ei 

palaa enää kysymykseensä uudelleen.  

Rivien 1 ja 12 aidot kysymykset osallistavat oppilaan roolissa olevaa Ahmedia opetusti-

lanteen kulkuun ja kehitykseen. Kysymysten kautta Mirja aktivoi Ahmedia ottamaan kantaa 

siihen, onko aihetta käsitelty tarpeeksi Ahmedin oppimisen kannalta vai kaipaako tämä vielä 

lisäopetusta aiheesta. Rivillä 3 alkavasta välisekvenssistä näkyy, että Ahmed ottaa tilanteessa 

aktiivisen oppijan roolin ja varmistaa omaa ymmärrystään käsiteltävänä olleesta aiheesta. 
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Kysymyksillään Mirja varmistaa, että Ahmed on ymmärtänyt opetettavan aiheen ja näin ollen 

tilanteen oppimistavoite on saavutettu.  

 

3.2.2 Oppilasta sitouttavat retoriset kysymykset 

 

Toinen kysymyskategoria, johon Mirjan esittämät kysymykset voi luokitella, on vahvistusta 

hakevat retoriset kysymykset. Tutkimusaineistoni loppupuolella ilmenevässä kieliopin opetus-

tilanteessa Mirja esittää Ahmedille kolme kertaa retorisen kysymyksen, jonka tehtävänä kes-

kustelussa on hakea vastaanottajan samanmielisyyden osoitusta (ks. VISK § 1705 ja § 1706) 

eikä niinkään asiavastausta. Tutkimusaineistossani nämä retoriset kysymykset ovat osa Mirjan 

pohjustavaa opetuspuhetta. Näiden retoristen kysymysten kautta Mirja pyrkii sitouttamaan Ah-

media keskustelutilanteeseen hakemalla Ahmedilta vahvistavaa vastausta. 

Kaikki aineistoni retoriset kysymykset ovat muodoltaan yksinkertaisia vaihtoehtokysy-

myksiä. Kaksi näistä retorisista kysymyksistä on esitetty arabiaksi samassa muodossa muu sa-

hiih ’eikö totta’, ja ne erottuvat Mirjan vuoron muista kielellisistä aineksista omaksi pro-

sodiseksi ja syntaktiseksi kokonaisuudekseen. Tutkimusaineistoni kolmas retorinen kysymys-

lause on esitetty englanniksi ja arabiaksi muodossa do you remember huna ’muistatko tässä’, 

ja lause on osana Mirjan pidempää puhunnosta, jossa pohjustaen kerrataan Ahmedille suomen 

kielioppisääntöjä. Niin prosodisesti kuin syntaktisestikin kyseinen lause ei ole itsenäinen koko-

naisuus vaan osana laajempaa lausumaa.  

         Seuraavassa esimerkissä 13 näkyy se, kuinka Mirjan retorinen kysymys muu sahiih ’eikö 

totta’ toimii paitsi taustoittaen suomen kielen opetusta myös kannustaen Ahmedia samanmieli-

syyden ilmaukseen. Esimerkissä rivillä 1–5 Mirja kertoo arabian kielen kielioppisääntöjä, 

minkä jälkeen hän vahvistusta ja myöntöä hakevasti lausuu Ahmedille arabiaksi retorisen ky-

symyksen muu sahiih 'eikö totta’ rivillä 5. Retorisen kysymyksen jälkeen Mirja vielä jatkaa 

arabian kieliopin selitystään rivillä 7. 

  

Esimerkki 13. SL5, 15:18 

01 Mirja:  .HH BES, (0.2) iða humma; (0.5) lan fi lugha 

               mutta      jos he           koska arabian kielessä 

                     

02         a’rabie (.)ji, (0.5) mäthälän (0.2) juriduun. 
                      j         esimerkiksi haluavat  

03         (0.2) 

04 Ahmed:  mm[m. 

-> Mirja:    [ji wa uun. (0.2) m[uu sahiih; (0.2) 

              j- ja -uun       ei   totta  

           ’Mutta jos ”he”. Koska arabian kielessä 

           j-kirjain, esimerkiksi haluavat-(muoto),            
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           (koostuu) j-(etuliitteestä) ja uun-(loppuliitteestä). 

           Eikö totta.’ 

06 Ahmed:                       [mm; (.) mm; 

07 Mirja:  daaimen for humma; .HH [s-   

           aina        heille  

           ’Se on aina he(-pronomini)lle.’  

08 Ahmed:                         [mmm. 

09 MIrja:  sauun. .h[hhh oke:i. (0.2) bes fi lugha finlandie 

           tekevät                    mutta suomen kielessä         

10 Ahmed:           [mmm. 

11 Mirja:  jimkin ante shifit; .hh v:at loo vät. hh #daaimen#. 

           ehkä   sinä näit             tai           aina 

           ’Tekevät. Okei. Mutta suomen kielessä,  

           kuten ehkä huomasit, se on vat tai vät aina.’ 

 

Rivillä 1 Mirja alkaa selittämään suomen kielen monikon kolmannen persoonan taivutustun-

nusta, mutta keskeyttääkin meneillään olevan rakenteen ja pitää puheessaan 0.5 sekunnin tauon. 

Tauon jälkeen Mirja alkaa selittämään Ahmedille sitä, miten monikon kolmannen persoonan 

taivutus menee arabian kielessä. Rivillä 5 Mirja sanoo Ahmedille arabiaksi muu sahiih ’eikö 

totta’.  Suomessa eikö-alkuinen kysymys tulkitaan usein retoriseksi ja siihen odotetaan positii-

vista tai neutraalia vastausta (VISK § 1644). Mirja sanoo lauseen myös osittain laskevalla in-

tonaatiolla, joten lausuman prosodiakin tukee sitä, että kyseessä ei ole varsinainen kysymys 

Ahmedille. Vahvistusta hakeva rivin 5 muu sahiih ’eikö totta’ -kysymyslause kohtelee siis Ah-

media kuulijana, jolla on pääsy puheena olevaan tietoon. Lisäksi kysymys hakee vahvistusta 

tiedon varmuudelle. Mirjan esittämä retorinen kysymys siis paitsi toimii osana kieliopin ope-

tuksen taustoitusta, se myös aktivoi oppilaan roolissa olevaa Ahmedia ja hakee vahvistusta 

aiempaan, arabian kieltä koskevaan, pohjustukseen.   

Rivillä 6 Ahmed vastaa Mirjan arabian kieltä koskevaan pohjustukseen kahdentuneella 

dialogipartikkelilla mm. Mm-partikkelilla Ahmed myöntää Mirjan vahvistettavaksi tarjoaman 

seikan. Rivillä 7 Mirja jatkaa vielä arabian kielen monikon kolmannen persoonan taivutusta 

koskevaa pohjustustaan sanoen daaimen for humma ’se on aina he(-pronominille)’. Ahmed 

kuittaa Mirjan arabian kieltä koskevan selityksen riveillä 8 ja 10 mm-partikkelilla.  

Rivin 5 retorinen kysymys sitouttaa Ahmedia tulevaan suomen kielioppia koskevaan ope-

tusjaksoon, sillä kysymyksen avulla Mirja aktivoi Ahmedia vastaamaan myöntävästi kysymyk-

seen ja sitä kautta kuuntelemaan tulevaa opetusjaksoa tarkemmin. Retorisella kysymyksellä ja 

siihen liittyvällä arabian kieltä koskevalla pohjustuksella Mirja ottaa huomioon oppilaan roo-

lissa olevan Ahmedin äidinkielen ja sen näkökulman verrattuna suomen kielioppiin. Retorisen 

kysymyksen kautta Mirja myös ottaa huomioon Ahmedin roolin arabian kielen asiantuntijana 

oppilaan roolin rinnalla.  
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3.3 Yhteenveto 

 

Tämä analyysikappaleeni käsitteli Mirjan kielellisiä opetuskäytänteitä ja niiden funktioita kes-

kustelussa. Mirja käyttää useita keskustelussa erilaisia keinoja ylläpitääkseen opettajan rooliaan 

kotona tapahtuvassa kielenopetustilanteessa. Analyysini perusteella Mirja käyttää dialogipar-

tikkeleita jäsentämään opetustilannetta. Mirja käyttää joo-dialogipartikkelia usein vuoronalkui-

sena partikkelina, jolloin sitä seuraa Ahmedin vuoron toisto, korjaus tai kehu. Toinen joo-par-

tikkelin käyttöympäristö on kohdissa, joissa jokin kokonaisuus on saatu onnistuneesti valmiiksi 

(kuten luettava lause). Toinen Mirjan käyttämä dialogipartikkeli mm puolestaan esiintyy ylei-

simmin jatkajana Ahmedin keskeneräisten toimintajaksojen välissä. Tyypillisesti mm-partik-

keli esiintyy yksin Mirjan vuorossa. Niissä vuoroissa, joissa mm-partikkelin lisäksi on muutakin 

puhetta, Mirja esimerkiksi kannustaa Ahmedia jatkamaan tarinan kääntämistä arabian kielelle 

tarinan lukemisen ohessa.   

Suoria toisen korjauksia esiintyy kakkoskielisessä aineistossani runsaasti. Suorat toisen 

korjaukset koskevat aineistossani sanoja, jotka on joko luettu niin väärin, ettei luettavana olevaa 

sanaa tunnista tai sanoja, joiden merkitys muuttuu esimerkiksi yhden väärän äänteen vuoksi. 

Suorat toisen korjaukset ylläpitävät siis osaltaan tilanteessa yhteisymmärrystä sekä niillä Mirja 

puuttuu muotoihin, jotka voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa Ahmedin ymmärrettävyyteen suo-

men kielen ei-natiivina puhujana.  

Kehumalla annetun palautteen kautta Mirja ylläpitää rooliaan opettajana. Kehuja esiintyy 

aineistossani kahdenlaisissa ympäristöissä: sellaisissa, joissa Ahmedin puheessa on ollut piir-

teitä ongelmallisuudesta mutta hän lausuukin sanan (lähes) oikein sekä kohdissa, joissa Ahmed 

lausuu pitkän sanan (lähes) oikein. Ahmed ei reagoi kehuihin mitenkään vaan jatkaa tarinan 

lukemistaan.  

Mirja käyttää opetuspuheessaan sekä aitoja että retorisia kysymyksiä. Aidoilla, vastausta 

hakevilla kysymyksillään Mirja pyrkii esimerkiksi saamaan Ahmedin osallistumaan opetusti-

lanteen aiheiden muotoutumiseen. Kysymykset eivät siis paitsi hae tietoa kysyjälle vaan myös 

pyrkivät aktivoimaan kysymysten vastaanottajaa ja sitouttamaan häntä vahvemmin keskustelu-

tilanteeseen.  Aitojen kysymysten kautta Mirja myös aktivoi Ahmedia ottamaan kantaa siihen, 

onko aihetta käsitelty tarpeeksi Ahmedin oppimisen kannalta vai kaipaako tämä vielä lisäope-

tusta aiheesta. Retorisilla kysymyksillä Mirja puolestaan sitouttaa Ahmedia tulevaan opetus-

jaksoon sekä ottaa huomioon oppilaan roolissa olevan Ahmedin äidinkielen, arabian, ja sen 

näkökulman.  
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4 Institutionaalisten roolien neuvottelutilanteita  

 

Tutkimusaineistossani keskustelussa vallitsevat institutionaaliset roolit: Mirja toimii suomen 

kielen opettajana ja Ahmed oppijana. Keskustelunanalyysille tyypillisesti tarkastelen keskuste-

lun osallistujien roolien rakentumista paikallisena, toiminnassa hetki hetkeltä muotoituvana il-

miönä (ks. Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana 2001: 17). Tästä näkökulmasta tarkastellen ai-

neistossa mielenkiintoista on se, kuinka keskustelun edetessä syntyy tilanteita, joissa Ahmed 

jollain tapaa haastaa tilanteessa vallitsevia rooleja ja irrottautuu hetkittäisesti oppilaan roolis-

taan. Tässä luvussa tarkastelen lähemmin muutamaa tällaista keskustelukohtaa niin Ahmedin 

kuin Mirjankin toiminnan kautta. Tarkastelen sitä, mitkä keskustelussa edeltävät asiat saavat 

Ahmedin haastamaan institutionaalisia rooleja ja miten institutionaalisten roolien neuvotteluti-

lanteet etenevät. Analysoin myös sitä, millä tavoin opettajan roolissa oleva Mirja reagoi Ahme-

din vuoroihin näissä murtumiskohdissa.  

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen keskustelutilannetta, jossa oppilas esittää opetta-

jalle direktiivin ja näin keskeyttää menneillä olleen tarinan lukemisen. Toisessa alaluvussa puo-

lestaan tarkastelen tilannetta, jossa oppilas haastaa toiminnan relevanssin aloittamalla välisek-

venssin tarinanluvun lomassa, ja kolmannessa alaluvussa analysoin tilannetta, jossa oppilas ot-

taa opettajan roolin. Lopuksi vertailen näitä kolmea eri tilannetta toisiinsa niin kokonaisraken-

teen kuin takaisin tilanteen institutionaalisuuteen suuntautumisen kannalta. 

 

4.1 Oppilas keskeyttää tarinanluvun direktiivillä 

 

Aineistoni alkupuolella, kun Ahmed on juuri aloittanut Mirjan kirjoittaman tekstin lukemisen, 

esiintyy ensimmäinen kohta, jossa Ahmedin oppilasrooli väistyy hetkeksi ja hän esittää tilan-

teessa Mirjalle direktiivin, joka liittyy tarinan kirjoitusasuun. Ahmed kritisoi Mirjan kirjoitta-

man tekstin kirjoitusasua, ja Ahmedin esittämä kritiikki on muotoiltu direktiivin muotoon. 

Esimerkkiä 14 edeltävästi Ahmed on kysynyt Mirjalta u- ja y-kirjainten eroa, sillä Ahmed 

on sekoittanut nämä kaksi kirjainta toisiinsa Mirjan kirjoittamaa tekstiä lukiessaan. Tähän vas-

tauksena Mirja on selventänyt Ahmedille kirjainten välisen eron, mihin Ahmed on lopulta vas-

tannut, että asia on hänelle vaikea. Heti tämän jälkeen alkaa esimerkki 14, jonka riviltä 1 myös 

näkyy Ahmedin vaikeus saada tekstistä selvää. Esimerkissä Ahmed on lukemassa tarinan lau-

setta En tiiä. 
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Esimerkki 14. SL5, 3:07 

01 Ahmed:  ef, (0.9) ou  en [hai;                      

                     vai     tämä 

           ’Ef(-sana). Vai onko tämä en(-sana)?’ 

02 Mirja:                   [>joo. (.) joo<. 

03         (0.2) en; (.) en.       

04 Ahmed:  en,  

05         (1.2) 

->         šveia h (.) iktibii:; (.) 

           vähän       kirjoittaa.IMP.FEM. 

07         ja±’[ni, 

           tarkoitan  

08 Mirja:      [>joo± joo<; 

09         (0.3) 

10 Ahmed:  ašuufhe.  

           näen sen  

           ’Kirjoita vähän, tarkoitan niin, 

           että näen sen (tekstin).’ 

11         (0.5) 

12 Mirja:  °joo°. 

13         (0.9) 

14 Ahmed:  haaðe tsii loo šinu, 

           tämä       vai mikä 

           ’Onko tämä tsii-(kirjain) vai mikä (tämä on)?’ 

15         (0.2) 

16 Mirja:  t:ee. (.) joo. 

17 Ahmed:  [tii?                               

18 Mirja:  [tee, (.) >Joo<; (.) tii,                            

 

 

Rivillä 1 Ahmed lausuu en-sanan ensin väärin (ef) mutta tauon jälkeen korjaa sanomansa sanan 

itse (en). Riveillä 2–3 Mirja vahvistaa Ahmedin sanoman ja toistaa en-sanan. Rivillä 5 Ahmedin 

lukemista seuraa 1.2 sekunnin mittainen tauko, jonka jälkeen (rivit 6–10) alkaa Ahmedin aloit-

tama uusi toiminto, hän kehottaa Mirjaa kirjoittamaan arabiaksi tekstiä selkeämmin (šveia ikti-

bii ja’ni ašuufhe ’Kirjoita vähän, tarkoitan niin, että näen sen [tekstin]’). Rivin 6 arabian iktibii-

verbi (’kirjoittaa’) on yksikön toisen persoonan feminiinimuodon imperatiivissa. Imperatiivi-

lauseen keskeisenä puhefunktiona on kehotuksen tai pyynnön esittäminen vastaanottajalle 

(VISK § 889) ja se on direktiivin prototyyppinen ilmaisutapa (mt. § 1645). Feminiinimuoto 

yhdessä prototyyppisen direktiivin ilmaisutavan kanssa voi olla Ahmedin keino varmistaa, että 

Mirja ymmärtää sanotun juuri hänelle suunnattuna direktiivinä eikä niinkään geneerisenä ke-

hotuksena. Direktiiviä kenties selittää se, että Ahmedilla on jo aikaisemmin ollut vaikeuksia 

lukea käsin kirjoitettua tekstiä, eikä se siis luultavimmin pohjaa pelkästään esimerkissä näky-

vään en-sanaan ja sen lukemisen vaikeuteen.  

Ahmedin rivillä 6 esittämä direktiivi kirjoittaa tekstiä selvemmin toimii keskustelussa 

vierusparin etujäsenenä, joka edellyttää puhekumppanilta, Mirjalta, joko kielellistä tai ei-kie-

lellistä reaktiota (ks. VISK § 1645). Mirja vastaakin kehotukseen reduplikoituneella dialogipar-

tikkelilla joo joo rivillä 8. Mirja siis myöntyy siihen, että kirjoittaa jatkossa selvemmin. VISK:n 
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(§ 1216) mukaan tyypillinen vastaus imperatiivimuotoiseen direktiiviin on esim. joo tai selvä, 

joten Mirjan vastaus ei poikkea oletetusta vastauksesta. Mirjan myönteinen vastaus kehotuk-

seen on myös jälkijäsenenä preferoitu (ks. Tainio 1997a: 94). Mirjan myötäilevä ja tunnusmer-

kitön toiminta palvelee keskustelun institutionaalista päämäärää eli sitä, että menneillä oleva 

tarina saadaan luettua loppuun. Tätä näkökulmaa tukee myös se, että Mirja antaa kyseisen 

myöntävän vastauksensa jo rivillä 8, ennen kuin Ahmed ehtii (rivillä 10) tarkentaa direktiiviään 

siitä, miten tai mitä Mirjan pitää kirjoittaa. 

Mirjan rivin 8 reduplikoitunut joo-partikkeli kertoo myös siitä, että Mirjalle on selvää, 

miten pitäisi kirjoittaa. Koska Ahmed on juuri aiemmin (ennen esimerkin 14 alkua) ilmaissut 

sen, että Mirjan kirjoittaman tekstin lukeminen on hankalaa, Mirja osaa vastata (rivillä 8) Ah-

medin direktiiviin myöntävästi ennen kuin tämä edes tarkentaa käskyään rivillä 10. Rivin 8 

repuplikoitunut joo-partikkeli ilmaisee, että asia on Mirjalle tuttu ja aiheen jatkokäsittely on 

Mirjan mielestä tarpeetonta (Kunnari 2011: 15). Lisäksi Stiversin (2004: 273) mukaan tällainen 

kahdentunut joo-partikkeli merkitsee ei paitsi edellisen vuoron vaan myös pidemmän sekvens-

sin loppuun käsitellyksi.  

Rivillä 10 Ahmed jatkaa direktiivistä vuoroaan tarkentaen Mirjalle kehotustaan. Hän sa-

noo arabiaksi: ašuufe ’näen sen’. Videoaineistolleni tyypillisesti arabianpuhuja on jättänyt lau-

seestaan pois (jotta-)konjunktion. Konjunktioiden puuttuminen voi olla Ahmedin tapa yksin-

kertaistaa äidinkieltään arabiaa keskustelukumppanilleen Mirjalle, jonka arabian kielen taito on 

vielä puutteellinen (ks. Ferguson 1971: 4–6). Näin ollen rivin 8 ašuufe ’näen sen’ -lauseen voi 

tulkita olevan aiemmin esitetyn direktiivisen päälauseen inkrementti, jälkikäteen lisätty sivu-

lause (ks. Ford, Fox & Thompson, 2002: 16). Direktiivin tarkennukseen Mirja vastaa rivillä 12 

uudelleen, tällä kertaa hiljaisella äänellä joo. Hyväksyessään kehotuksen ja antaessaan ymmär-

tää toimivansa kehotuksen mukaan Mirja hyväksyy sekä direktiivin että Ahmedin roolin hen-

kilönä, joka voi hänelle direktiivejä antaa. Joo-partikkelilla Mirja ei siis pelkästään vahvista 

Ahmedin direktiiviä ja myöntymistä siihen vaan myös sen, että edellä suoritettu keskustelutoi-

minto (tässä tapauksessa Ahmedin direktiivin tuottaminen) on ongelmaton (ks. Sorjonen 2001: 

96). Esimerkin lopussa rivillä 14 keskustelu ohjautuu takaisin menneillä olleeseen tilanteeseen 

niin, että Ahmed pienen tauon jälkeen jatkaa tarinanlukua, tosin kysyen ensin myös seuraavan 

kirjaimen ääntämiseen apua. Keskustelussa siis Ahmed palaa takaisin tilanteen institutionaali-

seen päätoimintaan. 
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4.2 Oppilas haastaa toiminnan relevanssin 

 

Tutkimusaineistossani on myös tilanne, jossa Ahmed haastaa keskustelutilanteessa toiminnan 

relevanssin. Oppilaan roolissa oleva Ahmed lopettaa menneillä olleen tarinanluvun ja aloittaa 

välisekvenssin, jossa hän esittää kriittisen kommentin tarinan laadusta. Keskustelussa oppilaan 

roolissa oleva Ahmed siis kritisoi opettajana toimivan Mirjan kirjoittamaa tekstiä, mikä ei ole 

tyypillistä perinteisessä luokkahuonevuorovaikutuksessa, jossa opettajalla on auktoriteetti.  

Ennen esimerkkiä 15 on edeltänyt useampia keskustelukohtia, joissa Ahmed on ilmaissut 

hänellä olevan vaikeuksia lukea Mirjan kirjoittamaa tarinaa. Mirja taas on esimerkkiä edeltä-

västi korjannut Ahmedin puhetta useita kertoja ja Ahmed on kysynyt eri kirjainten tai sanojen 

lukemiseen apua. Esimerkissä Ahmed on lukemassa loppuun tarinan lausetta Lilja ja Merja 

menevät kotiin ja tekevät ruokaa.  

 

Esimerkki 15. SL5, 5:23 

 

† ahm ilme 

± ahm käsi 

• mir käsi 

 

01 Ahmed:  ja:, (0.4) eke†vät, tshh 

   ahm                   †kurtistaa kulmiaan-> 

02         (0.3)        

03 Mirja:  tekevät, (0.5)•†(1.4)•(0.2) joo-o, (0.2) teke[vät, 

   ahm                  ->†      

   mir                   •......•osoittaa kynällä paperille-> 

04 Ahmed:                                               [rokkaa. 

05         (0.3) 

06 Mirja:  jo•o:. (0.2) •r:uokaa. 

   mir     ->•..........•osoittaa eri kohtaa paperilla-> 

07         (0.3)±(0.5)   

   ahm          ±......->                

08 Ahmed:  ↑ši•nu hai ±ki↑taa     ±be;±          

            mitä tämä kirjoitus 

            ’Mitä tämä kirjoitus on?’ 

   mir      ->•,,,,,,,,,,,,,,,-> 

   ahm              ->±heil. kättä±,,,± 

09         (0.3) 

10 Mirja:  j(h)oo, heh he •£KUlliš ziene£. .HHH 

                           ’todella hyvä’ 

   mir                  ->• 

11         hä- (.) e- hesse šinu ante tefhem min  

                 ’nyt  mitä sinä ymmärrät 

12         hai qoṣṣa. 

           tästä tarinasta’ 

13         (0.2) 

14 Ahmed:  HAI MUU qoṣṣa. (.) hai, anti [hiiʤi  

           tämä ei tarina    tämä sinä tällä lailla 

           ’Tämä ei ole tarina. Sinä tällä lailla puhut.’ 

15 Mirja:                               [↑LAA/. 

                                          ei  
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16 Ahmed:  tähʤiin. 

           puhut 

17 Mirja:  ↑laa hess- (0.2) hai (.) qoṣ±ṣa↑. 

            ei  ny-         tämä    tarina 

            ’Ei ny-. Tämä on tarina.’  

   ahm                                 ±...-> 

18         (0.3)±(0.2) 

   ahm        ->±osoittaa paperille kynällä-->> 

19 Ahmed:  Lilja ja: Merja:; (.) tylvat (.) ö::: 

20         (.) töi[stä:, 

21 Mirja:         [mm, 

 

Rivillä 1 Ahmed lausuu tekevät-verbin ilman ensimmäistä konsonanttia. Kyseisen sanan lop-

pupuolella hän alkaa kurtistaa kulmiaan, mahdollisesti epätietoisuutensa osoittamiseksi. Myös 

se, ettei Ahmed rivillä 3 jatka puheenvuoroaan tarinanlukijana, kielii jonkinlaisesta ongelmasta 

keskustelussa. Rivillä 7 Keskusteluun syntyy 0.7 sekunnin mittainen tauko, jonka jälkeen Ah-

med sanoo Mirjalle šinu hai kitaabe ’mikä tämä kirjoitus on’. Aloittaessaan kyseisen lauseen 

Ahmed puhuu korkeammalta ja näin ollen lause erottuu prosodisesti puheympäristöstään. Sa-

noessaan arabiaksi kitaabe-sanan (’kirjoitus’) Ahmed myös heilauttaa kättään terävästi paperia 

kohti painottaen sanomaansa. Ahmedin puheenvuoro on siis tunnelatautunut, minkä voi tulkita 

kriittiseksi kannanotoksi neutraalin kysymyksen sijaan.  

Mirja vastaa Ahmedille rivillä 10 naurahtaen myöntävästi joo. Tässä tilanteessa Mirjan 

naurun voi huvittuneisuuden sijaan tulkita ilmaisevan joko ongelmaa vuorovaikutuksessa tai 

Mirjan hämillisyyttä (ks. Haakana 2001).  Samassa vuorossa rivillä 10 Mirja myös esittää Ah-

medille oman arvionsa tekstistä arabiaksi sanoen todella hyvä. Vastauksellaan Mirja käsittelee 

Ahmedin siis kritiikin sisältänyttä vuoroa vastattavana, eikä esimerkiksi kyseenalaista vuoroa 

(esimerkiksi sanomalla miten niin). 

Riveillä 11 ja 12 Mirja yrittää palauttaa toimintalinjan takaisin tarinan tarkasteluun kysy-

mällä, mitä Ahmed on tarinasta ymmärtänyt (hesse šinu ante tefhem min hai qoṣṣa ’mitä sinä 

ymmärrät tästä tarinasta nyt’). Ahmed ei kuitenkaan vastaa kysymykseen rivillä 14, vaan kysy-

myssekvenssin ensimmäinen osa jää kokonaan ilman jälkijäsentä, mikä on luonteeltaan prefe-

roimatonta. Ahmed jatkaa aloittamaansa erilinjaista toimintaa ja ilmaisee Mirjalle mielipiteensä 

siitä, ettei kyseinen teksti ole tarina. Rivillä 14 Ahmed rinnastaa Mirjan kirjoittaman tarinan 

arkiseen puheeseen (hai anti hiiʤi tähʤiin ’sinä tällä lailla puhut’). Voi olla, että Ahmedin 

käsitys tarinasta eroaa Mirjan käsityksestä heidän kulttuuritaustojensa vuoksi. Ahmed siis kiel-

tää Mirjan esittämän toteamuksen kirjoituksen laadusta ja esittää oman mielipiteensä ilman, 

että asia olisi ollut keskustelun alla. Perinteisessä luokkahuonevuorovaikutuksessa opettajalla 

on auktoriteetti ja hän päättää keskustelun kulusta (ks. Lemke 1990), joten tässä kohdassa 
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Ahmed siirtyy oppilaan roolista arkirooliinsa esittäessään mielipiteensä tekstistä painokkaaseen 

sävyyn.  

Rivillä 15 Mirja vastaa Ahmedille päällekkäispuhuntana kovalla äänellä arabiaksi laa 

’ei’. Rivillä 17 hän kieltää Ahmedin väitteen sanomalla, että kyseessä todella on tarina. Mirja 

käyttää predikatiivilauseessa indikatiivia, joka VISK:n mukaan (§ 1590) ilmaisee jopa suurem-

paa episteemistä varmuutta kuin sellainen lausuma, jossa on välttämättömyyttä osoittava modus 

tai muu modaalinen keino. Mirjan toteava vuoro implikoi siis Ahmedille sitä, että Mirja on 

asiasta varma eikä hän jaa Ahmedin käsitystä tarinan (huonosta) laadusta. Vuoron voi nähdä 

Mirjan pyrkimyksenä sulkea keskustelu tekstin laadusta ja osoittaa roolinsa opettajana, jolla on 

tiedollinen valta ja auktoriteetti tilanteessa. Rivillä 18 Ahmed palaakin keskeytyneeseen toi-

mintaan siirtämällä kynänsä menneillään olleeseen tarinan kohtaan ja jatkaa tarinanlukua. Ah-

med siis palaa oppilaan rooliinsa ja tyytyy siihen, mitä Mirja on tekstistä sanonut. Ahmed ei 

enää esitä omia eriäviä mielipiteitään vaan jatkaa keskeytynyttä toimintalinjaa lukien tarinaa 

eteenpäin. Toisaalta Ahmed ei myöskään hyväksy Mirjan esittämää näkemystä eksplisiittisesti 

vaan Mirjan esittämä arvio tarinan laadusta jää ilman vastausta. 

 

4.3 Oppilas ottaa arabian asiantuntijan roolin 

 

Aineistossani on keskustelukohta, jossa oppilaan roolissa oleva Ahmed ottaa arabian kielen 

asiantuntijan roolin ja alkaa selittää Mirjalle löytyä-verbin arabiankielistä käännöstä. Kyseisen 

kielen, eli arabian, episteeminen auktoriteetti on Ahmedilla arabian kielen natiivipuhujana ja 

kulttuurintuntijana, kun taas Mirja puolestaan on tiedollisesti vastaanottavassa asemassa. Seu-

raavassa esimerkissä 16 molemmat keskustelijat mukautuvat hetkeksi vaihtuviin, joskin myös 

institutionaalisiin, rooleihinsa.  

Esimerkkiä 16 edeltävästi Mirja ja Ahmed ovat käyneet yhdessä läpi tarinaa ja kääntäneet 

sitä samanaikaisesti arabian kielelle. Mirja on juuri selittänyt Ahmedille, mitä suomen lause 

Tuolla vasemmalla ne on tarkoittaa. Mirja on kääntänyt lauseen englanniksi luultavasti siitä 

syystä, ettei lauseen olla-verbiä voisi luontevasti kääntää arabian kielelle, jossa sitä ei preesen-

sissä käytetä. Ahmed on tämän jälkeen jo kerran ehdottanut käännökseksi arabian jilgaa-verbiä 

(’löytää’), mutta Mirja ei ole vahvistanut eikä kieltänyt Ahmedin käännöstä. Esimerkin ensim-

mäisellä rivillä näkyy Mirjan sanaselitys tarinan lauseessa olevalle ne-pronominille.  

 

Esimerkki 16. SL5, 10:43 

± ahm käsi 

• mir käsi 
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01 Mirja:  you understand, (0.2) [mal äkil lo mal, .HH 

                                 POSS ruoka tai POSS 

           ’Ymmärrätkö. (Se on) ruuista tai’ 

02 Ahmed:                        [ii ii; (.) hunaak tilget diʤa•aʤ. 

                                  ’joo joo    tuolta löydät kanat’ 

   mir                                                         •..-> 

03         (0.2) 

04 Mirja:  joo. 

05         (0.2) 

06 Ahmed:  mm•m.  

   mir     ->•nostaa vesilasin huulilleen-> 

07         (1.1) 

08 Ahmed:  ng•uul ±hunaa±ke, 

           ’sanomme tuolta’  

   mir     ->•juo vettä-> 

   ahm            ±.....±viittilöi kädellään poispäin-> 

09         (0.2)•(0.1) 

   mir        ->•laskee lasin pöydälle->  

10 Mirja:  m[m, 

11 Ahmed:   [tilget diʤaaʤ. (.) ja’ni hunaake min tru±uh jes•ra,  

            ’löydät     kanat   eli tuolla kun menet vasemmalle’ 

   mir                                                    ->•,,, 

   ahm                                             ->±viittaa vas-> 

12         (0.2) 

13 Mirja:  ii.• 

           joo 

   mir      ->• 

14         (0.3) 

15 Ahmed:  tsuuf, (0.2) tilgaa, (0.2) ±tsuufe (.) ante [tsuufe. 

           ’näet        löydät        näet sen   sinä  näet sen’ 

   ahm                              ->±viittilöi molemmin käsin-> 

16 Mirja:                                              [joo; (.) 

17         jo±o; 

   ahm     ->±,,,,,,-> 

18         (0.3)±(0.9) 

   ahm        ->±osoittaa kynällä paperille-> 

19 Ahmed   .hhhh HHhh 

20         (0.4) • (0.4)•(0.2) 
   mir          •.....•osoittaa kynällä paperille-->> 

21 Mirja:  myyjä vastaa. 

 

Esimerkissä 16 Ahmed ottaa arabian kielen asiantuntijan roolin alkaessaan selittää Mirjalle ara-

bian kielen löytää-verbin merkitystä riviltä 8 eteenpäin. Ahmed selittää Mirjalle, kuinka luet-

tavana olleen tarinan lause Tuolla vasemmalla ne on sanottaisiin luontevasti arabiaksi. Ahmed 

käyttää riveillä 2 ja 11 puheessaan ne-sanan tilalta diʤaaʤ (’kanat’) -sanaa, sillä tarinassa ne-

sana viittaa aiemmin puheena olleeseen kauppalistan kohtaan kanat. Esimerkissä Mirja argu-

mentoi oman käännösehdotuksensa puolesta asettumalla asiantuntijan rooliin. 

Rivillä 4 Mirja sanoo laskevalla intonaatiolla joo, jolloin edellinen toiminta, ne-sanan 

selittäminen Ahmedille, on tullut sekventiaalisesti päätökseensä. Tämän jälkeen rivillä 6 Mirja 

nostaa vesilasin huulilleen, mikä osaltaan implikoi Ahmedille sitä, ettei Mirja ole ottamassa 

puheenvuoroa.  Rivillä 8 Ahmed aloittaa jilgaa (’löytää’)-verbin selityksen reilun sekunnin 
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kestäneen tauon jälkeen sanomalla arabiaksi nguul hunaake ’sanomme tuolta’. Aiemmin rivillä 

1 Mirja on selittänyt arabiaksi ne-pronominia muttei ole kääntänyt suomenkielistä lausetta 

luontevasti arabian kielelle. Luultavasti tämän vuoksi riviltä 8 eteenpäin Ahmed ottaa arabian 

kielen asiantuntijan roolin ja selittää Mirjalle, kuinka lause käännettäisiin sujuvasti arabian kie-

lelle. Aloittamassaan lauseessa Ahmed käyttää monikon ensimmäisen persoonan taivutusmuo-

toa, mikä on tyypillistä institutionaaliselle puheelle (Drew & Heritage 1992: 30). Ahmed siis 

tuottaa puheeseensa näkökulman, jossa hän puhuu tietyn ryhmän edustajana, ei yksityishenki-

lönä.  

Ahmed jatkaa riveillä 11–15 arabian kielen jilgaa (’löytää’) -sanan selittämistä käyttäen 

tukisanana jšuuf (’nähdä’) -verbiä. Ahmed sanoo Mirjalle rivillä 15 arabiaksi tšuufe ante tšuufe 

(’näet sen, sinä näet sen’). Voi olla, että nähdä-verbi on Mirjalle jo tuttu sana, jonka avulla 

mahdollisesti uutta löytää-sanaa hänelle nyt selitetään. Ahmed käyttää sekä jšuuf (’nähdä’) - 

että jilgaa (’löytää’) -verbeistä yksikön toisen persoonan maskuliinista muotoa, mikä implikoi 

sitä, ettei kyseinen lause ole tarkoitettu henkilökohtaisesti puhetilanteen naispuoliselle kuuli-

jalle vaan geneeriseksi esimerkkilauseeksi. Ahmed tuottaa myös lauseessa käyttämänsä yksi-

kön toisen persoonan persoonapronominin (ante ’sinä’) maskuliinisessa muodossa, mikä on 

arabian kielessä tunnusmerkitön, esimerkkilauseissa geneerisesti käytetty muoto. (Ks. Henkin 

2019: 55.) 

Rivillä 8 aloittaessaan arabian kieltä koskevan selityksensä Ahmed aloittaa myös elehti-

misen käsillään. Hunaake (’tuolla’) -sanan kohdalla Ahmed tekee viittaavan eleen ja jatkaa 

käsiensä liikettä niin, että jesra (’vasemmalle’) -sanan kohdalla rivillä 11 liike suuntautuu va-

semmalle ja lopussa rivillä 15 molemmat kädet viittilöivät eteenpäin ante tsuufe -lauseen (’näet 

sen’) kohdalla. Esimerkissä Ahmedin selittävän ja aktiivisen puheen lisäksi on siis nähtävissä 

hänen fyysisesti aktiivinen vuorovaikutuksensa keskustelutilanteessa. Aiemmin keskustelun ai-

kana Ahmed on fyysisesti passiivisempi ja Mirja puolestaan aktiivisempi selittäessään esimer-

kiksi tuolla-proadverbia. Rivillä 18 eleitä tarkastelemalla näkee myös sen, että Ahmed on kat-

kelmassa ensimmäinen, joka palauttaa huomionsa takaisin luettavana olevaan tekstiin osoitta-

malla kynällään taas paperille. Näin ollen Ahmed päättää, milloin jilgaa (’löytää’) -verbistä ja 

sen arabian käännöksestä on keskusteltu tarpeeksi ja on aika palata takaisin keskeytyneeseen 

toimintaan. 

Esimerkissä myös Mirja hyväksyy Ahmedin arabian kielen asiantuntijan roolin. Riveillä 

10, 13, 16 ja 17 Mirja vastaa Ahmedille vain minimipalautteella (ii [’joo’], joo). Rivillä 13 

Mirja käyttää arabiankielistä minimipalautetta ii ’joo’, kun taas Ahmedin jatkaessa rivillä 15 

selitystään, Mirja siirtyy suomen joo-partikkeliin (riveillä 16–17). Suomen kieleen siirtyminen 
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voi olla osa yritystä palauttaa keskustelu takaisin agendaan. Rivien 16 ja 17 kahdentunut joo-

partikkeli toimii tässä tilanteessa luultavimmin Mirjan merkkinä Ahmedille, että asian jatkokä-

sittely on tarpeetonta (ks. Kunnari 2011: 15) ja on aika palata takaisin tarinan lukemiseen. Myös 

se, ettei Mirja kommentoi arabian kielen jilgaa (’löytää’) -verbiä eikä sen mahdollista uutuutta 

itselleen, voi olla Mirjan keino palauttaa keskustelu mahdollisimman nopeasti takaisin men-

neillä olleeseen tarinan lukemiseen. Rivillä 19 Ahmed vetää henkeä ensin sisään ja sitten hen-

gähtää ulos, minkä aikana hän osoittaa kynällä paperille. Ahmedin huomio on siis suuntautunut 

takaisin tarinan lukemiseen, mihin Mirja reagoi rivillä 21 lausuen ääneen tarinan seuraavat sa-

nat myyjä vastaa. Tarinan lukemiseen palataan siis Ahmedin toimesta, mihin tosin on luulta-

vasti vaikuttanut Mirjan minimaalinen reagointi arabian opetustilanteessa sekä hänen lausu-

mansa joo joo sanaselityksen lopuksi. Keskustelijat eivät käytä metapuhetta tarinaan palaa-

miseksi vaan takaisin tarinan lukemiseen siirtyminen tapahtuu muun muassa eleiden kautta.  

 

4.4 Yhteenveto institutionaalisten roolien neuvottelutilanteista 

 

Tilanteet, joissa keskustelun institutionaalisista rooleista ikään kuin neuvotellaan, alkavat 

useimmiten keskustelussa esiintyneen pitkähkön tauon jälkeen. Aineistossani ei esiinny yhtään 

kohtaa, jossa Ahmed aloittaisi päätoiminnasta poikkeamisen kesken Mirjan (opetus)vuoron tai 

muun tilanteen, jossa Mirjalla on jonkin asian selitys syntaktisesti kesken. Kahdessa ensimmäi-

sessä kohdassa, joissa päätoiminnasta poiketaan, Ahmedilla on ollut tarinan lukeminen kesken 

ja hänen olisi ollut odotuksenmukaista jatkaa lukemista, mutta hän aloittaakin päätoiminnasta 

poikkeavan vuoron. Viimeisessä kohdassa, esimerkissä 16, puolestaan Ahmedin arabian kielen 

asiantuntijan roolin laukaisee tilanne, jossa Mirja selittänyt suomenkielisen lauseen käännöstä 

englannin kielen kautta eikä suoraan arabiaksi, jolloin Ahmed alkaa selittää arabian kielelle 

luontevaa käännöstä.  

Kohdat, joissa institutionaalisuus murtuu, syntyvät aina oppilaan roolissa olevan Ahme-

din aloitteesta. Useimmissa kyseisissä institutionaalisuuden murtumiskohdissa on huomatta-

vissa se, että Mirja pyrkii ohjaamaan keskustelua mahdollisimman nopeasti takaisin kohti kes-

kustelun kesken jäänyttä institutionaalista toimintalinjaa, tarinan lukemista ja kääntämistä ara-

biaksi. Esimerkissä 14 tämä näkyy Mirjan myötäilynä, esimerkissä 15 taas Mirjan esittämänä 

suomenkielisen tarinan ymmärtämiseen liittyvänä kysymyksenä (ks. luku 3.2.1, jossa käsittelen 

kysymyksiä sitouttamisen keinona) ja Ahmedin kritiikin kieltämisenä. Esimerkissä 16 se näkyy 

niin, että Mirja vastaa Ahmedille vain minimipalauttein, ei kommentoi omaa arabian löytää-

verbin tietämystään ja vastaa lopuksi Ahmedille topiikin loppumista indikoivalla 
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kahdentuneella joo-partikkelilla. Mirjalla näyttää olevan siis Ahmedia vahvempi orientoitumi-

nen keskustelutilanteen institutionaaliseen päämäärään ja toimintalinjaan. 

Tämän analyysikappaleen ensimmäisessä (14) ja toisessa (15) esimerkissä Ahmedin rooli 

oppilaana murtuu, kun hän pyrkii ottamaan tilanteessa auktoriteetin aseman direktiivin antami-

sen ja eriävän mielipiteensä ilmaisemisen kautta. Viimeisessä esimerkissä (16) Ahmedin suo-

men kielen oppilaan rooli väistyy arabian kielen asiantuntijan roolin tieltä, mutta roolinvaihdos 

kuitenkin palvelee keskustelussa menneillä ollutta tarinan kääntämistä. Nämä kaikki murtuma-

kohdat ja päälinjasta poikkeamiset liittyvät menneillä olevaan institutionaaliseen opetustilan-

teeseen niin, ettei keskustelun aihe vaihdu mihinkään asiaan täysin kuulumattomaan seikkaan 

vaan esimerkiksi tarinaan, jota tilanteessa käsitellään. Tämän analyysiluvun kaksi ensimmäistä 

esimerkkiä käsittelivät tilanteita, joissa Ahmed suoraan kritisoi tekstin luettavuutta ja sen tyyliä. 

Viimeisessä esimerkissä etsittiin käännöstä jilgaa (’löytää’) -verbille, mikä palveli tilanteessa 

menneillään ollutta tarinan kääntämistä suomesta arabian kielelle. Vaikka Ahmed haastaakin 

oppilaan rooliaan ja sen asettamia toimintakehyksiä, hän kuitenkin pitäytyy keskustelutilanteen 

institutionaalisessa kehyksessä, suomen kielen opetuksessa.  

 

 

5 Lopuksi 

 

Tässä luvussa teen käyn läpi lyhyesti tutkielmani analyysia ja sen tuloksia sekä vastaan johdan-

tokappaleessa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Lopuksi käyn läpi myös tutkielmani rajoitteita 

sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä, joita tutkielmani analyysi herätti.  

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut kotona tapahtuvan suomen kielen opetustilanteen institu-

tionaalisia piirteitä sekä keskustelukohtia, joissa institutionaalisista rooleista neuvotellaan. Tut-

kimusaineistona on ollut kaksikielisen avioparin kotona kuvattu video, jossa nainen ottaa opet-

tajan roolin ja mies oppilaan roolin. Luvussa 3 analysoin opettajan roolissa olevan Mirjan an-

tamia kommentteja lukutehtävän aikana sekä tarkastelin opettajan esittämiä kysymyksiä ope-

tuspuheen aikana. Luvussa 4 otin tarkasteluun keskustelukohdat, joissa oppilaan roolissa oleva 

Ahmed aloittaa institutionaalisten roolien haastamisen ja poikkeaa tilanteen päätoiminnasta.  

Luvussa 3 tarkastelin opetustilanteen institutionaalisia piirteitä opettajana toimivan Mir-

jan toiminnan kautta. Alaluvussa 3.1 analysoin oppilaan suorituksen kommentointia 
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lukutehtävän aikana. Mirja kommentoi oppilaan tarinan lukemista dialogipartikkeleilla joo ja 

mm, tekemällä suoria toisen korjauksia sekä kehumalla oppilasta oppilaan tarinan lukemisen 

aikana.  

Dialogipartikkeleista Mirja käyttää aineistossa miltei ainoastaan joo- ja mm-partikkeleita, 

joista joo-partikkelia hän käyttää taajimmin. Aineistoanalyysin perusteella Mirja kuittaa joo-

partikkelilla vastaanotetuksi sellaisiakin Ahmedin vuoroja, joita seuraa Mirjan tekemä suora 

toisen korjaus joo-partikkelin kanssa samassa vuorossa. Joo-partikkelia esiintyykin aineistos-

sani useimmiten vuoroissa, joissa vuoro jatkuu dialogipartikkelin jälkeen. Joo-partikkeli ikään 

kuin pitää yllä yhteisymmärrystä ja samanmielisyyttä keskustelussa myöntävällä merkityksel-

lään, vaikka vuorossa ilmenisi suora toisen korjaus. Toinen joo-partikkelin käyttöympäristö ai-

neistossa on kohdissa, joissa jokin kokonaisuus on saatu onnistuneesti valmiiksi (kuten luettava 

lause). Joo-partikkelilla Mirja sulkee siis pidemmän jakson keskustelussa.  

Mm-dialogipartikkeli puolestaan toimii keskustelussa useimmiten jatkajana kohdissa, 

joissa Ahmedin puhe ei ole loppuunsaatettu. Mm-partikkelilla Mirja useimmiten vahvistaa Ah-

medin vuoron (ääntämisen) oikeaksi. Mm-partikkelia käytetään yleisimmin yksin omana vuo-

ronaan, luultavasti koska yleisin keskustelutehtävä mm-partikkelille on toimia hyväksyvänä ke-

hotuksena jatkaa tarinan lukemista. Dialogipartikkelien kautta Mirja siis opetustilanteessa yllä-

pitää omaa institutionaalista rooliaan kertomalla mm-partikkelilla Ahmedille, milloin ääntämi-

nen on ollut oikeaa ja Ahmed voi jatkaa lukemistaan. Mm-partikkeli ilmenee aineistossa myös 

vuoronalkuisena, mutta analysointini perusteella nämä vuoronalkuiset mm-partikkelit ilmene-

vät kohdissa, joissa on menneillään tarinan kääntäminen arabian kielelle. Mirja myös jäsentää 

luettavana olevaa tarinaa ja sen lauseiden hahmottamista Ahmedille sen mukaan, valitseeko 

hän minimipalautteeksi mm-partikkelin lauseiden sanojen välissä vaiko joo-partikkelin koko-

naisten luettujen lauseiden lopuksi.  

Toinen alaluvussa 3.1 käsittelemäni oppilaan suorituksen kommentointi koski suoria toi-

sen korjauksia. Aineistossa esiintyy runsaasti suoria toisen korjauksia, mutta esimerkiksi kor-

jausaloitteita ei juuri ollenkaan. Tämä eroaa arkivuorovaikutuksesta, jossa korjausaloitteet ovat 

suoria toisen korjauksia useammin käytössä, sillä ne mahdollistavat preferoidun itsekorjauksen 

(Sorjonen 1997: 113). Kolmasosassa aineistoni suorista korjauksista opettajan asemassa oleva 

Mirja ei merkitse suoraa toisen korjaamistaan preferoimattomaksi toiminnaksi vaan toiminta 

on tunnusmerkitöntä. Aineistossani ilmenevistä Mirjan tekemistä suorista korjauksista miltei 

puolet tapauksista Ahmed lausuu haetun sanan tilalta jonkun toisen, äänteellisesti lähellä olevan 

suomen kielen sanan (toista -> töistä) ja kolmasosassa tapauksista Ahmedin lausuma väärä 

muoto eroaa haetusta sanasta niin paljon, ettei haettua sanaa pystyisi Ahmedin lausuman 
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perusteella päättelemään (konta -> kanat). Aineiston perusteella siis näyttää siltä, että Mirja 

tekee suoria toisen korjauksia erityisesti tilanteissa, joissa yhteisymmärrys on vaarassa rikkou-

tua. Esimerkiksi Mirjan korjaamat sanat, joissa on vain yhden äänteen ero, ovat sellaisia sanoja, 

joissa kyseisen äänteen ero muuttaa lauseen merkityksen. Aineistossani suorat toisen korjaukset 

ilmentävät Mirjan institutionaalista asemaa opettajana, sillä suoria toisen korjauksia tekemällä 

Mirja asettuu tietävän rooliin eikä tarjoa esimerkiksi korjausaloitteilla Ahmedille mahdolli-

suutta korjata itse omaa puhettaan.  

Tarinan lukemisen aikana Mirja kommentoi Ahmedin suoritusta myös kehumalla. Kehut 

on muotoiltu yksinkertaisiksi lausumiksi, joissa toistuu sana hyvä/hyvin. Kehumiset ilmenevät 

kohdissa, joita on edeltänyt Ahmedin puheessa esimerkiksi epäröintiäänteet tai pitkät tauot. 

Mirja kehuu Ahmedia oikein lausutuista sanoista, joiden lukeminen on aiemmin keskustelussa 

tuottanut vaikeuksia (ks. esimerkki 9). Toinen kehuja laukaiseva tekijä on Ahmedin (lähes) 

oikein lukemat suomenkieliset sanat tarinassa. Kehujen avulla Mirja siis antaa myönteistä pa-

lautetta oppilaan toiminnasta nimenomaan opettajan roolista käsin. Kehumistoiminnon kautta 

Mirja asemoi itsensä episteemisesti asemaan, jossa hänellä on tietoa luettavana olevasta sanasta 

ja sen oikeasta ääntämisasusta, ja toisaalta Ahmedin asemaan, jolla ei ole samanlaista pääsyä 

tietoon.  

Luvun 3 toisessa alaluvussa 3.2 tarkastelin Mirjan esittämiä kysymyksiä sekä niiden 

funktiota keskustelussa. Mirja esittää opetuspuheensa aikana Ahmedille kahdenlaisia kysymyk-

siä: oppilasta osallistavia aitoja kysymyksiä ja oppilasta sitouttavia retorisia kysymyksiä. Op-

pilasta osallistavilla aidoilla kysymyksillä Mirja aktivoi oppilaan roolissa olevaa Ahmedia osal-

listumaan opetustilanteen suunnittelemiseen niin, että Ahmed vaikuttaisi siihen, millaisia asi-

oita hänelle opetetaan. Aitojen kysymysten kautta Mirja pyrkii osallistamaan Ahmedia institu-

tionaaliseen keskustelutilanteeseen, jottei opettajana toimiva Mirja olisi ainoa, joka päättää kes-

kustelun sisällöstä. Retorisia kysymyksiä Mirja esitti opetuspuheensa aikana, kun hän pohjusti 

suomen kielen opetustaan arabian kieltä koskevalla selityksellä. Oppilasta sitouttavilla retori-

silla kysymyksillä Mirja ottaa huomioon Ahmedin roolin arabian kielen asiantuntijana sekä 

hakee vahvistusta Ahmedilta. Retorisilla kysymyksillään Mirja sitouttaa Ahmedia kuuntele-

maan opetuspuhettaan tarkemmin ja hakee tilanteessa samanmielisyyden ilmauksia oppilaan 

roolissa olevalta Ahmedilta.  

Luvussa 4 analysoin keskustelukohtia, joissa institutionaalisista rooleista neuvotellaan ja 

tilanteen päälinjasta hetkellisesti poiketaan. Näitä tilanteita, joissa institutionaalisuus osittain 

murtuu, yhdistää se, että Ahmed toimii niissä aloitteellisesti. Luvun esimerkeissä Ahmed kes-

keyttää tarinanluvun direktiivillä, haastaa toiminnan relevanssin kritisoimalla 
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opetusmateriaalia sekä viimeisessä ottaa arabian asiantuntijan roolin. Keskeyttämällä tarinan-

luvun direktiivillä Ahmed kritisoi Mirjan kirjoittaman tekstin luettavuutta. Ahmed esittää oman 

mielipiteensä tarinan luettavuudesta, mihin Mirja vastaa hyväksymällä kritiikin. Direktiivillään 

Ahmed laajentaa perinteistä oppilaan roolia, johon ei kuulu käskyjen antaminen opettajalle (ks. 

Lemke 1990). Toisessa luvun 4 esimerkissä haastamalla toiminnan relevanssin Ahmed pyrkii 

tuomaan esiin oman ajatuksensa tarinan laadusta, kun taas Mirja vastustaa Ahmedin kritisointia 

ja pyrkii palauttamaan keskustelun takaisin menneillä olleeseen toimintaan. Tästä huolimatta 

Ahmed jatkaa tarinan kritisoimista, joten Ahmed aktiivisesti pyrkii tilanteessa pois oppilaan 

roolista, jossa ei ole samanlaista auktoriteettia tilanteessa kuin opettajalla. Viimeisessä esimer-

kissä Ahmed ottaa arabian kielen asiantuntijan roolin. Ahmed alkaa selittää Mirjalle arabian 

jilgaa (’löytää’) -verbiä, mihin Mirja vastaa vain dialogipartikkelein. Tilanteen päälinjaan pa-

lataan niin, että Ahmed siirtää kynänsä osoittamaan tarinan menneillä olevaa kohtaa.  

Analyysini perusteella siis Mirja asemoituu opettajan rooliinsa tavoilla, joilla hän kom-

mentoi Ahmedin tarinan lukemista sekä opetuspuheen aikana esittämiensä kysymysten kautta. 

Ahmed puolestaan pyrkii neuvottelemaan tilanteen institutionaalisista rooleista sekä poikkeaa 

tilanteen päätoiminnasta. Keskustelutilanteessa molemmat osallistujat kuitenkin omalla toimin-

nallaan rakentavat tilanteesta institutionaalista sekä toimivat institutionaalisten roolien luo-

missa rajoissa suurimmalta osin. Analyysini tulokset antavat tutkimuskentälle uutta tietoa ko-

tona tapahtuvasta kielenopetuksesta sekä sen institutionaalisista piirteistä, vaikkakin kyseessä 

on lyhyt tapaustutkimus. Tutkimustulokseni täydentävät aiempaa tutkimusta niin dialogipartik-

keleista, suorasta toisen korjauksesta kuin kehuistakin kakkoskielisen ja institutionaalisen kes-

kustelun näkökulmasta. Esimerkiksi alaluvun 3.1.1 tulokset dialogipartikkelien käytöstä kak-

koskielisessä opetustilanteessa jäsentämässä keskustelua antavat lisätietoa kyseisten partikke-

lien käyttöympäristöistä kakkoskielisessä keskustelussa. Analyysiluvun 4 tulokset puolestaan 

antavat uutta tietoa puolestaan siitä, miten vähän tutkitussa kotona tapahtuvassa kielenopetus-

tilanteessa oppilas pystyy toimimaan ja millaisin keinoin hän pyrkii neuvottelemaan tilanteen 

institutionaalisista rooleista.  

 

5.2 Jatkotutkimusaiheita  

 

Tutkielmassani on muutamia rajoitteita, jotka täytyy ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa. 

Aineistovideoni on kestoltaan lyhyt, vain 20 minuuttia. Keskustelun kokonaisrakenteen tarkas-

telun kannalta keskustelun loppuosa jää myös uupumaan, koska video on leikkautunut poikki 

teknisistä syistä johtuen kesken opetustilanteen. Kyseessä on siis kvalitatiivinen 
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tapaustutkimus, joka käsittelee vain yhden pariskunnan välistä kotona tapahtuvaa opetusvuo-

rovaikutusta, eikä tuloksia voi yleistää koskemaan mitään laajempaa joukkoa. Toisaalta tapaus-

tutkimukseni antaa uutta tietoa kotona tapahtuvasta kielenopetustilanteesta sekä osoittaa sen, 

että kyseisen vuorovaikutustilanteen laajemmalle tutkimiselle olisi tutkimuskentällä tarvetta. 

Käyttämästäni aineistostani voisi esimerkiksi tutkia, millaisia Mirjan harvoin esittämät korjaus-

aloitteet ovat ja millaisissa ympäristöissä ne ilmenevät.   

Tutkielmani herättämiä jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi sen tutkiminen, mil-

laisia piirteitä opettajan ja oppilaan välinen läheinen suhde luo perinteiseen opetusvuorovaiku-

tukseen. Kiinnostavaa olisi tutkia myös, milloin kaksikielisessä arkisessa vuorovaikutuksessa 

aktivoituu kielenopettajan rooli. Kurhilan (2001: 191) mukaan institutionaalisissa tilanteissa, 

joissa keskustelijoiden epäsymmetria on niin kielellistä kuin myös institutionaalista, natiivin 

institutionaalinen rooli on vahvempi kuin suomen kielen natiivipuhujan rooli. Millainen tilanne 

on monikielisessä arkivuorovaikutuksessa, aktivoidaanko kielenopettajan rooli helpommin ja 

millä tavoin puhujien läheinen suhde vaikuttaa kielenopetustilanteeseen ja siinä vallitseviin ins-

titutionaalisiin rooleihin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Lähteet 

 

ANTAKI, CHARLES – HOUTKOOP-STEENSTRA, HANNEKE – RAPLEY, MARK 2000: “Brilliant, next 

question…”: high-grade assessment sequences in the completion of interactional units. 

Research on Language and Social Interaction 33(3) s. 235–262.  

 

DREW, PAUL – HERITAGE, JOHN 1992: Analyzing talk at work: An Introduction. Teoksessa Paul 

Drew ja John Heritage (Toim.), Talk at Work. Interaction in Institutional Settings s. 3–

65 Cambridge: Cambridge University Press. 

 

ETELÄMÄKI, MARJA – HAAKANA, MARKKU – HALONEN, MIA 2013: Keskustelukumppanin ke-

huminen suomalaisessa keskustelussa. Virittäjä 117(4) s. 460–493.  

 

ETELÄMÄKI, MARJA 2006: Toiminta ja tarkoite: tutkimus suomen pronominista tämä. Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1008. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 

 

FORD, CECILIA – FOX, BARBARA – THOMPSON, SANDRA  2002: Constituency and the grammar 

of turn increments. Teoksessa Cecilia Ford, Barbara Fox ja Sandra Thompson (Toim.), 

The language of turn and sequence s. 14–38 New York: Oxford University Press. 

 

FRICK, MARIA – HOLMI-AL-MASHHADANI, HILDA 2022: Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön 

monikielisyys. Virittäjä 126(1) s. 65–88.  

 

GASS, SUSAN 1997: Input, interaction, and the second language learner. New Jersey: Law-

rence. 

 

GOFFMAN, ERVING 1981: Forms of talk. Oxford: Basil Blackwell. 

 

GOODWIN, CHARLES  1981: Conversational organization. Interaction between speakers and 

hearers. New York: Academic Press. 

-------1987: Forgetfulness as an interactive resource. Social Psychology Quarterly 50  

         (2) s. 115–131. 

 

GOODWIN, CHARLES – GOODWIN, MARJORIE HARNESS 1992: Context, activity and participa-

tion. Teoksessa Peter Auer ja Aldo Di Luzio (Toim.), The contextualization of language 

s. 77–99 Amsterdam: John Benjamins. 

 

GOLATO, ANDREA 2005: Compliments and compliment responses. Grammatical structure and  

sequential organization. Amsterdam: John Benjamins. 

 

HAKULINEN, AULI 2009: Conversation types. Teoksessa Sigurd D'hondt, Jan-Ola Östman ja Jef 

Verschueren (Toim.), The Pragmatics of Interaction s. 55–65 Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins. 

-------1997: Vuorottelujäsennys. Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), Keskustelunanalyysin perus-

teet s. 32–55 Tampere: Vastapaino. 

 

HARJUNPÄÄ, KATARIINA – MONDADA, LORENZA – SVINHUFVUD, KIMMO 2019: Multimodaali-

nen litterointi keskustelunanalyysissa. Puhe ja Kieli 39(3) s. 195–220. 

 



 47 

HEINONEN, PILVI 2017: Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottu-

vuudet luokkahuoneessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

HERITAGE, JOHN 1998: Conversation Analysis and Institutional Talk: Analyzing Distinctive 

Turn-Taking Systems. Teoksessa Svetla Cmejrková, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová 

ja Jindra Svetlá (Toim.), Proceedings of the 6th International Congresss of IADA (Inter-

national Association for Dia-log Analysis) s. 3–17 Tubingen: Niemeyer. 

-------1997: Conversation analysis and institutional talk: analysing data. Teoksessa David Sil-

verman (Toim.), Qualitative Research: Theory, Method and Practice s. 161–182 London: 

Sage. 

-------1996[1984]: Harold Garfinkel ja etnometodologia. Suomentaneet Ilkka Arminen, Outi 

Paloposki, Anssi Peräkylä, Sanna Vehviläinen ja Soile Veijola. Helsinki: Gaudeamus. 

 

HOLMI-AL-MASHHADANI, HILDA 2019: Multimodaalinen analyysi suominatiivin kopulalau-

seista ei-natiivin kanssa käydyissä keskusteluissa. Kandidaatintutkielma. Oulu: Oulun 

yliopisto. 

 

JEFFERSON, GAIL 1978: Sequential aspects of storytelling in conversation. Teoksessa Jim 

Schenkein (Toim.), Studies in the organization of conversational interaction s. 219–248 

New York: Academic Press. 

 

JORDAN, BRIGETTE – HENDERSON, AUSTIN 1995: Interaction analysis: foundations and practice. 

The Journal of the Learning Sciences 4 (1) s. 39–103. 

 

KASPER, GABRIELE 1986: Learning, Teaching and Communication in the Foreign Language 

Classroom. Aarhus: Aarhus University Press. 

 

KEMPPAINEN, PEKKA – PIETILÄINEN, ELLA – VEHKAKOSKI, TANJA 2015: Opettajan antama ke-

huva palaute tutkimuskohteena. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 

46(1) s. 60–73. 

 

KENDON, ADAM 2004: Gesture: Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

KLEEMOLA, SARI 2007: Opettajan kysymykset oppitunnilla. Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), 

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi s. 61–89 Helsinki: 

Gaudeamus. 

 

KOIVISTO, AINO – NIEMI, JARKKO 2020: Institutional interaction. Handbook of Pragmatics 23 

s. 183–199 Amsterdam: John Benjamins. 

 

KOTILAINEN, LARI – KURHILA, SALLA – KALLIOKOSKI, JYRKI 2019: Kielenoppiminen luokan 

ulkopuolella. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 

KUNNARI, MIIA 2011: Kahdentunut dialogipartikkeli joojoo keskustelussa. Pro gradu -tut-

kielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

KURHILA, SALLA 2006: Second Language Interaction. Amsterdam: John Benjamins. 

-------2003: Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: Hel-

singin yliopisto. 



 48 

-------2001: Asiantuntijuuden kerrostumista. Syntyperäiset ja ei-syntyperäiset suomenpuhujat 

virkailijoina ja asiakkaina. Teoksessa Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana ja Liisa 

Raevaara (Toim.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia 

s. 178–195. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

-------2000: Milloin natiivi korjaa ei-natiivin kielioppia keskustelussa? Virittäjä 104(2) s. 170–

187. 

 

LAURY, RITVA 2005: Merkkiteos partikkeleista. Virittäjä 109(4) s. 631–639. 

 

LEHTIMAJA, INKERI 2012: Puheen suuntia luokkahuoneessa: oppilaat osallistujina 

yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla. Helsinki: Unigrafia Oy. 

-------2007: Viittaaminen ja tehtäväjaksojen siirtymäkohdat. Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), 

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi s. 139–155. Hel-

sinki: Gaudeamus. 

 

LILJA, NIINA 2010: Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä  

         keskustelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

LINDHOLM, CAMILLA – STEVANOVIC, MELISA – PERÄKYLÄ, ANSSI 2016: Johdanto. Teoksessa 

Melisa Stevanovic ja Camilla Lindholm (Toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia  

sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta s. 47–62 Tampere: Vastapaino. 

 

LINELL, PER – LUCKMANN, THOMAS 1991: Asymmetries in dialogue: Some conceptual prelim-

inaries. Teoksessa Ivana Marková ja Klaus Foppa (Toim.), Asymmetries in dialogue s. 1–

20 Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. 

 

MCHOUL, ALEXANDER 1990: The organization of repair in classroom talk. Language in Society 

19 (3) s. 349–378. 

-------1978: The Organization of Turns at Formal Talk in the Classroom. Language in Society 

7 s. 180–213.  

 

MEHAN, HUGH 1979: Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

 

MONDADA, LORENZA 2016: Challenges of multimodality: Language and the body in social in-

teraction. Journal of Sociolinguistics 20 s. 336–366. 

-------2014: The local constitution of multimodal resources for social interaction. Journal of 

Pragmatics 65 s. 137–156. 

-------2007: Multimodal resources for turn-taking: Pointing and the emergence of possible next 

speakers. Discourse Studies 9 s. 195–226. 

------- Working with video: How surgeons produce video records of their actions. Visual Studies 

18 s. 58–72. 

 

NEVILE, MAURICE 2015: The embodied turn in Research on Language and Social Interaction. 

Research on Language and Social Interaction 48 s. 121–151. 

 

POMERANTZ, ANITA 1978: Compliment responses. Notes on the co-operation of multiple con-

straints. Teoksessa Jim Schenkein (Toim.), Studies in the organization of conversational 

interaction s. 79–112 New York: Academic Press. 

 



 49 

RAEVAARA, LIISA – RUUSUVUORI, JOHANNA – HAAKANA, MARKKU 2001: Institutionaalinen 

vuorovaikutus ja sen tutkiminen. Teoksessa Liisa Raevaara, Johanna Ruusuvuori ja 

Markku Haakana (Toim.), Institutionaalinen vuorovaikutus: Keskustelunanalyyttisiä tut-

kimuksia s. 11–38 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 

SACKS, HARVEY 1992a [1964-1968]: Lectures on conversation. Volume I. (Toim.), Gail Jeffer-

son. Oxford: Blackwell. 

------- 1992b [1968-1972]: Lectures on conversation. Volume II. (Toim.), Gail Jefferson. Ox-

ford: Blackwell. 

------- 1967: “The search for help. No one to turn to.”. Teoksessa Edwin (Toim.), Essays in Self 

Destruction s. 203–223 New York: Science House. 

 

SAHLSTRÖM, FRITJOF 1999: Up the hill backwards. On interaction constrains and affordances 

for equity-constitution in the classroom of the Swedish comprehensive school. Uppsala 

studies in education 85. Uppsala: Uppsala University. 

 

SEEDHOUSE, PAUL 2004: The interactional architecture of language classroom: a conversa-

tion analytic perspective. Oxford: Blackwell. 

 

SEPPÄNEN, EEVA-LEENA 1997: Osallistumiskehikko. Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), Keskus-

telunanalyysin perusteet s. 156–176 Tampere: Tammer-Paino Oy. 

 

SHEGLOFF, EMANUEL 1982: Discourse as an interactional achievement: Some uses of ‘uh huh’ 

and other things that come between sentences. Teoksessa Deborah Tannen (Toim.), An-

alyzing Discourse: Text and Talk s. 71–93 Washington D.C.: Georgetown University 

Press. 

 

SCHEGLOFF, EMANUEL – JEFFERSON, GAIL  – SACKS, HARVEY 1977: The preference for self-

correction in the organization of repair in conversation. Language 53 s. 361–382. 

 

SORJONEN, MARJA-LEENA 2001: Responding in conversation. A study of response particles in 

Finnish. Amsterdam: John Benjamins. 

-------1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. Virittäjä (103) s. 170–194.  

-------1997: Korjausjäsennys. Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), Teoksen Keskustelunanalyysin 

perusteet s. 111–137 Kustantajan toimipaikka: Kustantaja. 

 

STIVERS, TANJA 2004: “No no no” and Other Types of Multiple Sayings in Social Interaction. 

Human Communication Research 30 (2) s. 260–293. 

 

SULLIVAN, THOMAS – THOMPSON, KENRICK 1984: Sociology. concepts, issues and applications. 

New York: John Wiley & Sons. 

 

STEVANOVIC, MELISA – LINDHOLM, CAMILLA – ARMINEN, ILKKA 2016: Keskustelunanalyysi: 

kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino. 

 

TAINIO, LIISA 2007: Miten tutkia luokkahuoneen vuorovaikutusta keskustelunanalyysin kei-

noin? Teoksessa Liisa Tainio (Toim.), Vuorovaikutusta luokkahuoneessa: näkökulmana 

keskustelunanalyysi s. 15–58 Helsinki: Gaudeamus. 

-------2005: Luokkahuoneen vuorottelujäsennyksen rikkomukset. Teoksessa Leena Kuure, 

Elise Kärkkäinen ja Marja Saarenkunnas (Toim.), Kieli ja sosiaalinen toiminta – 



 50 

Language and social action s. 179–192. AFinLA:n julkaisuja 63. Jyväskylä: Suomen so-

veltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. 

 

THORNBORROW, JOANNA 2002: Power talk: language and interaction in institutional discourse. 

Harlow, Englanti: Longman. 

 

TILASTOKESKUS1: https://stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieli-

set.html (luettu 27.2.2022). 

-------2: https://stat.fi/tup/maahanmuutto/perheet/solmitut-avioliitot.html (luettu 27.2.2022). 

 

VAN LIER, LEO 1988: The classroom and the language learner: Ethnography and second-lan-

guage classroom research. Applied linguistics and language study. London: Longman. 

 

VEHVILÄINEN, SANNA – TAINIO, LIISA – PENTTINEN, LEENA 2008: Vuorovaikutustutkimus ja 

oppiminen. Kasvatus 5 s. 417–421. 

 

WONG, JEAN 2000: Delayed next turn repair initiation in native/nonnative speaker English con-

versation. Applied Linguistics 21 (2) s. 244–267. 

 

VISK = HAKULINEN, AULI – VILKUNA, MARIA – KORHONEN, RIITTA – KOIVISTO, VESA – 

HEINONEN, TARJA RIITTA – ALHO, IRJA 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio, http://scripta.kotus.fi/visk (luettu 4.3.2022).   

https://stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset.html
https://stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset.html
https://stat.fi/tup/maahanmuutto/perheet/solmitut-avioliitot.html


 51 

Liite 1 

Liite on peräisin Harjunpään, Mondadan ja Svinhufvudin (2019) artikkelista. 

 

MULTIMODAALISET LITTEROINTIMERKIT 

 

Kehollista toimintaa on merkitty seuraavan Lorenza Mondadan kehittämän merkintätavan mu-

kaisesti (konventioista ks. Mondada, 2018 ja englanninkielinen ohjeistus osoitteessa 

https://www.lorenzamondada.net/multimodal-transcription).  

 

* *      Kehollinen toiminta merkitään  

+ +     kahden samanlaisen symbolin väliin (erilainen symboli jokaista  

           osallistujaa varten) ja kohdennetaan vastaavien puhejaksojen/taukojen kanssa. 

*--->   Merkitty toiminta jatkuu toisella rivillä 

--->*   seuraavaan samanlaiseen symboliin saakka. 

>>       Toiminta on alkanut ennen aineistokatkelman alkua. 

--->>   Toiminta jatkuu aineistokatkelman päätyttyä. 

.....       Liikkeen valmisteluvaihe 

----       Liikkeen huipentuman saavuttaminen ja ylläpito 

,,,,,       Liikkeen vetäytymisvaihe 

asi       Kehollisen toiminnan tuottajan tunnisteen kolme alkukirjainta  

            merkitään, jos eri kuin senhetkinen puhuja. 

fig       Pysäytyskuvan (engl. fig=figure tai suom. kuv=kuva) tarkka ajoitus 

#          merkitään meneillään olevaan vuoroon ristikkomerkillä. 

 

 

Jeffersonilaiset puheen litterointimerkit (ks. esim. Seppänen, 1997; Sorjonen & Raevaara, 

2006; Stevanovic & Lindholm, 2016) 

 

Sävelkulku ja sävelkorkeus  

Prosodisen kokonaisuuden lopussa: 

.          laskeva sävelkulku  

;          lievästi laskeva sävelkulku 

,          tasainen sävelkulku  

?         nouseva sävelkulku  

https://www.lorenzamondada.net/multimodal-transcription
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Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa: 

↑         seuraava tavu sanottu ympäröivää puhetta korkeammalta  

↑ ↑      jakso nuolien sisällä sanottu ympäröivää puhetta korkeammalta 

↓         seuraava tavu sanottu ympäröivää puhetta matalammalta  

↓ ↓      jakso nuolien sanottu lausuttu ympäröivää puhetta matalammalta 

 

Muita puheen tuottopiirteitä  

° °       ympäröivää puhetta vaimeammin sanottu jakso 

JOO    ympäröivää puhetta äänekkäämmin sanottu jakso 

>  <     ympäröivää puhetta nopeammin sanottu jakso  

<  >     ympäröivää puhetta hitaammin sanottu jakso  

heti     äänteen painotus 

e::i      äänteen venytys  

# #      nariseva ääni 

@ @   äänen laadun muutos  

 

Hengitys ja nauru 

.hhh    sisäänhengitys  

hhh.    uloshengitys  

.joo     sana lausuttu sisäänhengittäen  

he he   naurua  

e(h)i    uloshengitystä sanan sisällä, useimmiten kyseessä nauraen sanottu jakso 

£ £      hymyillen sanottu jakso  

 

Päällekkäisyydet ja tauot 

[          päällekkäispuhunnan alku  

]          päällekkäispuhunnan loppu  

(.)        mikrotauko (alle 0.2 sekuntia) 

(0.4)    mikrotaukoa pidempi tauko sekunnin kymmenesosina  

=         kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta  

 

Muita merkintöjä 

jo-       sana jää kesken 

(onko) epäselvästi kuultu jakso  
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(-)        sana, josta ei ole saatu selvää  

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

(( ))     litteroijan muita kommentteja ja selityksiä tilanteesta  
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