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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän tutkimuksen aiheena on keskustelupuhe kehitysvammaisen henkilön ja 
ammattilaisena keskusteluun osallistuvan henkilön välillä. Kehitysvammaisen puhujan 
kieleen liittyvät kognitiiviset rajoitukset ilmenevät näissä tilanteissa usein erilaisina 
puhujien välisinä yhteistyön vaikeuksina. Seurauksena on kielellinen epäsymmetria, joka 
voi haastaa ammattilaisen tavanomaiset keinot ratkaista vuorovaikutuksessa eteen tulevia 
ongelmia. 
 Tutkimusaineistona on 16 videoitua keskustelua, joissa kehitysvammaiset aikuiset 
henkilöt keskustelevat erityyppisissä, kahdenkeskisissä tilanteissa heidän kanssaan 
työskentelevien ammattilaisten kanssa. Tutkimus on laadullinen, ja tutkimusmetodina on 
keskustelunanalyysi. Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa käsitellään 
kielellisen epäsymmetrian eri ilmentymiä: korjaamisen keinoja ja pitkittyviä 
korjausjaksoja, puhujien erilaisia tiedollisia asemia ja niistä neuvottelemista, myönteisen 
palautteen antamista ja vastaanottoa ohjaustilanteissa sekä kehitysvammaisen puhujan 
kielellisen osallisuuden tukemista.  
  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten osallistujat näissä tilanteissa 
kielellisesti toimivat ja miten he ratkaisevat yhteistyön ajoittaisia haasteita. Tutkimuksen 
tuloksia voidaan soveltaa selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistukseen, jota on 
kehitetty tukemaan vuorovaikutusta kielellisesti epäsymmetrisissä tilanteissa. Selkokielen 
tutkimus koskee Suomessa ja muissa maissa lähinnä kirjoitettua kieltä, joten puhuttua 
selkokieltä koskeva ohjeistus on vasta muotoutumassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
tuottaa yksityiskohtaista tietoa yhden kielellisesti haavoittuvan ryhmän vuorovaikutuksen 
erityiskysymyksistä ja saadun tiedon avulla kehittää selkopuheen ja -vuorovaikutuksen 
ohjeistusta.   
  Tutkimuksen tulokset osoittavat, että puhujilla on useita keinoja toimia kielellisesti 
haastavissa tilanteissa. Ymmärrysvaikeuksien selvittämisessä olennaista oli ammattilaisen 
pyrkimys osallistaa kehitysvammainen puhuja mukaan korjaamiseen sen sijaan, että 
korjaustyö jäi vain ammattilaisen oman päättelyn varaan. Tiedollisia asemia koskevia 
ristiriitoja ammattilaiset ratkoivat hakemalla lisävarmistuksia jo vahvistettuun asiaan, 
tekemällä epäsuoria lisätiedusteluja sekä kyseenalaistamalla suoraan kehitysvammaisen 
puhujan kontribuution. Kaikkiin tapoihin liittyi piirteitä, jotka voivat sekä vahvistaa että 
heikentää kehitysvammaisen puhujan täyttä osallisuutta. Ohjaustilanteissa ammattilaiset 
antoivat kehitysvammaisille työntekijöille runsaasti myönteistä palautetta muotoillen 
arvioinnit kielellisesti yksinkertaisesti, ja arvioinnin vastaanotossa korostui 
kehitysvammaisen työntekijän sensitiivinen suuntautuminen tilanteen edellyttämään 
toimintaan. Kehitysvammaisen henkilön kielellistä osallisuutta ammattilaiset tukivat muun 
muassa erilaisia kysymyksiä esittämällä sekä tarttumalla kehitysvammaisen puhujan 
keskustelualoitteisiin, jolloin nämä pääsivät vaikuttamaan keskustelun kulkuun ja siinä 
käsiteltyihin aiheisiin. Kehitysvammaiset puhujat viittasivat usein itseensä persoonallisina, 
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aktiivisina toimijoina, ammattilaiset taas ammattiroolinsa kautta.  
  Tutkimuksessa ehdotetaan muokkauksia useisiin selkopuheen ja -vuorovaikutuksen 
suosituksiin sekä uusia suosituksia,  jotka koskevat muun muassa puhujien erilaisia 
tiedollisia asemia keskustelussa, kehitysvammaisen puhujan rohkaisua itsearviointiin 
ohjaustilanteissa sekä ammattilaisen kokemaa ristipainetta yhdenvertaisuuden edistämisen 
ja kielellisen yksinkertaistamisen välillä. Yleisesti tutkimustulokset viittaavat siihen, että 
ohjeistus voi toimia keinovalikoimana kielellisesti ja vuorovaikutuksellisesti haastavissa 
tilanteissa ja avartaa ammattilaisten käsitystä siitä, millaisia kielellisiä erityistarpeita 
kehitysvammaisella puhujalla on. Ohjeistus ei kuitenkaan saa muodostua ammattilaisille 
heidän vuorovaikutuksellista liikkumavaraansa kaventavaksi säännöstöksi, vaan 
päinvastoin sen tulee lisätä heidän toimintamahdollisuuksiaan ja tietoisuuttaan kielen ja 
keskustelupuheen eri keinoista.  

 

Avainsanat: ammattilaisten vuorovaikutusosaaminen, kehitysvammaisuus, 
keskustelunanalyysi, kielellinen epäsymmetria, selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa, 
vuorovaikutuksen ohjeistaminen 
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TIIVISTELMÄ SELKOKIELELLÄ                               
Tämän tutkimuksen aiheena ovat keskustelut, 
joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä  
ja kehitysvamma-alan ammattilaisia. 
Keskustelijoiden kielitaidoissa on eroja: 
kehitysvammaisella henkilöllä on heikompi kielitaito kuin ammattilaisella. 
 
Tässä tutkimuksessa huomattiin,  
että kielitaitojen ero näkyy keskusteluissa usein. 
Keskustelijat eivät aina ymmärrän toisiaan. 
Joskus kehitysvammaisen henkilön on vaikeaa kertoa omista asioistaan niin, 
että ammattilainen ymmärtää, että kehitysvammainen henkilö 
tietää omista asioistaan parhaiten. 
Kehitysvammainen henkilö voi myös sanoa jotakin sellaista, 
mitä ammattilainen ei usko todeksi.  
Joskus kehitysvammainen henkilö sanoo, 
että hän on samaa mieltä ammattilaisen kanssa, 
vaikka hän oikeasti on eri mieltä.  
Tällaisissa tilanteissa ammattilaisen on vaikea tietää, 
miten hän voi toimia reilusti. 

Keskustelijat eivät kuitenkaan aina ole vaikeuksissa. 
Usein keskustelut etenevät myös sujuvasti. 
Usein keskustelijat ymmärtävät toisiaan hyvin, 
vaikka heidän kielitaidoissaan on eroja. 
Monissa tilanteissa ammattilaiset tukevat taitavasti 
kehitysvammaisen henkilön osallistumista keskusteluun. 
Monissa tilanteissa kehitysvammaiset henkilöt ottavat taitavasti huomioon, 
miten eri keskusteluissa on hyvä toimia. 

Tutkimuksen yksi tavoite on kehittää ammattilaisille ohjeita  
selkokielen puhumiseen. 
Ohjeet auttavat ammattilaisia toimimaan keskustelussa tavalla, 
joka tukee kehitysvammaista keskustelijaa. 
Ohjeiden täytyy olla sellaisia,  
että niitä on helppo käyttää keskustelussa. 

Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi. 
Se on menetelmä, joka on kehitetty  
keskustelun ja vuorovaikutuksen tutkimiseen. 
Tutkimusaineistona on 16 videoitua keskustelua.  
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ABSTRACT 

 
Speak Easy Language! Spoken Easy Language in interaction between persons with 
intellectual disabilities and professionals 

The subject of this study is interaction between a person with intellectual disabilities and a 
person participating in the conversation as a professional. The cognitive limitations in the 
language of a speaker with intellectual disabilities often emerge in these situations as 
complications in the cooperation between the speakers. The result is linguistic asymmetry, 
which may challenge the professional's usual means of solving problems that arise during 
interaction.  
  The study data consisted of 16 video-recorded conversations in which adults with 
intellectual disabilities talked to the professionals who work with them, in different, dyadic 
situations. The study was qualitative and used conversation analysis as its research method. 
It comprised four sub-studies that dealt with different manifestations of linguistic 
asymmetry: repair practices and extended repair sequences, the different epistemic 
positions of the speakers and how to negotiate them, giving and receiving positive 
feedback in guidance situations, and supporting the linguistic participation of speakers 
with intellectual disabilities.  
  The main aim of the study was to determine how the participants managed these 
situations linguistically and how they resolved the recurrent cooperation problems. The 
results of the study can be applied in the guidelines for easy language speech, which have 
been developed to support interaction in linguistically asymmetric situations. In Finland 
and other countries, the study of easy language has mainly concerned written language, 
and the guidelines for spoken easy language are still only just taking shape. This study 
aimed to produce detailed information on the specific issues concerning interaction among 
a particular linguistically vulnerable group, and with the help of this information, to 
develop guidelines for using easy language in spoken interaction.   
  The results of the study show that speakers act in several ways in linguistically 
challenging situations. In order to resolve comprehension difficulties, it was essential that 
the professional tried to involve the speaker with intellectual disabilities in repair activity, 
instead of doing the repair work themselves on the basis of their own reasoning. The 
professionals resolved epistemic position-related conflicts by seeking additional assurance 
on an already confirmed issue, asking additional indirect questions, and directly 
questioning the contribution of the speaker with intellectual disabilities. All the methods 
involved features that could either strengthen or weaken the full participation of a speaker 
with intellectual disabilities. During the guidance situations, the professionals gave a great 
deal of positive feedback to the employees with intellectual disabilities, in a linguistically 
simple way. The sensitive orientation of the employee with intellectual disabilities towards 
the actions required by the situation was emphasised in the way they responded to the 
feedback. The professionals supported the linguistic participation of the person with 
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intellectual disabilities by, for example, asking various questions and immediately reacting 
to their topic-initiating initiatives, and allowing them to influence the course of the 
conversation and the topics covered. The speakers with intellectual disabilities often 
referred to themselves in a personalized way and as active agents, whereas the 
professionals referred to themselves via their professional role.  
  The study proposes modifications to several recommendations of spoken easy 
language guidelines. It also proposes new recommendations concerning, for example, the 
different epistemic positions of speakers in conversations, encouragement of speakers with 
intellectual disabilities to self-assess in guidance situations, and the contradictory pressures 
of promoting equality and simplifying language experienced by the professionals. In 
general, the study results suggest that guidelines can serve as a toolkit in linguistically and 
interactively challenging situations and broaden professionals' understanding of the special 
linguistic needs of speakers with intellectual disabilities. However, these guidelines must 
not become a set of rules that restrict professionals' interactive leeway; on the contrary, 
they must increase professionals' opportunities to act and their awareness of various 
linguistic and conversational practices.  

 

Keywords: interaction skills of professionals, intellectual disabilities, conversation 
analysis, linguistic asymmetry, easy language in interaction, guidance in interaction. 
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ESIPUHE 
 
Tätä tutkimusta ei olisi syntynyt, jollei muuan länsisuomalainen 
kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja toimintakeskus olisi tarjonnut minulle 
tilaisuutta tallentaa keskusteluita keskuksen kehitysvammaisten työntekijöiden ja 
työohjaajien välillä. Kiitän sydämellisesti kaikkia tutkimushenkilöitäni. Kiitän 
myös kaikkia kehitysvamma-alan ammattilaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä, 
joita olen vuosien varrella saanut kohdata selkokieleen liittyvissä koulutuksissa, 
hankkeissa ja tapahtumissa. Teiltä saamani oppi on ollut korvaamatonta. 
  Suuri kiitos ohjaajilleni Salla Kurhilalle, Camilla Lindholmille, Antti 
Teittiselle ja Ulla Vanhatalolle. Sallalle kiitos keskustelunanalyysin menetelmää 
koskevasta viisaudestasi, josta olen voinut ammentaa oppia työni eri vaiheissa, 
sekä ennakkoluulottomasta suhtautumisestasi ajoittain erikoisiakin ideoitani 
kohtaan. Camillan kautta minulle on auennut kielellisen epäsymmetrian monet 
sävyt ja ilmenemismuodot. Kiitos näkemyksellisyydestäsi ja rohkeudestasi tarttua 
aiheisiin, joita ei vielä ole tutkittu. Anttia kiitän oivallisesta ja kärsivällisestä 
opastuksestasi yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmiin, 
käsitteisiin ja historiaan, jotka ovat olleet tutkimukselleni äärimmäisen tärkeitä. 
Ullalle kiitos kaikista väitöstutkimusta ja tutkijanelämää koskevista 
periaatteellisista ja käytännöllisistä neuvoista sekä alati tarpeellisesta ohjeesta 
tiivistää vähän laveaa kirjoitustapaani.  
  Tärkeistä tutkijaesikuvista kiitän ohjaajieni ohella monia henkilöitä, 
erityisesti Marja-Leena Sorjosta, Jyrki Kalliokoskea ja Markku Haakanaa 
Helsingin yliopistosta. Tiina Onikki-Rantajääsköä, Arto Mustajokea, Johanna 
Komppaa, Päivi Kuusta ja Ritva Hartama-Heinosta niin ikään Helsingin 
yliopistosta kiitän innostavasta yhteistyöstä selkokielen tutkimuksen ja opetuksen 
kehittämiseksi. Selkokielen tutkimuksen pioneeria Auli Kulkki-Niemistä 
Tampereen yliopistosta kiitän monipuolisesta ja kauaskantoisesta yhteistyöstämme 
jo vuosikymmenen ajalta. Kiitos Kotuksen Liisa Raevaaralle, Ulla Tiilälle ja Aino 
Piehlille pitkästä yhteisestä taipaleesta puhutun ja kirjoitetun selkokielen sekä 
selkeän kielen parissa. Esitarkastajiani Esa Lehtistä ja Niina Liljaa kiitän 
paneutumisesta työhöni sekä oivaltavista huomioista, jotka auttoivat työni 
viimeistelyssä. Helsingin yliopiston humanistista tiedekuntaa kiitän kannustavasta 
ilmapiiristä ja suomen kielen oppiainetta tuesta matkan varrella. 
  The most central influence on my research has been provided by Charles 
Antaki from Loughborough University. Thank you so much, Charles, for your 
open-minded, ground-breaking research on conversational realities of people with 
intellectual disabilities. I also wish to express my gratitude to Deborah Chinn from 
King’s College London for your important contribution to my research. Mein 
herzlicher Dank gilt auch einigen wichtigsten internationalen Partner*innen und 
Forscher*innen im Feld der Leichten Sprache: Anne Parpan-Blaser und Simone 
Girard (Fachhochschule Nordwestschweiz), Christiane Maaß (Universität 
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Hildesheim), Silvia Hansen-Schirra (Universität Mainz), Bettina Bock (Universität 
Köln), Eeva Rantamo und Martin Conze (Deutsch-Finnischer Verein für Inklusive 
Kulturarbeit) und Klaus Candussi und Walburga Fröhlich (Capito Verlag). 
Hjärtligt tack också till Ulla Bohman, den svenska experten och eldsjälen för 
lättläst språk.     
 Tutkimukseni on edennyt pääosin työni ohessa Kehitysvammaliiton 
Selkokeskuksessa. Kehitysvammaliiton tutkimusta arvostavasta ilmapiiristä kiitän 
etenkin Marianna Ohtosta, Susanna Hintsalaa, Antti Teittistä, Sonja Miettistä ja 
Sami Älliä. Ihania kollegoitani Selkokeskuksessa sekä monia selkokielen 
asiantuntijoita kiitän lämpimästi tuestanne. Kollegoiden ja ystävien joukosta  
erityinen kiitos rakkaille selkosiskoilleni Johanna Kartiolle, Henna Karalle ja Mari 
Elomäelle, kiitos, kun olette jakaneet kanssani tutkimusmatkani tuskat ja riemun 
hetket. Ilman teitä olisin vailla tutkimusaineistoani, julkaisuissani olisi fennistille 
häpeällisen paljon oikeinkirjoitusvirheitä ja ennen kaikkea olisin vaipunut 
epätoivoon ilman tukeanne ja kannatteluanne. Kiitos Ari Sainiolle, Ella 
Airaksiselle ja Raisa Rintamäelle kaikista selkokielen syväolemusta koskevista 
keskusteluistamme, Minna Saloselle sosiaalisen selkotoiminnan suuntaviivoista 
sekä Heidi Ahlströmille väitöskirjani kansikuvasta. Till Johanna von Rutenberg 
från LL-Center ett hjärtligt tack för det inspirerande samarbetet med läsombud och 
för allt annat under två decennier. Kiitos Pertti Seppä Ylen selkouutisista ja Jaana 
Teräväinen Leija-lehdestä selkopuhetta ja vuorovaikutusta koskevista 
huomioistanne ja keskusteluistamme. Puhetta tukeviin ja korvaaviin 
kommunikointikeinoihin olen saanut erinomaista opastusta Kaisa Martikaiselta 
Tikoteekista sekä Irina Savolaiselta Helsingin yliopistosta, suuri kiitos teille siitä.  
  Olen onnekkaasti päässyt saattamaan väitöstutkimukseni loppuun Koneen 
Säätiön rahoittamassa Selkokielen ytimessä -hankkeessa. Kiitos tästä tilaisuudesta 
Koneen säätiölle sekä hankkeen loistavalle vetäjälle Ulla Vanhatalolle. Samoihin 
aikoihin perustettu selkokielen tutkijoiden Klaara-verkosto on tarjonnut 
vertaistukea, kiitos etenkin Eliisa Uotila, Satu Siltaloppi ja Soilimaria Korhonen. 
Kiitos kannustuksesta ja hyvistä neuvoista myös lähimmille ystäville, varsinkin 
”väikkärikuiskaaja” Satu Lidmanille ja Sonja Helasvuolle. Kallisarvoisia 
evergreenejä kiitän ponnekkaista pyrkimyksistänne mahdollistaa nollaus.   
   Rakas äitini Ulla, kiitos tuesta, välittämisestä ja lastenhoitoavusta. Rakas 
isäni Pekka, jonka menetimme viime vuonna, kiitos viisaista neuvoistasi ja 
rakkaudesta kieliä kohtaan. Kiitos veljeni Antti ja siskoni Anna-Elina. Rakkaat 
lapseni Samuel, Vienna ja Henrik, kiitos kun olette olemassa, kiitos kun olette 
jaksaneet suhtautua huumorilla iltatöihini ja kärsivällisesti muistuttaneet peli-
iltojen, elokuvissa käymisen ja sarjakuvien lukemisen tärkeydestä. Marko, rakas 
elämänkumppanini ja sydänystäväni, mikään ei olisi onnistunut ilman sinua ja 
lempeää rauhallisuuttasi – sekä maagista kykyäsi saada kaikki laitteet toimimaan. 
 
Helsingissä 8. marraskuuta 2022  
Leealaura Leskelä 
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Tutkimuksessa käytetyt keskustelunanalyyttiset litterointimerkit 
 
.   laskeva sävelkulku 
,   tasainen sävelkulku 
?   nouseva sävelkulku 
↑   nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäristöä korkeammalta 
↓   nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäristöä matalammalta 
hyvä   äänteen tai tavun painotus 
hy::vä   äänteen venytys 
hy-   (yhdysmerkki sanan lopussa) sana jää kesken 
°hyvä°   ympäristöä vaimeampaa puhetta 
@hyvä@   äänen sävyn muutos 
[   päällekkäispuhunnan alku 
]   päällekkäispuhunnan loppu 
(.)   mikrotauko (alle 0.2 sekuntia) 
(0.5)   tauko ja sen pituus 
>hyvä<   nopeutettu jakso 
<hyvä>   hidastettu jakso 
(-)   sana, josta ei ole saatu selvää 
(hyvä)   epäselvästi kuultu sana tai jakso 
=   kaksi lausumaa liittyy toisiinsa tauotta 
hh   äänekäs uloshengitys 
.hh   äänekäs sisäänhengitys 
.joo   sana lausuttu sisäänhengittäen 
he he   naurua 
j(h)uu   sana lausuttu nauraen / voimakas hengitys sanan sisällä 
+*   eri puhujien toimintaa osoittavat merkit 
…   katseen siirtyminen kohti, liikkeen tai eleen valmistelu  
---  katse pysyy kohteessa, liikkeen tai eleen ylläpito 
,,,   katse kääntyy pois kohteesta, liikkeen tai eleen vetäytyminen 
--->   toiminnan kuvaus jatkuu rivin päätyttyä 
nyökkäys  toiminnan kuvaus 

 
Tutkimuksessa käytetyt lyhenteet 
AO   ammattilaisena keskusteluun osallistuva henkilö 
KAV  kehitysvammaisen osallistujan ja ammattilaisroolissa osallistuvan välinen 

vuorovaikutus 
KO   kehitysvammainen osallistuja 
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1  Johdanto  
 

Keep this quick tip in mind: Language matters.  
(Disability Etiquette 1) 

 

1.1 Keskustelupuhe kehitysvammaisen henkilön kanssa 

Miten puhua kehitysvammaisen henkilön kanssa? Mitä teen, jos en ymmärrä häntä tai hän 
minua? Mitä voin sanoa, etten loukkaa tai vaikuta alentuvalta? Miten suhtautuisin häneen 
kuin kehen tahansa, mutta ottaisin huomioon hänen erityiset kielelliset tarpeensa? Mitä ne 
tarpeet ovat?  
  Näihin kysymyksiin kiteytyvät tutkimukseni lähtökohdat ja ydinhaasteet.  
  Keskustelupuhetta kehitysvammaisen henkilön kanssa voi lähestyä monista 
näkökulmista. Yhden näkökulman tarjoaa kielen ja viestinnän saavutettavuuden1 periaate, 
jonka pääajatus on ilmaistu YK:n vammaisoikeuksien sopimuksessa (YK:n 
vammaissopimus). Vammaissopimus irtautuu aiemmin yleisestä vammaisen henkilön 
toimintarajoitteisiin kiinnittyvästä vammaiskäsityksestä (vammaisuus yksilön 
ominaisuutena) ja tarkastelee vammaisuutta ympäristön esteellisyyden näkökulmasta 
(vammaisuus yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena) (ks. esim. Degener 2015; Grue 
2019). Vammaissopimuksen mukaan on siis muutettava ympäristöä, ei vammaista 
henkilöä, ja yksi muutoksen kohde on kieli, jonka vammainen henkilö yhteiskunnassa 
kohtaa. Kielen saavutettavuuteen vammaissopimus viittaa määrittelemällä käsitteet 
viestintä ja kieli näin: ”Viestintä sisältää kieliä, tekstin näyttämistä, pistekirjoitusta, 
taktiilikommunikaatiota, isokirjaintekstiä, saavutettavaa multimediaa sekä kirjallisia, 
kuuloon perustuvia, selkokielisiä, ihmisääneen perustuvia sekä puhetta tukevia ja 
korvaavia viestintätapoja, -keinoja ja -muotoja, saavutettava tieto- ja viestintäteknologia 
mukaan lukien; kieli sisältää puhutut kielet sekä viittomakielet ja muut ei-puhutun kielen 
muodot.” (artikla 2, lause 1). Saavutettavan viestinnän näkökulma korostaa tarvetta 
tunnistaa ne kielen piirteet, jotka voivat tehdä kielestä viestintävälineenä vammaiselle 
henkilölle esteellistä. Viestinnän saavutettavuus puolestaan mahdollistaa vammaiselle 
henkilölle esimerkiksi tiedon omaksumisen, viranomaisasioinnin, opiskelun tai työelämään 
osallistumisen (mm. Leskelä 2019a: 56–64; Leskelä & Uotila 2020; Hirvonen, Kinnunen 

 
1 Saavutettavuus voidaan määritellä erilaisten ihmisten mahdollisimman yhdenvertaisina 
mahdollisuuksina toimia ja liikkua yhteisissä tiloissa, käyttää kaikille kansalaisille suunnattuja 
palveluita, osallistua yhteiseen toimintaan sekä saada tietoa ja vastaanottaa viestintää (mm. 
Hirvonen, Kinnunen & Tiittula 2020). 
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& Tiittula 2020).  
  Vammaissopimuksessa viitataan myös selkokieleen, jonka se mainitsee yhtenä 
saavutettavan viestinnän välineenä2. Rinnastaessaan selkokielen muihin saavutettavan 
viestinnän välineisiin, kuten kuulo- ja näkövammaisille henkilöille suunnattuihin 
audiovisuaalisiin viestintäkeinoihin, vammaissopimus legitimoi selkokielen käytön 
kielellisenä apuvälineenä. Kehitysvammaisille henkilöille tällä on merkitystä, sillä 
yleiskielinen viestintä on heille pääsääntöisesti liian vaikeaa ja siten usein saavuttamatonta 
(Bredel & Maaß 2016; Leskelä 2019a). Vammaissopimuksen viittaus selkokieleen on 
lisännyt selkokieleen kohdistuvaa mielenkiintoa ja sen tutkimusta monissa sopimuksen 
ratifioineissa maissa (ks. Lindholm & Vanhatalo 2021), mikä on ymmärrettävää, sillä 
selkokielen puuttuminen yhteiskunnan julkisista palveluista voidaan tulkita jopa 
sopimusrikkomukseksi. Vammaissopimuksen viittaus kieleen ja viestintään liittyy 
kuitenkin ennen kaikkea oikeuteen vastaanottaa tietoa ymmärrettävässä ja käytettävässä 
muodossa tilanteissa, joissa vammainen henkilö on viestinnän kohteena. Vaikka 
määritelmissä (artikla 2) mainitaan myös puhutut kielet, sopimuksen fokus ei ole 
kommunikoinnissa, joka tapahtuu esimerkiksi keskustelussa, vaan oikeudessa vastaanottaa 
informaatiota saavutettavassa muodossa viestintätilanteissa. 
  Oman tutkimukseni näkökulma kehitysvammaisen henkilön kanssa 
keskustelemiseen ankkuroituu käsitykseen monisuuntaisesta viestinnästä, jossa 
kehitysvammainen henkilö ei ole vain viestien vastaanottaja, vaan myös aktiivinen 
osallistuja. Mielenkiintoni kohteena on kieli, jolla osallistujat rakentavat yhteistä 
keskustelua, tulkitsevat toistensa kontribuutioita ja tekevät yhteistyötä. Keskustelussa kyse 
ei ole vain siitä, miten viestin lähettäjä hioo viestinsä mahdollisimman saavutettavaan 
muotoon ja suuntaa sen viestinnän kohteelle, kehitysvammaiselle vastaanottajalle, joka 
näin voi sen ymmärtää. Keskustelussa viestin vastaanottaja on aina myös sen lähettäjä, 
sillä viestin merkitys rakentuu vähitellen osallistujien yhteisen tulkinnan tuloksena, vuoro 
vuorolta. Viestin lähettäjän ja viestin vastaanottajan sijaan voisi puhua yhteisiä merkityksiä 
hakevista neuvottelijoista, jotka vuoron perään tulkitsevat toistensa puhetta ja lisäävät 
mukaan oman kontribuutionsa. Vuorovaikutuksen neuvottelevasta luonteesta käy 
esimerkiksi seuraava tutkimusaineistoni (ks. tarkemmin luku 3) tilanne, jossa Minna, 
työkeskuksessa työskentelevä kehitysvammainen työntekijä, ja Eerika, työkeskuksen 
ohjaaja, keskustelevat seurustelemisesta:  

 
2 Vammaissopimuksen alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa selkokieleen viitataan 
käsitteellä Plain Language (suomeksi selkeä yleiskieli) eikä Easy Language tai Easy-to-Read 
(suomeksi selkokieli). Monissa maissa Plain Language on kuitenkin käännetty sopimuksessa 
samaan tapaan kuin Suomessa selkokieleksi eikä selkeäksi yleiskieleksi. Saksalaiset selkokielen 
tutkijat Bredel ja Maaß (2016) selittävät asiaa sillä, että sopimuksen laatimisen aikaan 2000-luvun 
alussa selkokielen käsite ei vielä ollut riittävästi eriytynyt selkeästä yleiskielestä (mts. 74–75). 
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Esimerkki 1: en ittekää ymmärrä seurustelemisen päälle 
01 Minna: mt mä en ittekää (.) ymm:ärrä seurustelemisen päälle  
02 yhtään mitään mut (.) ainaki sen verran ainakin. 
03 (3.0) 
04 Eerika:  .mth (0.5) niin mitä tarkotat et et ymmärrä 
05 (1.5) seurustelun päälle. 
06 Minna: noh. (0.8) soon semmone et naine ja mies  
07 (0.8) seurustelee (1.5) yhdessä 
08 Eerika: mm-m 
09 (4.0) 
10 Eerika: th kyllä? (1.2) se ↑on ↓seurustelua. (0.8) kummatki tykkää  
11 (1.8) 
12 Minna: toisesta. 
13 Eerika: mm. 
14 (2.0) 
(Tva1.6, 26.46) 

Ennen katkelman alkua Minna on kertonut Eerikalle innostuneesti miesystävästään. Kun 
Eerika pyytää häntä kertomaan lisää seurustelustaan, hän vastaa, ettei ymmärrä seurustelun 
päälle yhtään mitään (r. 1–2). Vastauksen voi tulkita viittaavan siihen, ettei Minna välitä 
seurustelusta, mikä olisi ristiriidassa edeltävän innostuneen miesystävän kuvailun kanssa, 
tai viittauksena kokemukseen, ettei hän ymmärrä, mitä seurustelu on. Vastausta seuraa 
pitkähkö tauko, joka implikoi Eerikan vaikeutta tulkita Minnan vuoroa ja sen yhteyttä 
aikaisempaan puheeseen. Päästäkseen tulkinnassa eteenpäin Eerika esittää eksplisiittisen 
tarkentavan kysymyksen (niin mitä tarkoitat et et ymmärrä (1.5) seurustelun päälle, r. 4–
5). Minna käsittelee Eerikan kysymystä kehotuksena tarkentaa, mitä hän pitää 
seurustelemisena, siis määritellä seurusteleminen. Hän aloittaa vastauksensa no-
partikkelilla, joka on tyypillinen esimerkiksi haastatteluvastausten alussa (ISK §1036), ja 
kuvaa sitten seurustelemista naisen ja miehen seurustelemiseksi yhdessä. Eerika 
myöntelee, mutta myöntelyä seuraa jälleen pitkä tauko (r. 9). Minnan vastaus ei sisällä 
vihjeitä, joilla alkuperäistä ongelmavuoroa voisi tulkita, joten Eerikan on joko jatkettava 
ongelman ratkomista esimerkiksi lisäkysymyksin tai tulkittava tilanne siten, että tästä 
Minna alun perin puhuikin. Eerika päätyy jälkimmäiseen. Hän ilmaisee olevansa Minnan 
kanssa samaa mieltä asiasta aloittaen vuoronsa puhujan suhtautumista korostavalla kyllä-
modaalipartikkelilla (ISK §1027) ja lisäten vuoronsa intensiteettiä hieman kohosteisella 
intonaatiolla (r. 10). Vuoron kohosteinen intonaatio viestii samanmielisyydestä ja Minnan 
vastauksen hyväksyttävyydestä. Olivatpa Eerikan tulkintavaikeudet alussa mitä tahansa, 
hän ilmaisee nyt ymmärtävänsä ja pitävänsä Minnan vuoroa relevanttina ja tilanteeseen 
sopivana. Katkelman lopussa Minna lisää puhujien yhteistyön repertuaariin vielä yhden 
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elementin: hän täydentää Eerikan ilmauksen kummatki tykkää lisäämällä siihen tauon 
jälkeen toisesta (r. 12).     
  Tämän vuorovaikutuksen yhteistyötä korostavan näkökulman kautta lähestyn 
keskustelua, jossa on läsnä kehitysvammainen osallistuja (KO) ja ammattilaisroolissa 
toimiva osallistuja (AO). En tutki vain yhden puhujan kielellistä tuotosta, vaan myös sitä, 
miten se vastaanotetaan ja tulkitaan ja millaiseen yhteistyöhön se puhujien välillä johtaa. 
Tutkimuskohteenani olevaan vuorovaikutukseen viittaan lyhenteellä KAV 
(kehitysvammaisen osallistujan ja ammattilaisroolissa osallistuvan välinen vuorovaikutus). 
KAV-tilanteissa AO:n tavanomaiset kielelliset resurssit voivat tulla haastetuiksi, sillä ne 
kielen keinot, joita hän on tottunut käyttämään muissa tilanteissa, voivat osoittautua 
riittämättömiksi. On tavallista, että tilanne saa AO:n etsimään näihin haasteisiin ratkaisuja, 
joita hän ei kielellisesti symmetrisissä keskusteluissa käyttäisi – ja toisaalta hän saattaa 
jättää käyttämättä tavallisen keskustelun keinoja, jotka ehkä voisivat toimia. 
  Tutkimuksessani tarkastelen keinoja, joilla puhujat KAV-tilanteissa vastaantulevia 
haasteita kohtaavat. Tarkastelen etenkin AO:n toimintaa, koska hänellä laajempien 
kielellisten ja kongitiivisten resurssiensa puitteissa on enemmän mahdollisuuksia valita 
erilaisia toimintatapoja kuin KO:lla. Hän myös toimii ammattilaisena, joten hänen 
toimintaansa voidaan vaikuttaa esimerkiksi koulutuksella tai ohjeistuksilla. KO:n toiminta 
ja siihen liittyvät mahdolliset erityishaasteet vaikuttavat kuitenkin näihin toimintatapoihin. 
Ne muokkaavat toiminnan kehyksiä ja vaikuttavat osallistujien yhteistyöhön. Siksi 
suuntaan huomiotani myös KO:n toimintaan. Autenttisen keskusteluaineiston analyyseissa 
nostan esille KAV-tilanteille tyypillisiä piirteitä ja kielellisen epäsymmetrian mukanaan 
tuomia yhteistyön haasteita. Tarkastelen tilanteita, joissa esiintyy ymmärrysvaikeuksia ja 
niiden korjaamista, väärintulkintoja, neuvottelua siitä, kuka tietää puheenaiheesta eniten, 
tai epäilyksiä sanotun paikkansa pitävyydestä. Analysoin myös sitä, miten näissä 
tilanteissa annetaan ja vastaanotetaan myönteistä palautetta, kuka esittää kysymyksiä ja 
kuka vastaa, kuka on aloitteellinen ja miten aloitteita käsitellään sekä millä tavalla puhujat 
viittaavat itseensä.  
  Tutkimuksellani on myös soveltava ulottuvuus. Olen tehnyt pitkän työuran 
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa selkokielen asiantuntijana ja kouluttajana. Työni on 
tarjonnut minulle mahdollisuuden tutustua kehitysvamma-alan ammattilaisten arjen 
vuorovaikutukseen ja sen haasteisiin monipuolisesti ja pitkäaikaisesti, vaikka en tähän 
ammattiryhmään kuulumattomana tarkastelekaan aihetta sisäjäsenen perspektiivistä (vrt. 
Simonen, Nissi & Lehtinen 2021; Lindholm & Tiililä, käsikirjoitus). Ehkä 
tutkijapositiotani voisi kuvata jonkinlaiseksi reunajäsenyydeksi: en ole 
kokemusasiantuntija enkä identifioidu tutkimushenkilöihini, mutta näkökulmani heidän 
kielelliseen toimintaansa on laaja ja myötätuntoinen. Laajuudesta on ollut hyötyä 
pyrkiessäni hahmottamaan eri keinoja, joilla osallistujat vastaantulevia haasteita 
ratkaisevat tai voisivat ratkaista. Toisaalta olen joutunut usein ottamaan huomioon 
reunajäsenen tulkintarajoitukset, sillä se, mikä on selvää kentän sisäjäsenille, ei aina ole 
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sitä sivusta seuraajalle. Reunajäsenyydestä on kuitenkin vuosien varrella muotoutunut 
jonkinlainen liittolaisuuden kokemus ja ymmärrys, että ammattilaisten vuorovaikutuksessa 
kohtaamat kielelliset haasteet ovat todellisia ja usein hankalia – mutta ratkaistavissa. (Sisä- 
ja ulkopuolisesta tutkijapositiosta, ks. Hornscheidt & Wohjan 2018; Lindholm & Tiililä, 
käsikirjoitus). Tavoitteeni on tarjota ammattilaisille käytännöllistä tukea näihin haasteisiin, 
ja tässä tutkimuksessa tuki liittyy selkokieleen ja siinä erityisesti puhutun selkokielen 
keinoihin, mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Nämä keinot on koottu vuonna 2012 
julkaistuun selkopuheen ja vuorovaikutuksen ohjeistukseen (jatkossa: 
selkovuorovaikutuksen ohjeistus), joka sisältää 45 suositusta kielenkäyttöön ja toimintaan 
kielellisesti epäsymmetrisissä keskustelutilanteissa (Leskelä 2012; ks. myös Liite 1 ja 2). 
Tutkimukseni soveltavana tavoitteena on kehittää tätä ohjeistusta siten, että se vastaisi 
kehitysvamma-alalla toimivien ammattilaisten työssään kohtaamiin haasteisiin (tarkemmin 
alaluvuissa 1.3. ja 2.4). 
   Johdantoartikkelin aluksi käsittelen väitöstutkimukseni muodostavaa neljää 
osatutkimusta, niiden tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä, sekä tarjoan perustietoa 
selkovuorovaikutuksen ohjeistuksesta. Luvussa 2 luon katsauksen tutkimukseni 
yhteiskunnalliseen ja tieteenteoreettiseen taustaan ja kuvaan samalla tämän tutkimuksen 
monialaisuutta vammaistutkimuksen ja kielentutkimuksen risteyksessä. Luku 3 sisältää 
tietoa tutkimusaineistostani ja tutkimuksen toteutuksesta sekä niitä koskevaa eettistä 
pohdintaa. Osatutkimukset ja niiden tulokset esitellään luvussa 4. Lukuun 5 on koottu 
tutkimustulosten pohdinta kehitysvamma-alan ammattilaisten kielellisen 
vuorovaikutusosaamisen ja selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta.  
  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on vastata kysymyksiin, miten kehitysvammainen puhuja ja 
ammattilaisena keskusteluun osallistuva puhuja toimivat kielellisesti keskustelutilanteissa 
ja miten he ratkaisevat ajoittain vastaan tulevia yhteistyön vaikeuksia. 
Tutkimuskysymysten taustalla ovat luvun alussa kuvatut ydinhaasteet, joita ammattilainen 
keskustelupuheessa kehitysvammaisen henkilön kanssa usein kohtaa.   
  Tutkimukseni koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka tarkastelevat KAV-
keskusteluita eri näkökulmista. Ensimmäisessä osatutkimuksessa pohdin aineistoni 
silmiinpistävintä piirrettä eli ymmärrysvaikeuksia sekä osallistujien keinoja selvittää eteen 
tulevia usein mutkistuvia ja pitkittyviä korjausjaksoja. Toisessa tutkimuskohteena ovat 
episteemiset neuvottelut silloin, kun AO alkaa epäillä KO:n mahdollisesti konfabuloivan3 

 
3 Konfabuloinnilla viitataan keskustelutilanteessa esitettyihin väitteisiin tai puheenvuoroihin, jotka 
ilmiselvästi ovat virheellisiä tai valheellisia, vaikka puhuja ei ole tarkoituksellisesti tai tietääkseen 
valehdellut (ks. Schnider 2008). 
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tuodessaan esille omaa elämäänsä koskevaa tietoa. Kolmas osatutkimus käsittelee 
kehitysvammaista osallistujaa koskevien myönteisten arvioiden esittämistä 
ohjaustilanteissa, joissa ohjataan ja opetellaan uutta työtehtävää kehitysvammaisten 
työtoiminnassa. Neljännen osatutkimuksen aiheena on kehitysvammaisen keskustelijan 
kielellisen osallisuuden tukeminen, jota tarkastellaan kolmen kielellistä epäsymmetriaa 
kuvaavan avainpiirteen kautta: kuka esittää kysymyksiä ja kuka niihin vastaa, miten 
keskustelualoitteita käsitellään sekä millä tavoin osallistujat viittaavat itseensä toimijoina 
ja kokijoina. Tarkemmat tiedot osatutkimuksista käyvät ilmi taulukosta 1. 

Taulukko 1: Tutkimusartikkelin nimi, julkaisu, teemat ja tutkimuskysymykset. 

Artikkelin nimi Julkaisu Teema Tutkimuskysymykset 
Ymmärrysvaikeuksien 
käsittelyä 
kehitysvammaisten 
henkilöiden ja heidän 
ohjaajiensa 
keskusteluissa 
 

Julkaistu 
teoksessa 
Haavoittuva 
keskustelu 
(Kehitysvamma-
liitto 2012) 

Ymmärrysvaikeudet, 
korjaamisen keinot  
ja pitkittyvät 
korjausjaksot 

- Miten AO:n erilaiset 
korjausaloitteet toimivat 
ymmärrysvaikeuksien 
ratkaisemiseksi?  
- Millaisiksi muodostuvat 
niiden aloittamat 
korjausjaksot?  
- Mitä korjauksista voi 
suositella 
selkovuorovaikutuksen 
ohjeistuksessa? 

Showing knowing. 
Negotiating about 
epistemic authority in 
interaction between 
persons with 
intellectual disability 
and professionals 

Julkaistu Journal 
of interactional 
research of 
communication 
disorders 
-lehdessä (2021) 

Episteemisyys ja 
episteemisistä 
asemista 
neuvotteleminen 
tilanteissa, joissa 
kehitysvammainen 
puhuja tuo esille 
itseään koskevia 
tietoja 

- Miten osallistujat 
neuvottelevat KO:n 
episteemisestä 
auktoriteetista 
tilanteessa, jossa KO:n 
vuoroon liittyy 
potentiaalista 
konfabulointia? 
- Millaisiksi muodostuvat 
osallistujien 
episteemiset roolit 
enemmän ja vähemmän 
tietävinä osapuolina 
näissä tilanteissa ja 
miten se vaikuttaa KO:n 
täysivaltaiseen 
osallisuuteen? 
- Voiko 
selkovuorovaikutuksen 
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ohjeistuksessa suositella 
jotakin tapoja käsitellä 
episteemisesti haastavia 
tilanteita? 

Myönteistä arviointia. 
Työohjaajien 
kehuvuorot 
kehitysvammaisten 
työntekijöiden 
tehtävänohjauksessa 

Hyväksytty 
julkaistavaksi 
Virittäjässä 
(2023) 

Myönteisen 
palautteen 
antaminen ja 
vastaanotto 
kehitysvammaisten 
työntekijöiden 
tehtävänohjaus-
tilanteissa 

- Millaisia kielellisiä ja 
vuorovaikutuksellisia 
piirteitä liittyy 
myönteiseen arviointiiin 
ohjaustilanteissa?  
- Mitä ja miten AO:t 
kehuvat? 
- Miten KO:t 
vastaanottavat kehuja?  
Voiko ja onko syytä 
antaa arviointiin 
suosituksia 
selkovuorovaikutuksen 
ohjeistuksessa? 

Selkopuhe 
kehitysvammaisen 
henkilön kielellisen 
osallisuuden tukena 

Hyväksytty 
julkaistavaksi 
kirjassa Kieli,  
hyvinvointi ja 
haavoittuvuus 
(Gaudeamus 
2023) 

Kehitysvammaisen 
puhujan kielellinen 
osallisuus ja sen 
tukeminen  
 

- Miten kielellinen 
epäsymmetria näkyy 
KAV-keskusteluissa? 
- Millaisia 
mahdollisuuksia ja 
esteitä kielelliseen 
osallisuuteen KO:lla on 
näissä keskusteluissa?  
- Miten AO:n toiminta 
vaikuttaa tilanteeseen?  
Voivatko selkopuhetta ja 
-vuorovaikutusta 
koskevat suositukset 
tarjota AO:lle keinoja 
tukea KO:n kielellistä 
osallisuutta? 

 
Tutkimukseni on keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle tyypillisesti aineistolähtöinen. 
Käsitellyt teemat ovat herättäneet huomiotani aineistossa joko siksi, että niitä esiintyy 
hyvin runsaasti, tai siksi, että niissä tulee näkyville osallistujien erityinen vaivannäkö 
jonkin vuorovaikutuksellisen tai kielellisen haasteen ratkaisemiseksi, usein kumpaakin. 
Käsiteltyihin teemoihin nivoutuu monenlaisia, KAV-keskusteluille tyypillisiä 
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vuorovaikutusilmiöitä, jotka toistuvat useissa osatutkimuksissa. Esimerkiksi myöntyvyys4, 
konfabulointi, osallisuus ja korjaaminen5 ovat lähes aina nousseet esille, vaikka en 
käsittele niitä erikseen jokaisessa osatutkimuksessa. Toisaalta on myös joitakin ilmiöitä, 
jotka ovat KAV-keskusteluissa usein läsnä ja joihin vaikuttaisi liittyvän jonkinlaista 
ylätason selittävää potentiaalia, mutta joita en ole osatutkimuksissa eksplisiittisesti 
tarkastellut. Tällainen on esimerkiksi luottamus tai sen puute (Lindholm & Stevanovic 
2022): kielellisistä ja vuorovaikutuksellisista haasteista voi selvitä, jos osallistujat luottavat 
omiin ja etenkin toisen osapuolen kykyihin selvittää tämänkaltaisia ongelmia. Jos 
luottamusta ei ole tai se tilanteen edetessä kyseenalaistuu, osallistujien keinovalikoima 
näyttää kapenevan ja halukkuus ryhtyä usein vaivalloiseen selvittämiseen vähenee.    
  Osatutkimusten tutkimuskysymykset liittyvät kunkin artikkelin aiheeseen, nostaen 
esille siihen liittyviä mahdollisuuksia tai esteitä toimia jollakin tavalla. 
Keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle tyypillisesti vastausta etsitään usein kysymykseen 
miten, sillä keskustelunanalyysi on kiinnostunut siitä, miten kieli ja toiminta nivoutuvat 
vuorovaikutuksessa yhteen.      
 

1.3 Tutkimuksen yhteys selkopuheen ja -vuorovaikutuksen 

ohjeistukseen 

Selkopuheen ja -vuorovaikutuksen ohjeistuksen (Leskelä 2012) tavoitteena on tukea 
osaavampaa puhujaa kielellisesti epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa, joihin 
osallistuu selkokielen kohderyhmien edustajia, kuten kehitysvammaisia tai muistisairaita 
henkilöitä tai kielen alkeistason oppijoita (selkokielen kohderyhmistä tarkemmin, ks. esim. 
Leskelä & Lindholm 2012; Leskelä 2019a; Leskelä, käsikirjoitus). Oma tutkimukseni 
keskittyy ohjeistuksen KAV-keskusteluita koskeviin suosituksiin. Koska selkokieltä on 
sekä Suomessa että kansainvälisesti tutkittu ja kehitetty pääosin kirjoitettuna kielimuotona, 
puhutun selkokielen ohjeistukset ovat vielä verrattain tuoreita (Lindholm & Vanhatalo 

 
4 Myöntyvyydellä viitataan henkilön taipumukseen pyrkiä vastaamaan tai toimimaan tilanteessa 
tavalla, jota olettaa puhekumppanin toivovan (mm. Matikka & Vesala 1997). 
Keskusteluntutkimuksessa osin vastaavaa vuorovaikutusilmiötä on lähestytty käsitteillä 
myötäilevyys, affiliaatio tai samanlinjaisuus (Tieteen termipankki: Kielitiede: myötäilevyys). 
Keskustelunanalyysin termit eivät ota kantaa siihen, mitä mieltä puhuja alun perin oli asiasta, sillä 
puhujan tarkoitusten arvailua yleensä pyritään välttämään. Vammaistutkimuksessa 
myöntyvyydellä taas viitataan nimenomaan sellaiseen vastaukseen, jossa puhuja myöntyy 
puhekumppanin otaksuttuun kantaan, vaikka se ei vastaa puhujan alkuperäistä omaa kantaa. 
5 Korjaamisella viitataan keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa vuorovaikutustoiminnan 
keinoihin, joilla osallistujat käsittelevät keskustelussa edellä esiintyneitä erityyppisiä kuulemisen, 
ymmärtämisen ja hyväksymisen ongelmia (mm. Schegloff, Jefferson & Sacks 1977; Tieteen 
termipankki: Kielitiede: korjausjäsennys). 
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2021; Leskelä 2021; alaluku 2.4). Lähestyn siksi tutkimuksessani selkovuorovaikutuksen 
ohjeistusta ennemmin kehitteillä olevana ehdotuksena kuin valmiina keinona, saati 
menetelmänä. Osatutkimusten tavoitteena ei ole suositusten testaaminen, vaan 
yksityiskohtaisen tiedon kerryttäminen niiden kehittämiseksi (vrt. Luodonpää-Manni, 
Hamunen & Konstenius 2021: 24–25).  
  Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen paikkaa, painoarvoa ja merkitystä 
osatutkimuksissa on ollut syytä harkita tarkkaan, sillä vankkaa tieteellistä tukea sille ei 
toistaiseksi ole olemassa. Sen sijaan etenkin keskustelunanalyysin piirissä on tehty 
soveltavaa tutkimusta vuorovaikutuksesta, johon osallistuu selkokielen eri kohderyhmiä 
(soveltavasta keskusteluntutkimuksesta ks. Richards & Seedhouse 2005; Antaki 2011; 
Nissi, Simonen & Lehtinen 2021). Nämä tutkimukset ovat osoittaneet monia kielelliseen 
epäsymmetriaan liittyviä erityispiirteitä ja vaikuttaneet selkovuorovaikutuksen 
ohjeistukseen sekä kokonaisuutena (minkälaisia kielen ja vuorovaikutuksen ilmiöitä 
ohjeistuksessa otetaan huomioon) että yksittäisten ryhmien osalta (miten tietyt piirteet 
ilmenevät vuorovaikutuksessa tiettyjen ryhmien keskuudessa). Selkovuorovaikutuksen  
ohjeistusta on kehitetty myös Selkokeskuksen ja eri vammaisjärjestöjen yhteistyössä 
toteuttamissa kehittämishankkeissa (ks. Hintsala 1997; Kartio 2009; 2010) sekä 
selkokielen asiantuntijoilta kerätyn palautteen pohjalta (Kartio 2010; Leskelä 2012). Tässä 
käytännön toiminnassa kerätyssä tiedossa korostuvat asiantuntijoiden ja selkokieltä 
tarvitsevien henkilöiden parissa työskentelevien ammattilaisten kokemukset 
vuorovaikutuksen erityishaasteista. Käytännön tietoa on kertynyt pitkältä ajalta, mutta sitä 
ei ole aina dokumentoitu kovin tarkasti, kun tavoitteena ei ole ollut tieteellinen tutkimus 
vaan käytännön apuvälineen hiominen. Siitä huolimatta sillä on ollut merkittävä vaikutus 
selkovuorovaikutuksen ohjeistukseen. (Keskusteluntutkimuksesta kaksisuuntaisena 
vuorovaikutuksena tutkijoiden ja tutkittavien välillä, ks. Nissi, Simonen & Lehtinen 2021.) 
Kaiken kaikkiaan voi todeta, että ohjeistusta koskevan tutkimuksen ja käytännön 
kehittämistoimien eriparisuus näyttäytyy osatutkimuksissani sekä etuna että haittana: se 
monipuolistaa esille nostettuja näkökulmia ja lisää tutkimustulosten käytännöllistä 
sovellettavuutta, mutta aiheuttaa myös epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta, jota olen 
osatutkimuksissa kommentoinut.  
  Tutkimuksessani tarkastelen kielellisen epäsymmetrian kannalta olennaisia piirteitä, 
joihin tutkimusaineistoni osallistujat näyttävät orientoituvan. Näitä havaintoja peilaan 
selkopuhetta ja -vuorovaikutusta koskeviin suosituksiin, jolloin niitä voidaan käyttää 
ohjeistuksen kehittämiseen. Osatutkimusten tulosten valossa ehdotan joihinkin suosituksiin 
muutoksia ja korjauksia sekä uusia suosituksia, jotka puuttuvat ohjeistuksesta. Tätä 
väitöstutkimukseni soveltavaa osuutta ei aina ole ollut mahdollista käsitellä artikkeleissa 
kovin perusteellisesti, joten osatutkimusten implikoimat muutosehdotukset ja korjaukset 
sekä uudet suositukset selkovuorovaikutuksen ohjeistukseen on koottu johdantoartikkelin 
liitteisiin (Liite 1 ja 2).  
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2  Kieli ja kehitysvammaisuus yhteiskunnallisena ja 
tutkimuksellisena ilmiönä 
 
Tutkimusaiheeni, keskustelupuhe kehitysvammaisen henkilön kanssa, asettuu 
kielentutkimuksen alueelle ja siinä tarkemmin keskustelunanalyysin kehyksiin. Sillä on 
kuitenkin myös laajempi yhteiskunnallinen ja tieteenteoreettinen kontekstinsa, joka on 
vaikuttanut valitsemiini näkökulmiin ja aiheen rajauksiin. Tässä luvussa tarkastelen ensin 
sitä, miten tutkimusaiheeni nivoutuu osaksi vammaisuuden sosiaalihistoriallista kontekstia, 
jota yhtäältä sävyttää syrjintä ja sorto, mutta toisaalta myös pyrkimys kohti kielellisesti 
tasavertaisempia mahdollisuuksia. Sen jälkeen kuvaan vammaistutkimuksen kontekstia, 
jonka merkitys kehitysvammaisuuden ja siihen kohdistuvan tutkimuksen määrittäjänä 
asettaa tutkimukselleni laajemmat puitteet. Tästä siirryn vuorovaikutuksen tutkimukseen, 
jossa etenkin keskustelunanalyysin keinoin on käsitelty keskustelupuhetta ja kielellisesti 
epäsymmetrisen vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä. Lopuksi nostan esille selkokielen ja 
selkopuheen ja -vuorovaikutuksen tutkimuksen kontekstin, johon kytkeytyvät tutkimukseni 
soveltavat näkökulmat.  

2.1 Sosiaalihistoriallinen konteksti 

Kehitysvammaisuus tutkimusaiheena asettuu osaksi länsimaista vammaisuuden historiaa, 
jota vammaistutkija Simo Vehmas (2005) kuvaa laajassa katsauksessaan hyljeksinnän, 
syrjinnän ja sorron historiaksi (mts. 75; artikkeli 4). Vammaisuutta ja vammaisia 
henkilöitä on ollut aina, ja historian saatossa suhtautuminen vammaisuuteen sekä siihen 
kohdistetut toimenpiteet ovat vaihdelleet eri taustaoletusten mukaisesti. Kun vammaisuus 
on nähty moraalisen rappion tai synnin seurauksena, siihen on voitu kohdistaa 
uskonnollisia toimenpiteitä kuten esimerkiksi pahojen henkien pois manaamista, 
rangaistuksia tai katumusharjoituksia, toisaalta myös hyväntekeväisyyttä ja armotekoja. 
Kun taas vammaisuuden syynä on nähty elimellinen vaiva tai sairaus, ratkaisuna on ollut 
lääketiede, joka hoitaa, leikkaa, lääkitsee tai kuntouttaa vammaista yksilöä. (Vehmas mts. 
41–49, 57–59, 111–115.) Vammaisuuden tulkitseminen vammaisen henkilön ja hänen 
ympäristönsä vuoropuheluna on verrattain uusi, vammaisliikkeessä 1970-luvulla alkunsa 
saanut ajatus (ks. Oliver 1990; Vehmas mts. 109).  
  Vammaisuuden historiallisessa kontekstissa korostuu sen aiheuttama uhka ja stigma 
paitsi vammaiselle henkilölle itselleen myös häntä ympäröivälle yhteisölle ja koko 
yhteiskunnalle. Uhkaa ja häpeää on vuosisatojen kuluessa torjuttu piilottamalla vammaiset 
henkilöt muulta yhteisöltä joko koteihin tai erillisiin laitoksiin (Vehmas 2005: 56–59; 
Tøssebro 2006; Johnsen & Lysvik 2010; Teittinen 2010a; Seppälä 2010; 2017: 16–18,) tai 
pyrkimällä vammaisuudesta eroon muun muassa avioliittokieltojen, pakkosterilointien ja 
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aborttien avulla (Vehmas 2005: 68–70; Hollins 2010: 69–70; Seppälä 2017: 28–29). 
Vammaisuuden historian synkimpiin vaiheisiin kuuluu eugeniikan nousu vallitsevaksi 
lääketieteelliseksi ja poliittiseksi suuntaukseksi 1900-luvun alkupuolelta lähtien ja sen 
myötävaikutuksessa natsi-Saksassa toimeenpantu eutanasiaohjelma, joka johti arviolta 
200 000–275 000 vammaisen henkilön kuolemaan. (Mm. Vehmas 2005: 71–74; Hollins 
2010; Seppälä 2017: 28–29). Vaikka vammaisten henkilöiden järjestelmällinen tappaminen 
päättyi Saksan häviöön toisessa maailmansodassa, rotuhygienia säilytti pitkään asemansa 
useimmissa länsimaissa ilmeten muun muassa pakkosterilointien jatkumisena ja 
laitosasumisen suosion kasvuna toisen maailmansodan jälkeen (Vehmas mts. 74; Hollins 
2010: 80–81; Seppälä 2017: 28–29; Vehmas & Mietola 2021).  
  Kehitysvammaisten henkilöiden kielellisen osallisuuden kannalta merkittävänä 
historiallisena kehityskulkuna voidaan nähdä 1800-luvun lopulla alkunsa saanut 
vaivaishoito sekä tähän kytkeytyvä myöhempi laitosasuminen (Seppälä 2017: 23–24). Tätä 
ennen kehitysvammaiset henkilöt olivat eläneet pääosin perheyhteisöissään osallistuen sen 
toimintaan, töihin ja elannon hankintaan kykyjensä mukaan. Kun teollistuminen 1800-
luvulla lisäsi työnteon tehokkuusvaatimuksia, vammaisista perheenjäsenistä alkoi 
muodostua lähiyhteisöilleen uudenlainen taakka (Vehmas 2005: 53–55). Yhteiskunnan 
järjestämän vaivaishoidon tavoitteena oli pitää hengissä sen köyhimmät ja heikoimmat 
jäsenet vaivaistaloissa, joihin yhä useampi kehitysvammainen muutti elämään muiden 
vähäosaisiksi ja elatuskyvyttömiksi katsottujen asukkaiden kanssa. (Seppälä mts. 23–24.) 
Suomen itsenäistymisen ensivuosikymmeninä vallalla oli niin sanottu ennalta ehkäisevä 
huoltopolitiikka, joka yhtäältä pyrki turvaamaan etenkin fyysisesti vammaisten henkilöiden 
toimeentulon, mutta toisaalta, varsinkin kehitysvammaisten kohdalla, rakentamaan heille 
sopivaksi katsotun elämänpiirin muun yhteiskunnan ulkopuolelle (Leppälä 2014: 287–289; 
Rautiainen 2021). 
  Siitä, miten perheyhteyden katkeaminen ja muuttuminen muiden vähäosaisten 
yhteisöksi ensin vaivaistaloissa ja sittemmin laitoksissa tosiasiassa vaikutti 
kehitysvammaisten henkilöiden kielellisiin olosuhteisiin, tiedetään hyvin vähän. 
Aikalaistodistuksia tai tutkimusta heidän kokemuksistaan ei juuri ole olemassa (vrt. 
Johnsen & Lysvik 2010: 162). Voidaan olettaa, että laitoksissa on elänyt monenlaisia 
henkilöitä, joukossa varmasti myös kielellisesti osaavia ja vuorovaikutukseen kykeneviä 
yhteisön jäseniä. Kuitenkin laitoksissa, toisin kuin perheissä, valtaosa kehitysvammaisen 
henkilön kielellisestä ympäristöstä on muodostunut kielellistä tukea tarvitsevista yksilöistä. 
Se on vaikuttanut ainakin siihen, missä määrin he ovat itse voineet saada yhteisön jäseniltä 
kielellistä tukea. Todennäköisesti näihin yhteisöihin on muodostunut myös kielellisiä 
alakulttuureita, kun sen jäsenet ovat kehittäneet keinoja kommunikoida sekä ilmaista 
itseään ja omaa tahtoaan tai valintojaan yhteistyötä vaativissa tilanteissa. Kielellisiä 
yhteistyötilanteita laitosyhteisö tarjoaa silti oletettavasti vähemmän kuin perheyhteisö, 
joissa kehitysvammaiset henkilöt ovat osallistuneet perheen elämään, toimintaan ja 
elannonhankintaan jollakin panoksella. Yhteinen toiminta muun perheen kanssa on 
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edellyttänyt laajemman repertuaarin kielellisiä toimintoja, kuten asioista neuvottelemista, 
ohjeiden vastaanottoa, kysymistä, kenties raportoimista, kaiken kaikkiaan kielellisesti 
monipuolista ja osin myös vaativaa toimintaa. Laitoshoidossa yhteistä toimintaa ja 
kehitysvammaiselle henkilölle osoitettuja vastuutehtäviä ja niiden mukanaan tuomia 
vastuurooleja on todennäköisesti ollut vähemmän, sillä laitoshoidossa henkilö on 
lähtökohtaisesti katsottu kykenemättömäksi elättämään itseään.   
 Suomessa laitosasumisesta tuli kehitysvammaisten ensisijainen ja suositelluin 
asumismuoto 1950-luvulla. Kehitysvammaisten ajateltiin saavan laitoksissa parasta 
mahdollista lääketieteellistä hoitoa ja ammattilaisten tukea, joten perheitä kannustettiin 
jättämään vammaiset lapsensa laitoksiin. (Seppälä 2010: 186; Vehmas & Mietola 2021: 
18–20.) Laitosasumisen kritiikki heräsi Suomessa 1960–1970-luvuilla kansainvälisen 
vammaisliikkeen myötävaikutuksesta (Teittinen 2010b; Teittinen & Kuusterä 2010: 11–
16), mutta käytännössä vasta 1990-luvulla kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen 
alkoi vähentyä nopeammin (Vehmas & Mietola 2021: 22–23). Laitosasumisen negatiivisia 
vaikutuksia vahvistivat havainnot, että parhaan mahdollisen hoidon ja tuen sijaan laitos 
useimmiten laitostaa asukkaansa. Laitoshoitoon liittyvät pakkotoimenpiteet alettiin nähdä 
yhä vahvemmin ihmisarvoa loukkaavina (ks. mm. Teittinen & Rapo 2021). 
  1970-luvulla käynnistynyt laitosten purku ja tuetun pienryhmäasumisen 
kehittäminen vaikutti myös kehitysvammaisten kielellisiin olosuhteisiin. Laitosten suljettu, 
pieni sosiaalinen ryhmä, johon kuului muutamia muita kehitysvammaisia asukkaita sekä 
terveydenhoitohenkilökuntaa, laajeni koskemaan suurempaa määrää erilaisia ihmisiä. 
Sosiaaliset tilanteet, joita kehitysvammainen henkilö arjessaan kohtasi, eivät enää 
koskeneet vain laitosten hoito- ja toimintatuokioita, vaan kaikkea sitä, mitä kuka tahansa 
arjessaan yhteiskunnan kansalaisena kohtaa. Laitoksessa toiminta on yksipuolista ja tarjoaa 
rajallisen määrän kielenkäyttömahdollisuuksia ja erilaisia osallistujarooleja. 
Yhteiskunnassa kieli sen sijaan on kaikkialla. Kielellä toteutetaan arjen pieniä toimintoja, 
kuten asioidaan kaupassa, suunnitellaan lomamatkaa tai sovitaan naapurin kanssa kukkien 
kastelusta. Kielellä on keskeinen merkitys myös suurempien päämäärien toteutuksessa 
kuten opiskelussa, työnteossa ja ihmissuhteissa, ja se vaikuttaa myös ihmis- ja 
kansalaisoikeuksien toteutumiseen. Kielellä tullaan yhteisön ja yhteiskunnan jäseniksi. 
Tähän kielimaailman muutokseen kytkeytyy myös selkokieli, jonka kehittäminen 
käynnistyi Suomessa 1980-luvulla samaa tahtia laitosten alasajon kanssa. Tässä mielessä 
selkokielen juurten voi katsoa olevan vammaisliikkeen yhdenvertaisuusvaatimuksissa: 
kielen on oltava inklusiivista ja kaikille saavutettavaa. 
  Vammaisliikkeessä on esitetty muunkin tyyppisiä kieleen liittyviä vaatimuksia. 
Näistä tunnetuin on ilmaistu niin kutsutussa Disability Etiquettessa6, jonka mukaan 

 
6 Disability Etiquette on ympäri maailmaa levinnyt eettinen ohjeistus vammaisen henkilön 
kohtaamiseen, josta on tarjolla hyvin erilaisia versioita. Eri versioita ovat julkaisseet esimerkiksi 
vammaisjärjestöt, yhdistykset ja viranomaiset. Alkuperäistä Disability Etiquettea on näistä vaikea 
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vammainen henkilö tulee keskustelussa kohdata yksilöllisenä toimijana, ei vain 
vammaisuutensa edustajana. Tämä alun perin HIV-aktivismin parissa kehitetty henkilö 
ensin -ilmaisutapa (engl. person first language) kehottaa ilmaisemaan puheessa henkilön 
ensin ja vasta sen jälkeen hänen vammansa, sairautensa tai tilansa: siis person with 
disabilities, ei disabled person (mm. Ferrigon & Tucker 2019). Ilmaisutapa alkoi levitä 
1990-luvulta lähtien yleisemmin käyttöön etenkin anglosaksisissa kielissä, joissa 
vakiintuneita vammaisryhmiin viittaavia käsitteitä korvattiin uusilla, vähemmän 
leimaaviksi koetuilla ilmauksilla7.  Suomeen ilmaisutapaa on kuitenkin ollut vaikea 
soveltaa, sillä kanssa-postpositiota ei voi luontevasti käyttää kuten englannin with-
prepositiota (henkilö kehitysvamman kanssa), ja toisaalta relatiivirakenteiset ilmaukset ovat 
raskaita, hankalia taivuttaa ja aiheuttavat vaikeita kiilalauseita (henkilö, jolla on 
kehitysvamma).8 Varsinkin arjen kielenkäyttöön ne ovat liian pitkiä, eivätkä siten sovellu 
keskustelupuheeseen, jossa niitä esimerkiksi Disability Etiquetten mukaan tulisi käyttää. 
Kehitysvammaisuuteen viittaavina ilmauksina niiden ongelma on myös se, että ne voivat 
olla kehitysvammaiselle henkilölle itselleen kielellisesti liian vaikeita käyttää, jolloin ne 
eivät ole heille saavutettavia. Suomen kieleen relatiivirakenteiset henkilö ensin -ilmaukset 
eivät olekaan vakiintuneet, vaan esimerkiksi kehitysvammainen-sanan kohdalla 
käytännöksi näyttää muodostuneen käyttö adjektiiviattribuuttina (kehitysvammainen 
henkilö), kun taas käyttöä substantiivipääsanana vältetään (kehitysvammainen). Tämäkin 
ilmaus tosin asettaa etuasemaan vamman eikä henkilöä (aiheesta tarkemmin, ks. 
Valtasalmi 2021).  
  Henkilö ensin -ilmaisutapaa on sittemmin kritisoitu vammaisliikkeessä, sillä sen on 
koettu pyrkivän piilottamaan vammaisuutta, johon yhteiskunta asennoituu kielteisenä 
ominaisuutena. Sen vastapainoksi on viime vuosina nostettu identiteetti ensin -ilmaisutapa 
(engl. identity first language), jossa vammaisuus päinvastoin etualaistetaan, sillä sen 
katsotaan olevan irrottamaton osa henkilön positiivista identiteettiä. (Ks. mm. Ladau 2015; 
Liebowitz 2015; Ferrigon & Tucker 2019.)  
  Kielitieteellistä pohdintaa aiheesta on esitetty hyvin vähän (ks. kuitenkin Valtasalmi 
2021), mutta se voisi tuoda keskusteluun uusia näkökulmia ja auttaa hahmottamaan, 
millaiset tosiasialliset mahdollisuudet eri ilmaisutavoilla on vakiintua kielenkäyttöön. 

 
tunnistaa, sillä siihen ei yleensä viitata. Suomeksi Disability Etiquettesta ei ole olemassa virallisia 
käännöksiä. 
7 Esimerkiksi saksassa kehitysvammaiseen ihmiseen viittaava, aiemmin yleinen käsite geistig 
Behindert on nykyisin pitkälti korvattu käsitteillä ein Mensch mit Lernschwierigkeiten tai ein 
Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung (mm. Bock, Lange & Fix 2017: 15–16). Ruotsissa 
hallituksen vammaispoliittisessa ehdotuksessa kehotettiin korvaamaan sanat utvecklingsstörd ja 
funktionshindrad sanoilla en person med funktionsnedsättning tai en person med 
utvecklingsstörning (Regeringens proposition 1999/2000:79, 72–73). 
8 Suomen kieleen ei ole muutenkaan luotu inklusiiviseen kielenkäyttöön liittyvää ohjeistusta (Piehl 
2018). 
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Kielitieteen kannalta relevantti kysymys ei siis ole vain se, miten vammaiseen henkilöön 
saa tai ei saa viitata, vaan myös se, mitä on se kieli, jolla vammaisuutta yhteiskunnassa 
käsitellään. Kieli toimii ja muuttuu vähitellen kollektiivisen kielitajun ohjaamana, joten 
yksittäinen ideologia voi vaikuttaa kieleen vain siinä tapauksessa, että ympäröivä 
kollektiivi hyväksyy ideologian ehdottaman muutoksen. Ihminen ensin -ilmaisutapa törmää 
suomen kielessä juuri tähän: kieli ei toteuta ideologisesti hyväksyttävää tavoitetta, jos 
tavoite ei löydä kielellisesti hyväksyttävää muotoa.9  
 

2.2 Vammaistutkimuksen konteksti 

Vammaistutkimuksen teoreettisina pääsuuntina esitetään yleensä kaksi paradigmaa, 
lääketieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen, joihin viitataan vammaisuuden 
lääketieteellisenä ja sosiaalisena mallina (mm. Teittinen 2000; 2006; Vehmas 2005: 115–
116). Lääketieteellinen malli edustaa 1800-luvulla alkanutta vammaistutkimuksen 
medikaalista valtavirtaa, jossa vammaisuus selittyy yksilöpatologialla ja johon on 
ratkaisuna jokin (lääketieteellinen) hoito, joka poistaa tai ainakin vähentää vammaisuutta 
tai sen aiheuttamaa haittaa (Vehmas mts. 56–59). Lääketieteellinen malli on vaikuttanut 
voimakkaasti kehitysvammadiagnostiikkaan. Kehitysvammaiseksi määritellään 
kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n ICD-tautiluokituksen10 mukaisesti henkilö, jonka 
kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä 
saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Lääketieteellisin perustein kehitysvammaisuus 
jaetaan oireyhtymiin, joista tunnetuin ja yleisin on Downin oireyhtymä ja muita muun 
muassa Fragile X -oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, Williamsin oireyhtymä, Angelmanin 
oireyhtymä sekä Prader-Willin oireyhtymä (ICD-10; ks. myös Arvio & Aaltonen 2011: 12; 
Kaski, Manninen & Pihko 2012: 25). Lääketieteellistä mallia myötäilevinä 
vammaistutkimuksen tieteenaloina mainitaan usein myös psykologia ja 
erityispedagogiikka11, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet myös 
kehitysvammadiagnostiikkaan, kehitysvammaisten henkilöiden koulutukseen sekä 

 
9 Luonnollisesti myös identiteetti ensin -ilmaisutavan on saavutettava kielikollektiivin hyväksyntä 
vakiintuakseen. Tässä sen etuna toiminee se, että ainakin englannin kielessä siinä hyödynnetään 
kielessä jo yleisesti käytössä olevia ilmauksia kuten autistic person (vrt. person with autism) tai 
disabled person (vrt. person with disability) (ks. Ladau 2015).  
10 ICD-luokitusta täydentämään on julkaistu muita luokituksia, muun muassa WHO:n ICF-luokitus 
(2001, suomeksi 2004), jossa kehitysvammaisuutta ei lähestytä vain sen yksilölle aiheuttamien 
haittojen vaan myös henkilön toimintakyvyn, sen rajoitusten sekä ympäristötekijöiden 
näkökulmasta (Kaski, Manninen & Pihko 2012: 220; eri luokitusten kritiikistä, ks. Miettinen 2010: 
50–54). 
11 Teittinen näkee psykologian ja erityispedagogiikan asettuvan vammaistutkimuksen 
hegemoniassa hierarkkisesti lääketieteen alapuolella (2000: 163).  
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yhteiskunnallisiin vammaispalveluihin (Kröger 2002). 
  Kehitysvammatutkimuksen kannalta lääketieteellisen paradigman merkittävä 
aikaansaannos oli 1900-luvun alkupuolella alkanut älykkyystestauksen kehittäminen sekä 
siihen kiinnittyvä kehityksellisen iän käsite, jonka pohjalta kehitysvammaisia henkilöitä 
luokiteltiin kolmeen ryhmään: kehityksellinen ikä 1–2 vuotta tarkoitti idiooteiksi 
nimitettyjä, kaikkein vaikeimmin kehitysvammaisia henkilöitä, 3–7 vuotta tarkoitti 
keskivaikeasti kehitysvammaisia henkilöitä, joita kutsuttiin imbesilleiksi, ja 7–12 vuoden 
kehityksellinen ikä taas koski lievemmin kehitysvammaisia henkilöitä, joita kuvattiin 
vaihtelevasti muun muassa tylsämielisiksi, heikkomielisiksi ja typeryksiksi. (Ks. esim. 
Seppälä 2017: 25–35.) 1900-luvun alussa älykkyystesteihin kohdistui yhä suurempaa 
akateemista mielenkiintoa (Vehmas & Mietola 2021: 12–14), ja vähitellen niiden 
määrittämää älykkyysosamäärää eli ÄO-pisteitä alettiin soveltaa systemaattisesti myös 
kehitysvammaisuuden määrittelyyn. Kehitysvammaisuuden kolmijako muuttui nelijaoksi, 
ja samalla siirryttiin myös neutraalimpiin kehitysvammaisuuden astetta kuvaaviin 
nimityksiin: syvä kehitysvammaisuus määriteltiin alle 20 ÄO-pisteen, vaikea 
kehitysvammaisuus noin 20–40 ÄO-pisteeseen, keskivaikea kehitysvammaisuus noin 40–50 
ÄO-pisteeseen ja lievä kehitysvammaisuus noin 50–70 ÄO-pisteeseen. (ICD-10.)  
  Kehitysvammaisuuden määrittely yksinomaan ÄO-pisteiden pohjalta herätti 
kuitenkin ajan mittaan kritiikkiä, sillä sen havaittiin kuvaavan riittämättömästi 
kehitysvammaisen henkilön arjessa selviämistä ja toimintakykyä (mm. Seppälä 2017). 
Kävi myös ilmi, että älykkyystestaus on melko luotettavaa keskimääräisen älykkyyden 
alueella eli 100 ÄO-pisteen molemmin puolin, mutta mitä pidemmälle keskiarvosta 
poiketaan, sitä suuremmaksi kasvaa virhemarginaali. Lairdin ja Whitakerin (2011) mukaan 
esimerkiksi keskiasteisesti kehitysvammaisen henkilön saama ÄO-pistemäärä 45 tarkoittaa 
käytännössä jotakin 30 ja 60 pisteen välillä. Älykkyystestauskriteerin rinnalle onkin 
nykyisin nostettu muita diagnostisia kriteerejä, kuten se, vastaavatko henkilön adaptiiviset 
taidot ikätaso-odotusta (ICD-10; Arvio & Aaltonen 2011; Seppälä 2017). Adaptiivisilla 
taidoilla tarkoitetaan henkilön kykyä toimia ikätasonsa, elinympäristönsä ja 
kulttuuritaustansa vaatimusten mukaisesti, ja ne jaetaan käytännöllisiin, käsitteellisiin ja 
sosiaalisiin taitoihin (mm. Arvio & Aaltonen 2011; Kaski ym. 2012; Seppälä mts. 33–35). 
Kielelliset taidot, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja kommunikointi, luetaan käsitteellisiin 
taitoihin, vuorovaikutus taas sosiaalisiin taitoihin (Arvio & Aaltonen mts. 12).  
  Medikaalinen painotus vaikuttaa edelleen monien vammaisille tarkoitettujen 
palveluiden määrittelyyn ja tuottamiseen (mm. Teittinen 2006: 24–26; Miettinen & 
Teittinen 2014), mutta sen haastajaksi on noussut yhteiskuntatieteellinen 
vammaistutkimus, jonka taustalla vaikutti 1970-luvulla aktivoitunut vammaisliike (mm. 
Vehmas 2005: 109–111; Teittinen 2006: 36). Vammaisliike kritisoi vammaisuuden 
tarkastelemista yksinomaan henkilön biologisena ominaisuutena ja vaati suuntaamaan 
huomiota ympäröivän yhteiskunnan toimintamalleihin, jotka voivat haitata yksilöitä, siis 
vammauttaa heitä. (Vehmas mts. 111). Tutkimus alkoi suuntautua vammaisesta henkilöstä 
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hänen ympäristöönsä, yhteiskunnan sosiaalisiin ja taloudellisiin rakenteisiin sekä 
valtasuhteisiin, joita sosiaalinen vammaistutkimus asettui avoimesti vastustamaan 
(Vehmas mts. 109–111; Teittinen 2000; 2006).   
  Sosiaalinen vammaistutkimus on jaettavissa edelleen materialistiseen ja 
sosiaaliskonstruktiiviseen selitysmalliin (mm. Oliver 1990). Materialistinen malli 
tarkastelee vammaisuutta yhteiskunnallis-taloudellisesta näkökulmasta: vammaisuus on 
seurausta yhteiskunnan sortavista, poissulkevista ja marginalisoivista instituutioista ja 
rakenteista, jotka pohjautuvat ”normaalien tyranniaan”. Esimerkiksi työelämän voi katsoa 
aiheuttavan vammaisuutta, jos se on yksipuolisesti rakennettu tietynlaisten henkilöiden 
tarpeisiin eikä ota huomioon erilaisten henkilöiden ominaisuuksia ja tarpeita. 
Materialistisen mallin sosiaalipoliittisena tavoitteena on poistaa nämä yhteiskunnan 
vammauttavat rakenteet (Vehmas mts. 143; 2006: 228). Tutkimuksessa kriittinen katse 
voidaan kohdistaa esimerkiksi vammaispalveluiden kohdentumiseen liittyviin vinoutumiin 
ja niiden taloudellisiin ja muunlaisiin vaikutuksiin vammaisen henkilön elämässä sekä 
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen (mm. Miettinen & Teittinen 2014). 
Sosiaaliskonstruktionaalisen mallin mukaan taas vammaisuus on sosiaalinen konstruktio, 
joka luodaan kielen, ideologioiden ja arvojen avulla: kieli ja kulttuuri eivät vain kuvaa 
vaan myös luovat todellisuutta, joten vammaisuus syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
tietyn kielellisen ja kulttuurisen yhteisön keskuudessa (mm. Barnes, Mercer & 
Shakespeare 1999; Shakespeare & Watson 2001; Vehmas 2005: 121–124; 2006). 
Sosiaaliskonstruktionaalinen malli kyseenalaisti ennalta annettujen sosiaalisten rakenteiden 
olemassaolon ja suuntasi tutkijoiden huomion arkipäivän sosiaaliseen toimintaan, mihin 
viitataan joskus niin sanottuna humanististen ja yhteiskuntatieteiden kielellisenä käänteenä 
(Piippo 2016: 32–34). Erityistä huomiota on kiinnitetty ammattilaisten käyttämään kieleen, 
sillä sen on nähty heijastavan ja muovaavan käsityksiä vammaisuudesta. Niin sanotun 
emansipatorisen vammaistutkimuksen piirissä on myös vaadittu tutkimuksen kielen 
yksinkertaistamista siten, että tutkimustulokset ovat ymmärrettävissä myös ei-
akateemiselle yleisölle. (Oliver 1997; Vehmas mts. 123, 138–139).  
  Sosiaalisen vammaistutkimuksen lääketieteellistä mallia kohtaan esittämä arvostelu 
on ymmärrettävää varsinkin lääketieteen pitkäaikaisen dominanssin näkökulmasta 
(Teittinen 2006: 24–28).12 Toisaalta myös sosiaalista vammaistutkimusta on kritisoitu 
muuttumisesta dogmaattissävyiseksi oikeaoppisuudeksi, josta poikkeamista ei hyväksytä. 
Kritiikkiä on esitetty myös fyysisen vammaisuuden ylikorostamisesta, maskuliinisista 
ennakkoasenteista sekä henkilökohtaisen ja yksilöllisen vammaisuuden kokemuksen 
ohittamisesta. (Mm. Tøssebro 1997; Kröger 2002; Vehmas 2005: 145). Vehmaan mukaan 
(2006: 211) esimerkiksi naisten ja kehitysvammaisten henkilöiden kokemukset 

 
12 Teittinen (2006: 16–19) huomauttaa kuitenkin lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen 
vammaistutkimuksen paradigmojen usein täydentävän toisiaan ja jopa olevan keskinäisessä 
riippuvuussuhteessa. 
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vammaisuudesta on lähes kokonaan sivuutettu. Kun vammaisuus nähdään vain 
yhteiskunnan tuottamana tilana, josta voidaan päästä eroon yhteiskuntaa muuttamalla, 
kavennetaan vammaisuuden kokemuksellista ulottuvuutta tai jopa kielletään sen 
olemassaolo. Tutkimuksen suuntautuminen perinteisesti maskuliinisille alueille, kuten 
työhön ja talouteen, voi myös peittää näkyvistä esimerkiksi sellaisen syrjinnän, joka 
tapahtuu yksityiselämässä ja vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa.  
  Vammaistutkimuksen merkittävä saavutus on kuitenkin se, että huomio on 
laajamittaisesti siirtynyt vammaisesta yksilöstä kohti yhteiskuntaa, joka usein toimii 
vammattomien ehdoilla. Tämä huomio on 2000-luvulla löytänyt kaikupohjaa 
saavutettavuusajattelussa, jossa tavoitteena on muokata ympäristö sellaiseksi, että se on 
jokaisen henkilön saavutettavissa. Kehitysvammaisten kohdalla se edellyttää muun muassa 
yhteiskunnan kielellisten käytäntöjen muuttamista inklusiivisiksi ja selkokielen lisäämistä 
yhteiskunnan kaikille kansalaisille tarjoamiin palveluihin (ks. luku 2.4). 

2.3 Vuorovaikutuksen tutkimuksen konteksti  

Kieli ja vammaisuus on herättänyt tutkimusaiheena kiinnostusta monilla tieteenaloilla, ja 
myös kehitysvammaisten henkilöiden kielellisiin taitoihin liittyvää tutkimusta on tehty jo 
pidemmän aikaa,13 joskin varsinaista kielitieteellistä tutkimusta aiheesta on vähemmän.14 
Keinoja tarkastella kehitysvammaisen henkilön kielenkäyttöä sellaisena kuin se todellisissa 
kommunikointitilanteissa ilmenee tarjoaa vuorovaikutuksen tutkimus ja sen 
analysoimiseen kehitetty keskustelunanalyysin menetelmä. Keskustelunanalyysin juuret 
ovat sosiologiassa, yhtäältä sosiologi Harold Garfinkelin kehittämässä etnometodologiassa, 
jossa mielenkiinto kohdistui sosiaalisen toiminnan normeihin ja niiden rikkomuksiin, ja 
toisaalta sosiologi Erving Goffmanin teoriassa vuorovaikutuksen järjestyneisyydestä 
(Goffman 1983; Heritage 1984; 2008; Harjunpää, Niemi & Sorjonen 2020). Näiden 
aikansa sosiologista päävirtaa vastaan murtautuneiden teorioiden pohjalta Goffmanin 
oppilas Harvey Sacks alkoi kehittää keskustelunanalyysin metodia 1970-luvulla 
Yhdysvalloissa, josta se levisi vähitellen ympäri maailmaa, myös Suomeen, jossa se löysi 

 
13 Etenkin logopedian alalla on tehty tutkimusta kehitysvammaisten henkilöiden kielellisistä 
erityishaasteista (mm. Launonen 1998, 2006; Roberts, Chapman & Warren 2008; Vuoti, Burakoff & 
Martikainen 2009; Martio 2015) sekä näihin haasteisiin kehitetyistä tukikeinoista (mm. Brady 
2008; Launonen 2004; von Tetzchner & Martinsen 1999). Aihetta sivutaan ajoittain myös muilla 
aloilla, esimerkiksi erityispedagogiikassa (mm. kehitysvammaisen henkilön lukemaan ja 
kirjoittamaan oppiminen), psykologiassa (mm. kehitysvammaisen lapsen kielenoppimisen ja 
varhaisen vuorovaikutuksen erityiskysymykset), yhteiskuntatieteissä ja oikeustieteessä (mm. kieltä 
ja kommunikointia koskevat vammaispalvelut, kieli-ideologiat, kielelliset oikeudet) sekä edelleen 
lääketieteessä (mm. kehitysvammadiagnostiikka, elimellisten, kieleen vaikuttavien patologioiden 
tutkimus sekä etiologinen kartoitus).  
14 Kehitysvammaisen henkilön lukemiseen ja sanastonhallintaan liittyvää kielitieteellistä tutkimusta 
on tehty jonkin verran (ks. esim. Valtasalmi 2022).  
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paikkansa myös kielitieteissä.15  
  Keskustelunanalyysi16 kiinnostui vuorovaikutuksen mikrotasosta eli siitä, mitä 
keskustelussa tosiasiassa tehdään ja sanotaan, mihin tilanteeseen osallistujien huomio 
niissä suuntautuu ja millä tavoin toimintaa muokataan yhteistyössä osallistujien kesken. 
Kaoottiselta vaikuttavan pinnan alta paljastui keskustelutoiminnan jäsentyneisyys ja 
lainalaisuuksia, joista tärkeimpinä mainitaan yleensä seuraavat neljä: vuorottelujäsennys 
(miten puheenvuorot jakautuvat puhujien kesken, miten vuorot rakentuvat ja liittyvät 
toisiinsa sekä millaista jatkoa ne implikoivat, mm. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974; 
Hakulinen 1998b; Drew 2013; Clayman 2013), sekvenssijäsennys (miten puheeseen 
muodostuu erilaisia jaksoja ja yhtenäisiä sosiaalisen toiminnan kokonaisuuksia, mm. 
Raevaara 1998, 2016; Schegloff 2007; Stivers 2013), korjausjäsennys (miten puheeseen, 
kuulemiseen ja ymmärtämiseen liittyviä ongelmia käsitellään, mm. Schegloff, Jefferson & 
Sacks 1977; Sorjonen 1998; Kitzinger 2013; Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi 2016) 
sekä preferenssijäsennys (millainen toiminta nähdään tilanteessa hyväksyttävänä tai 
preferoituna vaihtoehtona ja mitä puolestaan selitellään tai esitetään preferoimattomana, 
mm. Tainio 1998b; Pomerantz & Heritage 2013). Nämä jäsennykset on vuosikymmenten 
aikana havaittu lähes universaaleiksi: puhujat kielestä ja kulttuurista riippumatta näyttävät 
yleensä orientoituvan niihin ja tulkitsevan toistensa toimintaa niiden pohjalta, vaikka 
joitakin kulttuurispesifejäkin eroja on havaittu (Stivers, Enfield, Brown & Levinson 2009; 
Lindholm 2016: 333–334). 
  Keskustelupuheen perusyksikkö on (puheen)vuoro, joka tulkitaan reaktiona edellä 
sanottuun, mutta joka samalla luo odotuksia tai rajoituksia sitä seuraavalle vuorolle (mm. 
Heritage 1984; Hakulinen 1998a; Sidnell 2010). Kielen ja vammaisuuden tarkastelun 
kannalta tämä on olennaista, sillä keskustelunanalyysissa puheesta ei nosteta irralleen 
yksittäistä sanaa tai ilmausta (esimerkiksi sitä, viitataanko puhekumppaniin 
kehitysvammaisena vai kehitysvammaisena ihmisenä), vaan käytettyä ilmausta 
tarkastellaan osana puheen virtaa, jonka osallistujat rakentavat yhdessä. Toisaalta juuri 
kehitysvammaisten keskustelupuheen tutkimuksen kannalta tämä voi olla haastavaa, sillä 
kehitysvammaisen puhujan reaktio edellä sanottuun voi olla tavanomaisesta poikkeava, ja 
samalla sen implikaatiot seuraavalle vuorolle epätyypillisiä (vrt. Wilkinson 2019). 
Keskustelunanalyysi irtautuu myös yksilöpsykologisista vuorovaikutustoiminnan 
selitysmalleista ja välttää arvailemasta osallistujien motiiveja sanoa jotakin tai toimia 
jollakin tavalla. Sen sijaan huomio suunnataan siihen, mihin osallistujat näyttävät 
kielellisesti ja toiminnallisesti orientoituvan eli siihen, minkä he tulkitsevat juuri 

 
15 Suomessa keskustelunanalyysi vakiintui 1980-luvulla ensin kielentutkimukseen ja sosiologiaan, 
sittemmin sitä on sovellettu myös muun muassa psykologian sekä puhe- ja kasvatustieteiden 
parissa (Lindholm, Stevanovic & Peräkylä. 2016: 9–10). 
16 Keskustelunanalyysin perustana ovat Sacksin 1970-luvulla pitämät luennot aiheesta (Sacks 
1992a, 1992b). Laajoja menetelmän esittelyitä löytyy usealta vuosikymmeneltä, mm. Heritage 
1984; Tainio 1998a; Hutchby & Wooffitt 1998; Sidnell & Stivers 2013; Lindholm & Stevanovic 2016. 
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meneillään olevassa tilanteessa relevantiksi. (Hutchby & Wooffitt 1998; Hakulinen 1998a; 
Harjunpää ym. 2020.)  
  Keskustelunanalyysissa on toisinaan korostettu ensisijaisena tutkimuskohteena 
samat kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat omaavien aikuisten puhujien välistä 
keskustelua (mm. Drew & Heritage 1992). Taustalla on ajatus, että saman kieli- ja 
kulttuuriyhteisön jäsenyys varmistaa puhujien jakavan yhtenevän käsityksen sosiaalisten 
tilanteiden tulkinnasta, jolloin niitä on helpompi tutkia (Sacks 1972; Heritage 1984: 241). 
Tällainen täysi tai tavanomainen jäsenyys (engl. full membership tai ordinary membership) 
on kuitenkin lähinnä idealisaatio, sillä jäsenyys ei välttämättä ole sidottu tiettyyn 
taustamuuttujaan, kuten vaikka puhujan äidinkieleen, vaan se on samalla tavoin 
neuvoteltavissa oleva resurssi kuin moni muukin orientaatio keskustelussa (ks. esim. 
Kalliokoski 2001; Kurhila 2008; Haakana, Laakso & Lindström 2009). Sen rinnalle 
voidaankin hahmottaa erilaisia ei aivan -jäsenyyksiä (engl. less-than-full membership, ks. 
Shakespeare 1998: 23–27), jotka ovat tunnistettavissa juuri vertaamalla niille tyypillisiä 
piirteitä täyteen jäsenyyteen. Keskusteluita muistisairaiden henkilöiden ja heidän 
omaistensa ja hoitajiensa välillä tutkineen Pamela Shakespearen (1998) mukaan ei aivan -
jäseniksi lukeutuu henkilöitä, joiden kielellinen ja kognitiivinen kompetenssi on täysiä 
jäseniä vähäisempi, esimerkiksi lapsia sekä kehitysvammaisia ja muistisairaita henkilöitä. 
Ei aivan -jäseniltä ei odoteta samanlaista arkipäivän vuorovaikutuskompetenssia kuin 
täysiltä jäseniltä, ja heidän odottamattomaan tai tilanteeseen sopimattomaan toimintaansa 
suhtaudutaan ymmärtäen. Ei aivan -jäsenille suunnattu puhe on kovaäänistä, hidasta, 
tuttavallista ja ystävällistä – samanaikaisesti – ja juuri nämä piirteet erottavat sen jäsenille 
suunnatusta puheesta ja tekevät siitä tunnistettavaa. (Mts. 23–24).   
  Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa tämänkaltaiseen vuorovaikutukseen on 
viitattu myös käsitteillä epätyypillinen vuorovaikutus (engl. atypical interaction, ks. esim. 
Wilkinson 2019) ja kielellisesti epäsymmetrinen vuorovaikutus (engl. linguistically 
asymmetric interaction, ks. esim. Linell 1998; Leskelä & Lindholm 2012), joita osin 
kuvataan yhtenevästi. Wilkinsonin (2019) mukaan epätyypillistä vuorovaikutusta esiintyy 
tilanteissa, joissa jollakin osallistujalla on esimerkiksi puheen tuottamiseen, kuulemiseen 
tai sujuvuuteen, kielen fonologian, morfosyntaksin ja semantiikan hallintaan tai laaja-
alaisemmin kognitioon liittyviä vammoja tai häiriöitä. Viimeksi mainittuun, eli kognitioon, 
liittyy myös niin sanottu kielen käyttöä koskeva pragmaattinen vamma (engl. pragmatic 
impairment), jota esiintyy esimerkiksi muistisairauksien, autismikirjon, 
kehitysvammaisuuden sekä traumaperäisten aivovammojen yhteydessä. Epätyypillistä 
vuorovaikutusta luonnehtivat vuorovaikutuksen viivästykset ja sujumattomuus, taajaan 
esiintyvät ymmärtämisen ja kuulemisen ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset sekä 
tavanomaisesta poikkeavat toiminnot, kuten sekventiaalisesti puheeseen sopimattomien tai 
puheenaiheeseen vaikeasti yhdistettävien vuorojen tuottaminen. (Wilkinson mt.)  
   Kielellistä epäsymmetriaa ei ole yhdistetty yhtä suoraviivaisesti tiettyihin kielen ja 
kommunikoinnin vammoihin tai häiriöihin, vaan sillä viitataan keskustelunanalyyttisessa 
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tutkimuksessa yleisesti vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden väliseen 
epäsymmetriaan kielellisten resurssien suhteen (Leskelä & Lindholm 2012). Kielellisesti 
epäsymmetrisen vuorovaikutuksen tutkimusta on kohdistettu osin samoihin puhujaryhmiin 
kuin epätyypillisen vuorovaikutuksen tutkimusta, mutta lisäksi on tutkittu myös 
äidinkielisten puhujien ja kielenoppijoiden välistä keskustelua (mm. Kurhila 2003; Lilja 
2010). Keskustelunanalyysin näkemyksen mukaan epäsymmetria voi liittyä 
vuorovaikutuksessa moneen asiaan, esimerkiksi osallistujien erilaisiin tietoihin, 
osallistumiseen, rooleihin tai asemiin sekä toimintavaltuuksiin eri tilanteissa. Erityyppiset 
epäsymmetriat voivat myös kietoutua yhteen. Esimerkiksi kielellinen epäsymmetria voi 
heijastua osallistumisen epäsymmetriaan siten, että keskustelijoiden välinen työnjako ja 
osaavamman osallistujan vastuu vuorovaikutuksen eteenpäin viemisestä korostuu. (Mm. 
Linell 1998: 221; Laakso & Pajo 2016; Kurhila & Lindholm 2016.) Kielellisesti 
epäsymmetriselle keskustelulle tyypillisinä ominaisuuksina keskustelunanalyysissä 
nähdään vuorovaikutuksen nojautuminen kontekstuaalisen tiedon, multimodaalisten 
resurssien ja osaavamman osallistujan vahvan yhteistyötarjouksen varaan. Lisäksi sitä 
luonnehtivat vuorovaikutuksessa usein esiintyvät pitkät ja mutkikkaat korjausjaksot, jotka 
voivat uhata puhujien välistä intersubjektiivisuutta. (Mm. Haakana, Laakso & Lindström 
2009). 
  Epätyypillinen vuorovaikutus ja kielellisesti epäsymmetrinen vuorovaikutus viittavat 
kumpikin puhekumppaneiden kielitaitojen eriparisuuteen: jäsenellä tai osaavammalla 
puhujalla on tavanomaiset, aikuisen kielenkäyttäjän kielelliset taidot ja resurssit, ei aivan -
jäsenen kielitaidoissa taas on puhekumppanin tasoon verrattuna merkittäviä ja selvästi 
erottuvia puutteita. Eriparisuuden taustalla voi olla eri syitä, jotka liittyvät toisen puhujan 
vammaisuuteen, sairauteen tai kielenoppijuuteen – käytännössä siis samoja syitä, joiden 
katsotaan olevan myös selkokielen tarpeen taustalla. Toisaalta eriparisuus ei välttämättä 
liity edellä mainittuihin, vaan se voi olla myös odotuksenmukaista ja rutiininomaista, kuten 
vaikkapa lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kahden aikuisen puhujan välillä 
kielellinen epäsymmetria näyttää kuitenkin usein vaativan osallistujilta erityistä huomiota 
tai vaivannäköä varsinkin, jos kielitaitojen ero on suuri. Vaivannäkö voi ilmetä muun 
muassa siten, että osaavampi puhuja pyrkii tarjoamaan kielellistä tukea vähemmän 
osaavalle puhujalle (mm. Leskelä & Lindholm 2012). Esimerkiksi keskustelussa afasiaa 
sairastavan puhujan kanssa osaavampi puhuja  usein osallistuu aktiivisesti sananhakuun ja 
sanallistaa asioita, joita puhekumppanin on vaikea saada sanotuksi (Goodwin 2003; Laakso 
1997; 2012; Kurhila & Laakso 2016). Keskustelussa kielenoppijan kanssa taas äidinkieliset 
puhujat saattavat pyrkiä ratkaisemaan ymmärrysvaikeuksia eri tavoin kuin tilanteessa, 
jossa puhekumppanilla on sama äidinkieli (Kurhila 2003; Lilja 2010). Muistisairaan ja 
kehitysvammaisen henkilön lähipiirin ihmisten puolestaan on havaittu toimivan usein 
jonkinlaisina välittäjinä keskusteluissa kielellistä tukea tarvitsevan läheisen ja tälle vieraan 
ammattilaisen välillä, jos he pelkäävät yhteisymmärryksen muuten vaarantuvan 
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(Shakespeare 1998; Chinn 2022).17 
  Kielellinen epäsymmetria vaikuttaa intuitiivisesti helposti havaittavalta arjen 
vuorovaikutusilmiöltä, mutta sen määritteleminen on hankalaa. Jonkinasteista 
epäsymmetriaa voi sisältyä mihin tahansa keskusteluun, jossa yksi osallistuja tuntee 
puheenaiheen toista paremmin. Tällöin kyse on kuitenkin toisentyyppisestä kielellisestä 
epäsymmetriasta kuin tilanteessa, jossa puhujan kielitaito on häntä itseäänkin läheisesti 
koskevissa puheenaiheissa niin heikko, että hänellä on vaikeuksia osallistua keskusteluun. 
Näin on usein KAV-keskusteluissa, kuten seuraava aineistoni esimerkki osoittaa. Kyse on 
kehitysvammaisen Harrin (KO) Talking Mats -haastattelusta,18 jossa haastattelija Heli 
esittää puhumiseen ja keskusteluun liittyviä kysymyksiä (ks. luku 3.1). He istuvat sohvalla 
vierekkäin, ja kysymysten myötä Heli ojentaa Harrille kuvakortteja, joissa kysymys on 
esitetty kuvana: 

 
Esimerkki 2: ymmärtää mitä muut puhuu19 
+hel >> nostaa pöydältä kortin käteensä ja näyttää sitä Harrille 
*har >> istuu sohvalla kädet sylissä Helin vieressä ja katsoo korttia 
 
01     (1.2)  
 
02 Heli:   +*mites (0.4)        +ymmärtää mitä muut puhuu  
   hel                +katsoo korttia,,, +...katsoo Harriin---> 
   har                    *katsoo korttia Helin kädessä--->             
 
03   *+(1.2) 
   har          *---> 
   hel                      +---> 
 
 
 
 

 
17 Keskustelunanalyyttista tutkimusta kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta on tehty 
muun muassa keskusteluista, joihin osallistuu kielenoppija ja äidinkielinen puhuja (mm. Kalin 1995; 
Kurhila 2003, 2012; Lilja 2010; Firth & Wagner 1997), afasiaa sairastava henkilö ja puheterapeutti 
tai omainen (Klippi 1996; Laakso 1997, 2012; Goodwin 2003), muistisairas henkilö ja hoitaja tai 
omainen (Lindholm & Wide 2019; Shakespeare 1998; Lindholm 2015), autismikirjoon kuuluva 
henkilö ja tukihenkilö (Lehtinen 2012) sekä kehitysvammainen henkilö ja hoitaja, ohjaaja tai 
omainen (Marková 1991; Antaki ym. 2008a, 2008b; Finlay ym. 2008; Antaki ym. 2021; Leskelä 
2012a). 
18 Talking Mats -haastattelumenetelmästä ks. Murphy & Cameron 2007. 
19 Esimerkin 2 litteraatissa osallistujien kehollista toimintaa tilanteessa on kuvattu Mondadan 
(2014) esittämää litterointimallia hyödyntäen. 
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04 Heli:  +*muut puhuu sulle onko (.) +helppo ymmärtää  
   hel                 +--->                                            +...nyökäytys,,,     
   har                      *---> 

05      +*vai vaikee ymmärtää 
   hel       +katsoo Harriin--->  
   har          *katsoo korttia---> 

06    (0.7)*+ 
   har                  *---> 
   hel                  +--->  
 
07 Heli:  +*<hel:ppo (.) vai *vaikea> (.) 
   hel                   +---> 
   har                    *---------------------*…otsan rypistys,,,                               
 
08   *+(1.2)                   *+(2.5) 
   har               *...katse sivuun,,, *...katse takaisin korttiin---> 
   hel                       +--->                       +...katse korttiin,,,---> 
 
09 Harri: *+puhua 
   har       *...käden heilutus, vilkaisu omaan käteen,,, 
   hel           +...katse Harriin---> 
 
10 Heli:  +*ymmärtää ku muut puhu[u 
   hel       +...olkapään kohautus, katsoo Harriin---> 
   har           *...katse korttiin Helin kädessä---> 
 
11 Harri:                                     [nii (puhuta)  
 
12   +*(0.5) 
   hel           +---> 
   har                      *---> 
 
13 Heli:  +joo (.) ku-            +onko se *helppoa  
   hel                   +...katse korttiin,,,+...katse Harriin---> 
   har                                                                     *...huulten nipistys,,,  
 
14   +vai vai*keeta  
   hel                   +---> 
   har                                 *...kielen työntö ulos,,, 
 
15    (0.4) 
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16 Harri: paperi 
 
17   *+(1.8) 
   har       *paikallaan, katsoo korttia 
   hel                    +--- 
(Tma5.3,0.15) 

Katkelma alkaa kysymyksellä, jossa Heli tiedustelee Harrin kokemusta puheen 
ymmärtämisestä. Kysymys (mites (0.4) ymmärtää mitä muut puhuu, r. 2) on muotoiltu 
siten, ettei se ilmaise suoraan, kenen ymmärtämisestä on kyse. Ymmärtäminen on myös 
aiheena melko abstrakti ja hankalasti kuvattava, joten on epäselvää, onko Helin kädessään 
pitelemästä kuvakortista Harrille apua. Harri katsoo korttia intensiivisesti (r. 2–4), mutta 
vastaus viipyy. Kysymystä ja vastausta käsitellään keskustelunanalyyttisessa 
tutkimuksessa vierusparirakenteena, jossa etujäsen (kysymys) voimakkaasti projisoi 
jälkijäsentä (vastaus), joten vastauksen viipymistä pidetään pääsääntöisesti 
merkityksellisenä (Raevaara 1998; Sidnell & Stivers 2013). Heli orientoituu vastauksen 
viipymiseen ensin toistamalla edellistä vuoroaan (muut puhuu sulle, r. 4) ja sitten 
selkeyttämällä sitä rakenteellisesti kokonaiseksi lauseeksi (onko helppo ymmärtää vai 
vaikee ymmärtää, r. 4–5). Heli katsoo Harria kiinteästi ja nyökäyttää vähän päätään, Harrin 
katse taas on edelleen suunnattu korttiin Helin kädessä. Kun Harri ei vieläkään vastaa, Heli 
toistaa edellä esittämänsä vaihtoehdot puhettaan vähän hidastaen (<hel:ppo vai vaikea>, r. 
7). Puhekumppaniin suunnattu kiinteä katse, puheen hidastus ja edellä sanotun toisto 
ilmaisevat Helin edelleen odottavan Harrin reaktiota. Helin vuoron lopussa Harri rypistää 
vähän otsaansa, kääntää katseensa vuoroa seuraavan tauon aikana ensin sivuun poispäin 
Helistä ja sitten takaisin korttiin (r.8). Tämän jälkeen Harri vastaa Helin kysymykseen 
toteamalla puhua (r. 9). Vastausta myötäilee pieni mutta jämäkkä vasemman käden 
heilutusele, jossa sormet koukistuvat ikään kuin pitelemään jotakin kämmenellä. 
Kämmenen heilutus ikään kuin painottaa tai konkretisoi Harrin vastausta, mutta hänen 
vuoronsa ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa, sillä sen yhteys Helin kysymykseen (helppo 
vai vaikea) on epäselvä. Harrin reaktio voisi olla korjausaloite, jolla hän hakee Heliltä 
selvennystä tähän kysymykseen, joskaan jämäkkä heilutusele ei kuvasta 
korjausaloitteeseen usein liittyvää jonkinasteista epävarmuutta. Mahdollisesti reaktio voisi 
olla myös yritys vastata kysymykseen, onko muiden puheen ymmärtäminen helppoa vai 
vaikeaa, mutta sellaisena se on puutteellinen, koska se ei sisällä varsinaista vastausta.   
   Heli kohtelee Harrin vuoroa korjausaloitteena: hän täsmentää aiemmin sanomaansa 
painottamalla siinä mahdollisesti epäselviksi jääneitä kohtia (ymmärtää ku muut puhuu, r. 
10), mutta hän kohauttaa samalla olkapäätään eleellä, jonka voi katsoa ilmentävän 
jonkinasteista epävarmuutta tai hämmennystä. Harrin reaktio (r. 11) alkaa nii-partikkelilla, 
jolla suomalaisessa keskustelussa tyypillisesti osoitetaan puhujan kohtelevan edellä 
sanottua itselleen tuttuna tietona (ISK § 798; Sorjonen 2001). Reaktio alkaa myös osin 
Helin puheen lopun päältä. Nämä voisivat viitata siihen, ettei Harrin puhua-vuorossa ollut 
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kyse korjausaloitteesta, vaan jostakin muusta. Helin hämmennys näkyy hänen reaktiossaan 
rivillä 13. Vuoro tosin alkaa kuulolla oloa ja yhteisymmärrystä ilmaisevalla joo-
partikkelilla (ISK §798; Sorjonen 2001), jonka aikana Heli vilkaisee korttia kädessään, 
mutta sitä seuraa keskeytetty kun-lause, joka vaihtuu edellä esitetyn kysymyslauseen 
toistoon (onko se helppoa vai vaikeeta, r. 13–14). Heli suuntaa jälleen katseensa Harriin. 
Harri, joka katsoo edelleen korttia, nipistää huulensa hetkeksi yhteen ja työntää sitten 
kielensä ulos suusta. Jälkimmäinen ele on vaikeasti tulkittavissa, sillä kyse voi olla Down 
syndrooma -henkilölle tyypillisestä kielen ja suun rakenteellisiin poikkeavuuksiin 
liittyvästä eleestä (ks. mm. Launonen 1998; Savinainen-Makkonen & Hällback 2012) tai 
reaktiosta kysymyksen toistoon. Harrin elettä seuraava vastaus nostaa esille aivan uuden 
entiteetin, paperin (r. 16), joka ei liity mihinkään aiemmin keskustelussa esille tulleeseen 
tai puhujien näköpiirissä olevaan asiaan. Harrin vastaus on siten eriparinen Helin esittämän 
vaihtoehtokysymyksen kanssa. 
   Esimerkki osoittaa, miten hankalaa tietyssä tilanteessa on eksplisiittisesti osoittaa 
osallistujien kielellistä eriparisuutta, vaikka se intuitiivisesti vaikuttaa ilmeiseltä. Toisaalta 
juuri tähän keskustelunanalyyttinen menetelmä, jonka lähtökohtana on tarkkailla 
osallistujien kielellistä ja toiminnallista orientoitumista tilanteessa, antaa mahdollisuuden. 
Viime vuosina keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa on alettu kiinnittää erityistä 
huomiota myös vuorovaikutuksen kehollisiin resursseihin, kuten siihen, mihin osallistujien 
katseet suuntautuvat, millaisia eleitä tai ilmeitä kielellisen toiminnan yhteydessä esiintyy 
tai miten he tilassa liikkuvat (mm. Mondada 2014). Edellä esitellyssä esimerkissä huomio 
kiinnittyy muun muassa osallistujien katseiden suuntautumiseen: Heli katsoo lähes koko 
ajan kiinteästi Harria, Harri taas katsoo lähes koko ajan korttia Helin kädessä, kunnes 
kääntää katseensa hetkeksi sivuun. Helin katse ilmaisee hänen orientoituvan jonkinlaiseen 
ymmärrysvaikeuteen puhujien välillä, johon hän hakee ratkaisua, mutta Harrin 
orientaatiota on vaikeampi osoittaa. Hän ei hae katseellaan tukea Heliltä eikä hänen 
vuoroistaan voi varmasti päätellä, orientoituuko hän ymmärrysvaikeuteen, mitä hän Helin 
puheesta on ymmärtänyt tai mihin hänen kontribuutionsa liittyvät. Sen voi kuitenkin 
tilanteesta havaita, että Harrin on vaikea muotoilla sellaisia vastauksia Helin kysymyksiin, 
jotka Heli voisi hyväksyä vastauksiksi.  
  Yleisesti voidaan ajatella, että KO:n kielelliset haasteet ovat KAV-keskusteluissa 
melko pysyvä tila, mutta toisaalta jokainen tilanne, johon kehitysvammainen henkilö 
osallistuu, ei kuitenkaan ole läpeensä epäsymmetrinen. Epäsymmetria voi nousta pintaan, 
jos osallistujat siihen orientoituvat, ja kadota näkyvistä, jos se ei näytä olevan heille 
merkityksellistä. (Leskelä & Lindholm 2012; ks. myös Haakana, Laakso & Lindström 
2009; Kurhila 2003.) Toisaalta kielellinen epäsymmetria voi näkyvistä kadotessaankin 
vaikuttaa jonkinlaisena taustapotentiaalina, johon reagoimista osallistujilta ehkä hetken 
kuluttua vaaditaan (vrt. Sacks 1972). Tällaista piilovaikutusta on tosin vaikea osoittaa, jos 
osallistujat eivät siihen selvästi orientoidu.  
   Vuorovaikutuksen epäsymmetria ei sinänsä ole keskustelupuheen epätavallinen tai 
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ei-toivottava piirre, sillä sitä esiintyy yleisesti ja rutiininomaisestikin monissa tilanteissa, 
joissa puhujilla on erilainen pääsy keskusteluaiheeseen (mm. Heritage 1997, 2013; Leskelä 
& Lindholm 2012). Kielelliseen epäsymmetriaan kytkeytyy usein myös muunlaista 
epäsymmetriaa, esimerkiksi osallistumisen epäsymmetriaa, johon osallistujat vaihtelevasti 
orientoituvat (Leskelä & Lindholm 2012). Erilaisten epäsymmetrioiden kasautuminen voi 
kuitenkin olla osallistujille hämmentävää. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 
kielellisesti osaavampi puhuja alkaa näissä tilanteissa usein kantaa puhekumppaniaan 
suurempaa vastuuta keskustelun etenemisestä (Linell 1998: 221; Leskelä & Lindholm 
2012; Lindholm 2016; Haakana ym. 2009). Korostunut vastuunkanto voi näkyä 
esimerkiksi runsaana kysymysten esittämisenä puhekumppanille, jonka osallistumista 
puolestaan sävyttää odotus näihin kysymyksiin vastaamisesta (Finlay & Antaki 2012; 
artikkeli 4). Vastuunkanto voi näkyä myös puhujien välistä yhteistyötä haastavien 
ymmärrysvaikeuksien käsittelyssä, jossa osaavampi puhuja kenties ottaa aktiivisemman 
korjaajan roolin tai pyrkii muotoilemaan puhettaan siten, että puhekumppanin 
osallistuminen jää vähäiseksi (artikkeli 1; Kurhila 2012; Antaki ym. 2020). Jos 
vuorovaikutuksessa on runsaasti puhujien yhteistyötä haastavia piirteitä, se vaikuttaa 
osallistujien intersubjektiivisuuden kokemukseen eli yhteisesti jaettuun ymmärrykseen 
tilanteesta (mm. Haakana ym. 2009: 26; Kurhila 2003; artikkeli 1). Intersubjektiivisuuden 
jatkuvasti vaarantuessa toinen puhuja, yleensä osaavampi keskustelija, voi kokea vaikeaksi 
luottaa puhujien kykyyn selvitä tilanteesta. Luottamuksen puute voi muuttaa 
tavanomaisenkin toiminnan arkaluotoiseksi ja hämmentäväksi, mikä puolestaan saattaa 
entisestään kaventaa kielellisesti vähemmän osaavan puhujan osallistumista. (Lindholm & 
Stevanovic 2022.) 
  Kansainvälistä keskustelunanalyyttista tutkimusta KAV-tilanteista on olemassa 
jonkin verran. Jo 1990-luvun alussa ilmestyi muutamia uraauurtavia tutkimuksia aiheesta, 
muun muassa psykologi Ivana Markován tutkimus, jossa hän analysoi henkilökunnan ja 
kehitysvammaisten henkilöiden ryhmäkeskusteluja ja osoitti muun muassa henkilökunnan 
tyypillisesti dominoivan aloitteentekoa ja keskustelun etenemistä (Marková 1991). 2000-
luvulla merkittävää tutkimusta aiheesta julkaisi brittiläinen sosiologi Charles Antaki 
tutkimusryhmineen tutkimushankkeessaan, joka koski kehitysvammaisten asukkaiden ja 
hoitohenkilökunnan vuorovaikutusta kehitysvammaisten asumisyksiköissä (2007–2008). 
Tutkimusryhmä teki havaintoja arjen vuorovaikutustilanteiden käytännöistä, joilla 
henkilökunta esimerkiksi pyrki ylläpitämään keskustelua kehitysvammaisten asukkaiden 
kanssa (Antaki, Finlay & Walton 2008a), tarjosi heille vaihtoehtoja valittavaksi (Antaki, 
Finlay, Walton & Pate 2008b), reagoi asukkaiden kieltäytymisiin (Finlay, Antaki & 
Walton 2008b) tai pelasi pelejä heidän kanssaan (Finlay, Antaki, Walton & Stribling 
2008). Tutkimusryhmä osoitti myös virallisten, brittiläisten kehitysvamma-alan 
toimintaohjeiden sekä lainsäädännön vaatimusten olevan usein ristiriidassa arjen 
käytäntöjen ja mahdollisuuksien kanssa: vaikka henkilökunta vaikutti toimivan hyvässä 
tarkoituksessa, he usein epäonnistuvat pyrkimyksissään toimia näiden vaatimusten 
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mukaisesti (mm. Antaki ym. 2008b). Huomiota kiinnitettiin siihen arkisen 
vuorovaikutuksen todellisuuteen, jonka kehitysvammaiset ihmiset jakavat ympäröivän 
yhteisönsä kanssa, sen mikrorakenteisiin ja ajoittain piiloon jääviin toimintamalleihin, 
joilla on vaikutusta myös vammaistutkimuksen kannalta merkittäviin teemoihin kuten 
itsemääräämisoikeuteen tai täyteen osallisuuteen.20 Uutta näkökulmaa aiheeseen on tuonut 
myös brittiläinen psykologi Deborah Chinn, joka on tarkastellut tutkimuksissaan 
kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutusta terveydenhoidon ammattilaisten kanssa 
sekä omaisten tai avustajien osallistumista, ajoittain myös sekaantumista, 
kehitysvammaisen potilaan ja lääkärin vuorovaikutukseen vastaanottotilanteissa (Chinn 
2022; Antaki & Chinn 2019).  
 Suomessa keskustelunanalyyttista tutkimusta kehitysvammaisten 
vuorovaikutuksesta on tehty omaa tutkimustani lukuun ottamatta melko vähän. Aiheeseen 
liittyvästä tutkimuksesta on kuitenkin syytä mainita Jokipiin (2017) pro gradu -työ, jossa 
hän tutki kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ryhmänohjaajansa vuorovaikutusta 
selkolukupiirissä. Valkeapään (2017) pro gradu -työssä taas tarkasteltavana oli 
tapaustutkimus kehitysvammaisten asukkaiden ja asumisyksikön perhetyöntekijöiden 
välisestä vuorovaikutuksesta. Kehitysvammaliiton Oiva-tutkimushankkeeseen puolestaan 
kuului osuus, jossa hyödynnettiin osin myös keskustelunanalyyttista menetelmää 
vaikeimmin kehitysvammaisten ja lähi-ihmisten vuorovaikutuksen tarkastelussa (Vuoti 
ym. 2009). Yleisesti voidaan todeta, että tutkimusta lievästi kehitysvammaisten aikuisten 
kielellisestä vuorovaikutuksesta on tehty hyvin vähän, vaikka arvion mukaan noin 60–80 
prosenttia kehitysvammaisista henkilöistä on lievästi kehitysvammaisia (Westerinen 2018; 
Arvio & Aaltonen 2011:15).  

 

2.4 Selkokielen ja selkovuorovaikutuksen tutkimuksen konteksti 
 
Selkokielen kehittäminen käynnistyi Suomessa 1980-luvulla kehitysvammaisten 
henkilöiden laitosasumisen purkamisen myötä. Aluksi mallia haettiin Ruotsista, jossa 
ensimmäiset selkokieliset aineistot oli julkaistu jo 1960-luvulla (mm. Bohman 2021; 
Leskelä 2021). Varhaisvaihetta leimasi käytännön toiminnan käynnistäminen, Suomeen 
perustettiin esimerkiksi selkokielisiä lehtiä ja YLEn selkouutiset sekä julkaistiin kirjoja ja 
muita aineistoja selkosuomeksi ja -ruotsiksi. Varhaisessa vaiheessa luotiin myös 
selkokirjallisuuden valtiontukijärjestelmä, koottiin sosiaalijärjestöjen yhteistyöryhmä, josta 
nykyinen selkokielen neuvottelukunta on muotoutunut, sekä kehitettiin selkokielen 

 
20 Antakin tutkimusryhmän tutkijat ovat pääosin sosiologeja, sosiaalipsykologeja ja psykologeja, 
joten kielen, tässä tapauksessa englannin, tarkastelun sijaan tutkimusten fokuksessa on sosiaalinen 
toiminta. 
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ohjeistuksia.21 Tutkimus aiheesta käynnistyi verraten hitaasti vuosituhannen vaihteessa ja 
koski aluksi vain kirjoitettua selkokieltä. Vähitellen selkokielen tutkimus on kuitenkin 
vahvistunut ja laajentunut sekä Suomessa että muualla. (Leskelä 2021; Lindholm & 
Vanhatalo 2021.) 
  Suomessa vakiintuneen määritelmän22 mukaan selkokieli on kielimuoto, jota on 
muokattu sanastoltaan, rakenteiltaan ja sisällöltään yleiskieltä yksinkertaisemmaksi ja joka 
on suunnattu henkilöille, joille yleiskieli on liian vaikeaa (mm. Virtanen 2009: 17; Kulkki-
Nieminen 2010: 27–32; Leskelä 2019a: 93–96; Uotila 2019; Leskelä, Mustajoki & Piehl 
2022). Määritelmä on alun perin laadittu kirjoitetun selkokielen tarpeisiin, mutta sen voi 
katsoa liittyvän myös kielenkäyttöön puhetilanteissa (Leskelä 2006a: 37–38; 2006b: 74–
77, 2019a: 213). Henkilöitä, joille yleiskieli on liian vaikeaa, määritelmä ei nimeä. Niitä on 
kuitenkin määritelty Suomessa muissa yhteyksissä (mm. Virtanen 2002; 2009; Leskelä & 
Lindholm 2012; Leskelä 2019a). Uudemmissa määrittelyissä selkokielen tarvitsijat jaetaan 
kolmeen ryhmään selkokielen taustatekijöiden mukaan: ryhmässä 1 selkokielen tarve 
johtuu synnynnäisistä, suhteellisen pysyvistä neurobiologisista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
kokonaisvaltaisesti henkilön kielelliseen prosessointiin (esimerkiksi kehitysvammaisia tai 
autismikirjon henkilöitä), ryhmässä 2 kyse on elinaikana sairauden tai vamman vuoksi 
heikentyneestä kielitaidosta (esimerkiksi muistisairaita tai afaattisia henkilöitä) ja 
ryhmässä 3 on henkilöitä, jotka kielenoppimisen alkuvaiheessa tarvitsevat selkokieltä 
(esimerkiksi kielenoppijoita tai viittomakielisiä) (Leskelä & Lindholm 2012; Leskelä 
2021). Kaikkiin edellä mainittuihin ryhmiin kuuluu kuitenkin myös niitä, jotka eivät 
tarvitse selkokieltä, tai jotka selkokielen lisäksi tai sen sijaan tarvitsevat jonkin muun 
kommunikoinnin tukikeinon (mm. Virtanen 2009:37; myös Uotila 2019:311). 
Kansainvälisesti selkokielen kohderyhmiä määritellään hyvin monin tavoin, osassa 
Suomen tapaan mainitaan useita kohderyhmiä nostamatta yhtä erityisasemaan, toisissa taas 
kohderyhmät jaetaan ensi- ja toissijaisiin selkokielen tarvitsijoihin (Lindholm & Vanhatalo 
2021; Leskelä, käsikirjoitus). Kaikissa maissa kehitysvammaiset henkilöt mainitaan yhtenä 
selkokielen kohderyhmänä, joissakin jopa pääkohderyhmänä (mm. Perego 2021; Maaß 
2020). 
  Suomessa ensimmäiset selkokirjoitusohjeet julkaistiin 1980-luvulla (Rajala & 
Virtanen 1986), minkä jälkeen on ilmestynyt kymmenkunta selkokirjoittamista ohjeistavaa 
yleiskielistä opasta (mm. Sainio 2000; Virtanen 2002; Leskelä & Virtanen 2006; Virtanen 
2009; Sainio 2013; Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015; Leskelä 2019a; Sainio 2022).23 

 
21 Selkokielen varhaisvaiheista Suomessa on olemassa muutamia katsauksia, mm. Virtanen 2006; 
Rajala 2006; Peltomaa 2006. 
22 Kansainvälistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää selkokielelle ei toistaiseksi ole olemassa (mm. 
Lindholm & Vanhatalo 2021).  
23 Selkokielen ohjeistuksia (ks. mm. Bohman 2021) tai sääntöjä (mm. Bredel & Maaß 2016; NLS 
2013; Candussi & Fröhlich 2015) on laadittu monissa maissa. Lisäksi on julkaistu muutamia 
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Selkoteksteihin liittyen on myös julkaistu kaksi väitöskirjaa, Irja Vinnin 
erityispedagogiikan alaan kuuluva Tekstistä selkoa (1998) sekä Auli Kulkki-Niemisen 
kielitieteellinen väitöstutkimus Selkoistettu uutinen (2010). Selkokieli on vähitellen 
vakiinnuttanut paikkansa etenkin kirjoitettuna kielimuotona, jota tarjotaan kielellisesti 
heikommassa asemassa oleville henkilöille (Kaski ym. 2012:207; Leskelä 2021). 
Puhuttuna kielimuotona selkokieli ei ole yhtä laajasti levinnyt tai vakiintunut, eikä siihen 
liittyvää ohjeistusta ole testattu ja hiottu samassa määrin kuin kirjoitusohjeita24. 
Selkovuorovaikutuksen ohjeistus on myös alkuperältään lähinnä suomalainen, joten 
kansainvälisestä kehittämisestä ja tutkimuksesta ei ainakaan toistaiseksi löydy sille tukea 
tai vertailukohtaa (ks. esim. Lindholm & Vanhatalo 2021).  
  Selkokirjoitusohjeiden tapaan myös puhutun selkokielen kehittäminen alkoi 
käytännön toiminnassa. Ensimmäisenä aihetta käsiteltiin Kehitysvammaliiton vuosina 
1995–1997 toteuttamassa Selkoryhmäprojektissa, jossa perustettiin selkolukuryhmiä 
kehitysvamma- ja vanhushuollon yksiköihin. Hankkeen havainnoista julkaistiin vuonna 
1997 Tuettua vuorovaikutusta -kirja (Hintsala 1997). Se kuitenkin käsitteli lähinnä 
selkolukuryhmien toimintaa ja selkokirjojen käyttöä niissä, eikä sisältänyt varsinaisia 
puhutun selkokielen ohjeistuksia. Vuonna 2006 julkaistiin ensimmäinen alustava 
selkopuhetta koskeva ohjeistus (Leskelä 2006a: 57–59), jossa annettiin suosituksia 
kielenkäyttöön ja vuorovaikutukseen etenkin kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Sen 
taustalla oli Selkoryhmäprojektin havaintoja sekä alustavaa keskustelunanalyyttista 
tutkimusta, muun muassa tapaustutkimus kehitysvammaisen henkilön haastattelusta 
(Leskelä 2006b). Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kehittämisen kannalta merkittävä 
askel oli Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen vuosina 2007–2009 toteuttama Selkokieli ja 
vuorovaikutus -hanke, jonka tuloksia kuvataan samannimisessä käytännön oppaassa 
(Kartio 2009). Hankkeessa kerättiin autenttisia ryhmävuorovaikutustilanteita sisältävä 
videoaineisto kolmen selkokielen kohderyhmän osalta (kehitysvammaiset henkilöt, 
kielihäiriöiset nuoret ja autismikirjon henkilöt) (Kartio 2010). Lisäksi hankkeessa kerättiin 
videoaineisto kahdenkeskisistä KAV-tilanteista, joka on oman tutkimukseni pääaineistona 
(ks. luku 3.1). Tätä aineistoa hyödynnettiin myös toistaiseksi laajimmassa ja 
kattavimmassa selkovuorovaikutuksen ohjeistuksessa, joka julkaistiin Haavoittuva 
keskustelu -tutkimusantologian liitteenä vuonna 2012 (Leskelä & Lindholm 2012; Leskelä 
2012).   
  Selkovuorovaikutuksen ohjeistusta on toisinaan verrattu kirjoitetun selkokielen 
ohjeistuksiin. Vaikka niitä joltakin osin voi pitää selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen 
lähtökohtana, muutama merkittävä ero on otettava huomioon. Yksi huomioitava seikka on 
se, että puheessa kielenkäyttöön kohdistuu toisenlaisia mahdollisuuksia ja vaatimuksia 

 
kansainvälisiä selkokielen ohjeistuksia (ILSMH 1998; IFLA 1997;2010) sekä Yleiseurooppalainen 
selkokielen standardi (IE 2009).  
24 Viime vuosina Suomessa on pohdittu myös sitä, mitä selkokieli voisi olla viittomakielessä, mutta 
aiheen tutkimus on vasta käynnistynyt (ks. Siltaloppi & Lindholm, tulossa). 



 

42 
 

kuin kirjoitettaessa (Leskelä 2019a:214; 2006a:56). Puheessa kielen prosessointi tapahtuu 
yleensä hyvin nopeasti, joten aikaa kielelliseen harkintaan on niukasti. Selkokirjoittamisen 
ideaalia maksimaalisesta kielellisestä ymmärrettävyydestä ei useinkaan voi toteuttaa 
puheessa. Puheessa ideaalina on ennemmin spontaanius ja aitous kuin harkittu ja 
viimeistelty kielenkäyttö. (Leskelä & Lindholm 2012). Puheen ohjeistamiseen liittyykin 
vaara, että yritys noudattaa ohjeita estää aitoa vuorovaikutusta, heikentää osaavamman 
keskustelijan sensitiivisyyttä tilanteen ja puhekumppanin tarpeille sekä jäykistää 
osallistujarooleja ja vahvistaa osallistumisen epäsymmetriaa (artikkeli 4; Leskelä 2019a: 
214, 223–224, myös Launonen 2007: 14). Voi jopa kysyä, onko puhujan ylipäätään 
mahdollista muokata tai muuttaa toimintaansa minkään ohjeistuksen pohjalta ja onko sen 
epätoivottavana seurauksena vuorovaikutuksen jäykistymistä tai keinotekoisuutta, joka 
vesittää hyvät pyrkimykset (Leskelä & Lindholm 2012; luku 5). Puhetilanteissa kielellinen 
toiminta on myös vastavuoroista ja luonteeltaan yhteistyötä. Kyse ei ole vain yhden 
kielenkäyttäjän kielellisestä tuotoksesta, vaan jostakin, johon puhujat päätyvät yhdessä, ja 
siten myös puhetilanteessa käytetty kielen ymmärrettävyys syntyy yhteistyössä. Toisaalta 
juuri tämä on myös puhutun kielen suuri voimavara, sillä kieleen ja sen ymmärtämiseen 
liittyviä ongelmia voidaan puhetilanteissa käsitellä yhdessä. Lukiessaan kielellistä tukea 
tarvitseva on useimmiten yksin ja ymmärtäminen tapahtuu hänen oman kielellisen 
prosessointinsa varassa, mutta puhetilanteissa hän voi saada apua osaavammalta 
kielenkäyttäjältä – jos tämä tuen tarpeen tiedostaa ja osaa siihen vastata. 
Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksessa korostetaankin sensitiivisyyttä puhekumppanin 
suhteen: puhuttu kieli mukautuu tilanteeseen ja puhekumppanin tarpeisiin (Kartio 2009:8, 
Leskelä 2012). Edellä mainituista syistä ohjeistuksissa todetaan, että niissä on mahdollista 
hyödyntää vain osaa kirjoitetun selkokielen ohjeista (Leskelä 2006b: 76–77; Kartio 2009: 
8–10; Leskelä & Uotila 2020: 231). 
  Selkopuhetta ja -vuorovaikutusta voidaan tarkastella myös suhteessa 
muuntyyppisiin kommunikoinnin tukikeinoihin, joita käytetään vuorovaikutuksessa 
kielellisesti osaavamman puhujan ja puhevammaisen henkilön25 välillä.  Käsitteellä 
puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (engl. Augmentative and Alternative 
Communication, AAC) viitataan yleisesti keinoihin, jotka tukevat henkilön 
kommunikointia silloin, kun hänen viestintänsä toimii pääosin muun kuin puheen varassa 

 
25  Puhevammaisuuden kirjo on laaja ja siihen kuuluu hyvin monenlaisia ja -tasoisia kommunikoijia, 
joilla on vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta tai kummassakin. Von Tetzchner ja Martinsen 
(1999) jakavat puhevammaiset henkilöt ns. ilmaisukieliryhmään (ensisijaisena ilmaisukeinona on 
korvaava kommunikointikeino, mutta henkilöllä ei ole puheen ymmärtämisen vaikeuksia; taustalla 
yleensä vaikea synnynnäinen liikuntavamma), tukikieliryhmään (ensisijaisena 
kommunikointikeinona puhe, mutta henkilö voi tarvita lisäksi puhetta tukevia 
kommunikointikeinoja; taustalla voi olla lievä tai keskiasteinen kehitysvamma) ja korvaavan kielen 
ryhmään (ensisijaisena keinona korvaava kommunikointikeino, henkilö tarvitsee tukea myös 
puheen ymmärtämiseen; taustalla yleensä vaikea kehitysvamma tai vaikea autismikirjon 
oireyhtymä). 
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(mm. von Tetzchner & Martinsen 1999; ks. myös Savolainen 2020; Launonen, Neuvonen 
& Savolainen 2022). Keinot jaetaan avusteisiin kommunikoinnin tukikeinoihin, joissa 
hyödynnetään jotakin apuvälinettä (esimerkiksi kommunikointitaulua, tietoteknisiä 
kommunikointiohjelmia tai puhelaitteita), sekä ei-avusteisiin keinoihin (esimerkiksi 
tukiviittomat, eleet, kosketus, esineet, kuvat tai bliss-kieli) (ks. tarkemmin Papunet 2022). 
Keinot valitaan yksilöllisesti puhevammaisen henkilön tarpeiden mukaan, ja niiden käyttö 
edellyttää paitsi puhevammaiselta henkilöltä itseltään yleensä myös hänen 
puhekumppaniltaan harjoittelua. Puhekumppanin kannalta harjoittelua haastaa se, että 
kommunikoinnin tukikeinot ovat yksilöllisiä (keino toimii yhden mutta ei kaikkien 
kanssa), tilannesidonnaisia (keino toimii joissakin mutta ei kaikissa tilanteissa), opeteltavia 
(keino on opeteltavissa, mutta se ei kuulu kenen tahansa yleisiin ja luonnollisiin kielen ja 
vuorovaikutuksen resursseihin) ja muokattavia (keinosta voi tehdä erilaisia versioita eri 
tarkoituksiin).  
  Selkopuhetta ja -vuorovaikutusta voidaan ajatella yhtenä puhetta tukevana tai 
korvaavana kommunikointikeinona tai modaliteettina, joka tarjoaa tukea etenkin niille 
puhevammaisille henkilöille, jotka viestivät kielen tuottamisen ja ymmärtämisen 
vaikeuksista huolimatta ensisijaisesti puhuen. Tällaisena ryhmänä voidaan nähdä 
esimerkiksi monet lievästi kehitysvammaiset henkilöt. Mitä vähemmän kielellisiä 
resursseja kehitysvammaisella henkilöllä on käytössään, sitä suurempi merkitys on muilla 
puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla, ja vastaavasti mitä enemmän hänellä on 
kielellisiä resursseja, sitä suuremmaksi kasvaa selkopuheen merkitys. Kehitysvammaisen 
puhujan kannalta puheen ja kommunikoinnin tukikeinojen valikoimaa voidaan tarkastella 
vuorovaikutukseen osallistuvien kumppaneiden kielellisten taitojen symmetrisyyttä tai 
epäsymmetrisyyttä kuvaavalla jatkumolla: 

 

                yleispuhekieli                  selkopuhe     muita puhetta      olemuskieli26 
                korvaavia keinoja           

 

 

Kuvio 1: Kehitysvammaisen henkilön kommunikoinnin tukikeinot osallistujien kielellisen 
symmetrian ja epäsymmetrian jatkumolla. 

 
26  Kommunikoinnissa vaikeimmin vammaisten henkilöiden kanssa tukeudutaan varhaisen 
vuorovaikutuksen keinoihin, joihin viitataan käsitteellä olemuskieli. Olemuskielessä vuorovaikutus 
pohjautuu puheen ja kielen sijaan ensisijaisesti esimerkiksi ääntelyyn tai äänenkäyttöön, 
kosketukseen, liikkeeseen tai rytmiin. (Ks. esim. Miettinen 2021; Vuoti ym. 2009).   

        KIELELLINEN SYMMETRIA                KIELELLINEN EPÄSYMMETRIA 
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Tällä jatkumolla kielellisesti symmetrisenä voidaan pitää vuorovaikutusta, jossa 
osallistujien kielitaidossa saattaa olla jonkinasteista tilanteeseen tai puheenaiheeseen 
liittyvää osaamiseroa, mutta (lievästi) kehitysvammaisen puhujan kielelliset taidot riittävät 
yleispuhekielen käyttöön kommunikointitilanteissa. Kielellisesti epäsymmetrisenä taas 
voidaan pitää vuorovaikutusta, jossa osaavamman osallistujan kielitaito riittää (ainakin) 
yleispuhekielen hallintaan, kun taas kehitysvammaisella puhekumppanilla on eriasteista 
kielellisen tuen tarvetta. Tuki voi tarkoittaa selkopuhetta, jos kehitysvammainen puhuja 
pääosin käyttää puhetta kommunikoinnissaan, jotakin muuta puhetta tukevaa tai korvaavaa 
keinoa, jos hänen kommunikointinsa edellyttää puheen lisäksi muuntyyppistä tukea, tai 
olemuskieltä, jos hänellä ei ole puhetta tai kieltä käytössään lainkaan. Siirtymät eri 
keinojen välillä eivät ole tarkkarajaisia, vaan eri keinoja käytetään myös päällekkäin 
henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
  Selkopuheen vertaaminen puhetta tukeviin tai korvaaviin kommunikointikeinoihin 
ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Selkokieli on kieltä, jonka vertaaminen etenkin 
menetelmiksi kehitettyihin kommunikointikeinoihin27 on osin ristiriitaista. Menetelmät 
ovat lähtökohtaisesti selkeitä ja tarkasti rajattuja, joten niiden yksityiskohtainen 
määritteleminen on mahdollista. Ne kohdennetaan ja räätälöidään yksilöllisesti tietylle 
henkilölle ja usein myös tiettyyn kontekstiin. Käyttäessään tiettyä menetelmää käyttäjä on 
usein tietoinen sen käytöstä. Tähän verrattuna kieltä taas luonnehtii holistisuus, 
monipuolisuus, laaja-alaisuus ja intuitiivisuus. Kielen ilmaisukeinot ja -varannot ovat 
valtavat ja niin moninaiset, että niiden yksityiskohtainen määritteleminen ja kategorisointi 
on vaativaa. Puhujien kielellisissä resursseissa on suurta yksilöllistä vaihtelua, ja 
kielenkäytön holistisen ja intuitiivisen luonteen vuoksi puhuja on yleensä vain osin 
tietoinen omasta kielenkäytöstään. Kieli onkin menetelmien näkökulmasta usein liian 
moniulotteista ja epämääräistä, ja menetelmät taas kielen näkökulmasta liian yksioikoisia 
ja vajaita.  
  Kehitysvammaisen, kommunikointiin tukea tarvitsevan henkilön kannalta tarkkaa 
rajaa kielen ja muiden kommunikoinnin tukikeinojen välille ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista vetää. Vaikka kielellä ja muuntyyppisillä tukikeinoilla on 
lähtökohtaiset eronsa, niillä on myös yhteisiä piirteitä ja tavoitteita. Selkopuhe ja -
vuorovaikutus edustaa kommunikoinnin tukikeinojen kielellistä osiota, joista voidaan 
asteittain siirtyä kohti muuhun kuin kieleen perustuvia tukikeinoja. Kommunikoinnin 
tukikeinot voidaan nähdä valikoimana erilaisia ja eriasteisia modaliteetteja, joista sopivia 
keinoja voidaan valita käyttöön, yhdistellä ja myös vaihtaa tarpeen tullen. 

 
27 Ei-avusteisissa kommunikointikeinoissa on myös useita tukikeinoja, joita voi kuvata 
ennemminkin vuorovaikutuskäytännöiksi kuin varsinaisiksi menetelmiksi. Tämäntyyppisiin 
tukikeinoihin selkopuhetta voi hyvin verrata, sillä myös selkopuhetta voi luonnehtia 
vuorovaikutuskäytännöksi.  
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3  Aineisto, menetelmä ja tutkimuseettiset      
kysymykset 
 
Tässä luvussa kuvaan aineistoani, sen keruuta ja käsittelyä sekä tutkimuksen toteutusta. 
Esittelen tutkimusmenetelmääni keskustelunanalyysia nostaen esille sen etuja ja haasteita 
aineistoni analysoinnissa. Lopuksi pohdin tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä.  

3.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimukseni perustuu kolmesta eri lähteestä kootun autenttisia, videoituja KAV-
keskusteluita sisältävän aineiston analyyseihin. Pääaineistoni on kerätty 
Kehitysvammaliiton Selkokieli ja vuorovaikutus -hankkeessa vuosina 2008 ja 2009 (Kartio 
2009, 2010; Leskelä 2012a). Tässä aineistossa on kymmenen videoitua, kahdenkeskisestä 
keskustelua, joissa KO:t ja AO:t keskustelevat eri aiheista. Neljässä keskustelussa kyse on 
tehtävänohjauksesta, joissa AO opettaa KO:lle uutta työtehtävää (ruuvien pussitus, 
paperikartonkien lajittelu ja pussitus myyntiin, joulutontun huovutus ja matonkuteiden 
leikkaus). Kuudessa keskustelussa KO ja AO keskustelevat vapaasti eri aiheista, joita ei 
ole ennalta valittu tai ehdotettu (muun muassa KO:n viimeaikaisista elämäntapahtumista, 
harrastuksista, ystävistä, asumistilanteesta, työtä koskevista aiheista ja tilanteista sekä 
työpaikan ihmissuhteista). Lisäksi tässä aineistossa on kolme niin sanotulla Talking Mats -
menetelmällä (Murphy & Cameron 2007) toteutettua haastattelua, jossa AO esittää KO:lle 
kysymyksiä eri aiheista (mm. KO:n kokemuksista liittyen keskustelemiseen, eri tilanteissa 
puhumiseen ja omien ajatusten ilmaisemiseen). Lisäksi olen saanut käyttööni vanhemman, 
vuonna 1998 videoidun sivuaineiston, joka on kerätty Kehitysvammaliiton (KVL) sekä 
Jyväskylän, Helsingin ja Joensuun yliopistojen yhteisessä Elämänkulku-hankkeessa 
(Vesala 2003; Matikka, Vesala & Nummelin 2002). Sivuaineistossa on kolme tämän 
hankkeen aikana tallennettua haastattelua, joista kaksi on kahdenkeskisiä ja yhdessä AO 
haastattelee samanaikaisesti kahta KO:aa eri teemoista (mm. elämänhallinta, 
elämäntapahtumat, ihmissuhteet, harrastukset, terveys, itsenäinen selviytyminen, 
vammaispalvelut). Kaikki KO:t ovat aineistossa lievästi tai keskiasteisesti 
kehitysvammaisia aikuisia. AO:t ovat eri ammattitaustan omaavia henkilöitä. Taulukkoon 
2 on koottu tarkennetut tiedot eri aineistoista. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineiston keskustelutyyppeihin, osallistujiin, kestoon ja aineiston 
keräyspaikkaan liittyvät tiedot. 

Keskustelu-
tyyppi 

Osallistujat Kesto Mikä aineisto Missä aineisto 
kerätty 

vapaa 
keskustelu 
6 kpl 

6 KO:aa 
5 AO:aa 

1:45:47 - pääaineisto, 
Selkokieli ja 
vuorovaikutus -
hanke, 
Selkokeskus/KVL 

kehitysvammaisten 
työkeskus,  
Länsi-Suomi 2008 

tehtävänohjaus 
4 kpl 

4 KO:aa 
4 AO:aa 

0:51:58 - pääaineisto, 
Selkokieli ja 
vuorovaikutus -
hanke, Selkokeskus 
/ KVL 

kehitysvammaisten 
työkeskus, 
Länsi-Suomi 2008 

haastattelut 
3 kpl + 3 kpl 

7 KO:aa 
4 AO:aa 

1:29:26 - sivuaineisto 
Elämänkulku -
hanke, KVL 
- pääaineisto, 
Talking Mats -
haastattelut, 
Selkokieli ja 
vuorovaikutus -
hanke, 
Selkokeskus, KVL  

- eri sijainneissa eri 
puolilla Suomea, 
1998 
- kehitysvammaisten 
työkeskus,  
Länsi-Suomi 2009 

osallistujia yhteensä: 
12 KO:aa (9 naista, 3 miestä) 
11 AO:aa (10 naista, 1 mies)28 

kesto yhteensä: 
4:07:11 

 
Pääaineiston tallennushetkellä osallistujat ovat tilassa kahden kesken. Kuvaaja on 
poistunut paikalta käynnistettyään kameran, joka seisoo jalustalla muutaman metrin päässä 
osallistujista. Osallistujat reagoivat muutaman kerran keskustelun alussa kameran 
läsnäoloon esimerkiksi katsomalla tai kommentoimalla sitä, mutta alun jälkeen kamera 
pääosin unohtuu (yhdessä keskustelussa tosin AO näyttää katsovan kameraan useasti 
keskustelun aikana ja kahdessa eri keskustelussa sama KO nostaa videoinnin esille ja 
esittää toiveen internetiin tai lehteen pääsemisestä). Pääaineiston on litteroinut Selkokieli ja 
vuorovaikutus -hankkeeseen palkattu avustaja, mutta olen itse tutkimuksen edetessä 
tarkentanut sitä.   
  Sivuaineisto on videoitu vanhalla laitteistolla, jossa äänen ja kuvan laatu ei ole paras 

 
28 Mukana erityyppisissä keskusteluissa on osin samoja henkilöitä. 
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mahdollinen, lisäksi haastattelijat (AO:t) eivät näy kameran kuvassa kuin ajoittain. 
Kuvaustilanteesta ei ole kovin paljon tietoa, mutta oletettavasti kuvaaja ei ole paikalla, sillä 
yhdessä haastattelussa alustaan huonosti kiinnitetty kamera alkaa kääntyä hitaasti ylöspäin 
ja kuvaa lopulta kattoa, jolloin AO nousee ja käy korjaamassa sen asentoa tilannetta 
samalla suullisesti kommentoiden. Sivuaineistoni kolme haastattelua olen itse litteroinut. 
  Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa korostetaan tutkittavan vuorovaikutuksen 
autenttisuutta ja luonnollisuutta, ja tavoitteena pidetään yleensä sitä, että vuorovaikutus 
tapahtuisi tutkimuksesta riippumatta (mm. Vatanen 2016; Harjunpää, Niemi & Sorjonen 
2020). Aineisto voidaan kerätä esimerkiksi asentamalla tallennuslaitteet tiettyyn tilaan, 
jossa ne tallentavat kaiken tilassa tapahtuvan vuorovaikutuksen. Aineistossani varsinkin 
vapaiden keskusteluiden kohdalla kysymys luonnollisuudesta on hieman hankala. Niissä 
osallistujia on pyydetty keskustelemaan keskenään mistä tahansa asiasta, mistä he 
muutenkin työkeskuksessa keskustelevat, mutta tilannetta ei olisi tapahtunut ilman 
tutkimustarkoitusta. Kameran asettamista johonkin tilaan työkeskuksessa ei pidetty 
mahdollisena, sillä tällainen tallennustapa voisi assosioitua jonkinlaiseen piilo- tai 
salakuvaamiseen, joka etenkin yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien, kuten 
kehitysvammaisten, kohdalla herättää epäluuloja. Koska aineistonkeruu oli järjestettävä 
tavalla, joka olisi osallistujille mahdollisimman helppo, eettisesti hyväksyttävä sekä 
ennakoitavissa, videokamera asetettiin tilaan, jonne osallistujat itselleen ja työkeskuksen 
rutiineihin sopivana hetkenä tulivat keskustelemaan. Loppukeskustelussa aineistonkeruun 
jälkeen (ks. luku 3.2) AO:t kertoivat kokeneensa keskustelut melko tyypillisiksi tilanteiksi 
asiakkaan kanssa. Aineistoa tarkastellessani saatoin havaita, että keskusteluissa puhuttiin 
paljon työhön liittyvistä asioista, viitattiin henkilöihin ja asioihin, jotka olivat osallistujille 
tuttuja mutta muille vieraita, ja nostettiin esille aiempia työhön liittyviä ristiriitoja tai 
ongelmia. Vapaista keskusteluista näyttikin usein muotoutuvan kehitysvammaisen 
työntekijän työtilannetta tai osaamista koskeva työnohjauskeskustelu. Tilanteen 
luonnollisuutta on tietenkin mahdotonta tietää, mutta näistä seikoista voi päätellä, että 
vastaavia keskustelutilanteita työkeskuksen arjessa varmaankin esiintyy. 
  Aineistoni keskustelut ovat luonteeltaan pääosin institutionaalisia, vaikka mukana 
on myös vapaita keskusteluita. Institutionaalisella vuorovaikutuksella viitataan 
keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa vuorovaikutukseen, jossa osallistujat 
keskustelevat institutionaaliseen toimintaan tai tehtävään liittyvästä aiheesta tietynlaisen, 
ennalta asetetun protokollan mukaisesti. Arkikeskusteluun verrattuna institutionaalisella 
keskustelulla on yleensä jokin tavoite, jonka suorittamiseen vuorovaikutuksessa tähdätään. 
(Mm. Drew & Heritage 1992; Heritage 1997; Ruusuvuori, Haakana & Raevaara 2001; 
Arminen 2005; Koivisto & Niemi 2020). Tyypillistä on myös se, että toiminta etenee tietyn 
rakenteen pohjalta, jossa osallistujilla on ennalta sovitut roolit tai tehtävät (esim. Drew & 
Heritage 1992; Arminen 2005). Esimerkiksi aineistoni haastatteluissa haastattelija (AO) 
kerää tietoa KO:lta eri aiheista esittämällä tälle kysymyksiä, joihin KO:n odotetaan 
vastaavan, ohjaustilanteissa taas ohjaaja (AO) opettaa tai neuvoo erilaisia tehtäviä ja 
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ohjattava (KO) toteuttaa tehtävää ohjaajan palautteen mukaan. Osallistujien erilaiset roolit 
sallivat, rajoittavat ja velvoittavat heitä toimimaan tietyn kehyksen puitteissa. Aineistoni 
vapaat keskustelut voi sijoittaa jonnekin arkikeskusteluiden ja institutionaalisten 
tilanteiden väliin. Näissä keskusteluissa osallistujilla ei ole suoritettavanaan mitään 
erityistä institutionaalista tehtävää, mutta he vaikuttavat pääosin orientoituvan rooleihinsa 
kehitysvamma-alan ammattilaisena ja kehitysvammaisena työntekijänä, joitakin 
poikkeustilanteita lukuun ottamatta.   
  Aineiston painottuminen institutionaalisiin tilanteisiin on sikäli perusteltua, että 
institutionaalisen vuorovaikutuksen voi olettaa olevan varsin tavallista kehitysvammaisen 
aikuisen elinpiirissä. Heidän voi ajatella osallistuvan tietyntyyppisiin institutionaalisiin 
tilanteisiin jopa muuta väestöä useammin: kehitysvammaiset ovat usein tuetun asumisen 
sekä ohjatun työ- tai päivätoiminnan piirissä, heidän terveyttään seurataan varsinkin 
lapsuus- ja nuoruusiässä usein tiiviisti sekä kehitysvammaneuvolassa että muussa 
terveydenhuollossa, ja tyypillisesti heille tarjotaan myös aikuisiässä erilaisia kuntoutus-,  
terapia- ja neuvontapalveluita, joiden tavoitteena on tukea heidän toimintakykyään ja 
arjesta selviytymistään. Näin ollen on oletettavissa, että heidän arjessaan toistuu 
säännöllisesti kohtaaminen eri alojen ammattilaisten kanssa, esimerkiksi tukihenkilöiden, 
edunvalvojien, opettajien, hoitajien, terapeuttien, lääkäreiden tai työnohjaajien. KO itse on 
näissä tilanteissa usein asiakkaana, potilaana, oppilaana, alaisena tai työntekijänä, jonka 
toimintaa tilanteessa kehystävät institutionaalisen keskustelun maallikko-osapuolen tai 
alaisen roolit.29 (Artikkeli 4.)  
  Aineistoani kohtaan voidaan esittää kritiikkinä, että se on kooltaan pienehkö ja 
jossain määrin hajanainen, sillä se sisältää kolmenlaisia keskustelutilanteita. Eri 
keskustelutilanteet edellyttävät osallistujilta erilaista vuorovaikutustoimintaa, esimerkiksi 
haastatteluissa osallistujien institutionaaliset roolit haastattelijana ja haastateltavana  
vaikuttavat tilanteen etenemiseen ja toimintalogiikkaan siten, että toiminta tyypillisesti 
jäsentyy kysymys–vastaus-vieruspareiksi, joissa kysyjänä on lähes yksinomaan 
ammattilainen ja vastaajana kehitysvammainen henkilö. Vapaisiin keskusteluihin tällainen 
jako ei ole samaan tapaan sisäänrakennettu, vaan niissä osallistujille mahdollistuu 
useammanlaisia toimintoja. Tehtävänohjauksessa taas relevanttia on suorittaa tehtävää, 
joten toiminta tähtää ensisijaisesti ohjauksen ja tehtävän edistymiseen muunlaisten 
toimintojen näyttäytyessä osallistujille vähemmän tärkeinä. Aineiston sisältämät 
keskustelutyypit eroavat toisistaan ja etualaistavat erilaista toimintaa, mitä en ole aina 
voinut käsitellä analyyseissa kovin perusteellisesti, jos tiettyä vuorovaikutusilmiötä 
koskevia esiintymiä on ollut vähän. Tämä puolestaan on suunnannut huomiotani niihin 

 
29 Tutkimusta arkikeskusteluista, joissa kehitysvammaiset henkilöt puhuvat keskenään, on tehty 
hyvin vähän, ja usein tällöinkin kyse on keskusteluista, joissa on läsnä ryhmä kehitysvammaisia 
henkilöitä sekä heidän ei-kehitysvammainen ohjaajansa, hoitajansa tai opettajansa (ks. esim. 
Marková 1991; Antaki, Finlay & Walton 2008b; Jokipii 2017). 
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ilmiöihin, joita aineiston erityyppisissä keskusteluissa esiintyy runsaammin, esimerkiksi 
korjaamiseen, episteemisestä auktoriteetistä neuvottelemiseen ja konfabulointiin.  
Tulevissa KAV-keskusteluita koskevissa tutkimuksissa olisi tarpeen paneutua 
tarkastelemiini vuorovaikutusilmiöihin laajemmassa aineistossa, joka koostuu 
samantyyppisistä keskusteluista, jolloin ilmiöihin on mahdollista pureutua 
yksityiskohtaisemmin. Tutkimukseni pioneeriluonteen kannalta voi kuitenkin pitää 
perusteltuna, että keskustelutyyppejä on useampia, vaikka aineisto ei ole kovin mittava. 
Näin valottuu niiden erilaisten vuorovaikutustilanteiden kirjo, jonka kehitysvammaiset 
keskustelijat arjessaan kohtaavat, sekä siihen liittyvät erityishaasteet. Aineiston niukkuus 
voi olla laadullisessa tutkimuksessa yleisesti ottaen perusteltua silloin, kun tavoitteena on 
kuvata ja ymmärtää tietyn, aiemmin vähän tutkitun ilmiön eri puolia (vrt. Syrjäläinen, 
Eronen & Värri 2007).  

 

3.2  Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäni on keskustelunanalyysi. Keskustelunanalyysin päätavoitteena on 
nostaa pintaan todellisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia, joten tutkimuksen tulee 
perustua autenttiseen materiaaliin kuten video- tai äänitallenteisiin. Menetelmänä 
keskustelunanalyysi onkin leimallisesti aineistolähtöinen, ja aineiston analysointiin on 
kehitetty yksityiskohtainen litterointi- ja merkintätapa, jolla voidaan kuvata 
mahdollisimman tarkasti tilanteessa käytyä keskustelua ja toimintaa (mm. Seppänen 1998; 
Hepburn & Bolden 2013; Vatanen 2016; Mondada 2014). Aineistoa pyritään 
tarkastelemaan keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa sellaisena kuin se on, kiinnittäen 
huomiota siihen, mihin aineiston osallistujat huomiotaan kiinnittävät, ennakko-oletuksia tai 
etukäteen luotuja kategorisointeja välttäen. Luokittelut tehdään kunkin aineiston 
perusteella ja siinä relevanteiksi osoittautuvin määrittelyin, ja usein kategorioita 
tutkimuksen edetessä myös muokataan (vrt. Tainio 1998b: 93; Vatanen 2016). Omassa 
tutkimuksessani luokiteltavaksi ovat nousseet muun muassa erityyppiset korjausjaksot ja 
niissä käytetyt korjausaloitteet, toiminta, jolla osallistujat neuvottelevat episteemisistä 
asemistaan ja auktoriteetistaan, keskustelualoitteiden esittäminen, kysyminen ja 
vastaaminen, itseensä viittaaminen aktiivisena toimijana ja kokijana sekä myönteisen 
palautteen antaminen ja vastaanotto. Kaikkia luokituksia olen tarkistanut ja rajannut 
uudelleen tutkimuksen edetessä. Kategorioiden tarkistamisen kautta kuva KO:n 
kognitiivisista ja vuorovaikutuksellisista erityiskysymyksistä ja niihin kytkeytyvä haaste 
AO:lle on vähitellen hahmottunut. Tätä voi pitää keskustelunanalyysin erityisenä 
vahvuutena: tutkijana en ole ennakolta päättänyt, millaisena kielellinen epäsymmetria tai 
vuorovaikutuksen epätyypillisyys aineistossani näyttäytyy, vaan nostanut esille sen, minkä 
tilanteisiin osallistuvat keskustelijat toiminnallaan osoittavat merkitykselliseksi. 
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  Keskustelunanalyysin menetelmää on jo pidemmän aikaa sovellettu hyvin erilaisten 
aineistojen ja tilanteiden tarkasteluun (ks. Nissi, Simonen & Lehtinen 2021; Antaki 2011). 
Yksi sovellusala koskee epätyypillistä vuorovaikutusta, johon myös oma tutkimukseni 
kiinnittyy. Epätyypillisenä vuorovaikutuksena keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa on 
tarkasteltu monia eri puhujaryhmiä, joista osalla on myös laaja-alaisia kognitiivisia 
haasteita vuorovaikutuksessa (mm. muistisairaita henkilöitä, ks. esim. Lindholm 2015). 
Kehitysvammaisuutta epätyypillisyyden taustatekijänä on kuitenkin tarkasteltu harvemmin, 
ja tähän puutteeseen tartun tässä tutkimuksessa. Omassa aineistossani vuorovaikutuksen 
epätyypillisyys näyttäytyy tilanteina, joissa vallitsee hämmennystä tai sekaannusta 
esimerkiksi sen suhteen, mitä puhujat ovat edellä sanoneet, mihin keskustelu on edennyt, 
kuka tietää jostakin asiasta enemmän kuin toinen, onko joku esittänyt kysymyksen tai 
vastauksen tai tehnyt aloitteen, voiko aloitteeseen tarttua ja mihin seuraavaksi edetään. 
Nämä tilanteet asettavat osallistujien ratkaistavaksi intersubjektiivisuuden haasteen30, jota 
voi kutsua epätyypillisen vuorovaikutuksen perustilaksi. KAV-keskusteluissa 
intersubjektiivisuuden vaarantuminen ja sen palauttaminen voi vaatia osallistujilta – 
etenkin ammattilaiselta – erityistä vaivannäköä. Ammattilainen saattaa esimerkiksi alkaa 
toistaa omaa puhettaan vähän hitaammin, selkeämmin artikuloiden tai sitä parafrasoiden, 
palata takaisinpäin keskustelussa, kierrättää siellä käytettyjä sanoja tai rakenteita, kysyä 
uudelleen kehitysvammaisen puhujan jo vahvistamaa asiaa, toistaa tämän puhetta tai kerätä 
siitä tiettyjä elementtejä ja pyytää niille vahvistusta.  
 Näitä keinoja, joilla osallistujat voivat lisätä, ylläpitää tai palauttaa 
intersubjektiivisuuden kokemusta, voi pitää selkopuheen ja -vuorovaikutuksen 
ohjeistuksen ytimenä. Mikään keino ei toimi tai ratkaise ongelmaa aina, mutta autenttisten 
tilanteiden analyysin kautta on mahdollista löytää toimintatapoja, joita puhujat voivat 
hyödyntää epätyypillisen vuorovaikutuksen haasteissa. Tästä syystä keskustelunanalyysi 
soveltuukin erinomaisesti selkovuorovaikutuksen tutkimiseen, sillä se perustuu aina 
autenttisiin vuorovaikutusaineistoihin eikä vaikkapa tutkijan omiin muistikuviin tai 
käsityksiin hyvästä vuorovaikutuksesta (Leskelä 2012a: 194; Jokipii 2017: 73–75; ks. 
myös Linell 1998: 29–31). Ilman autenttisia aineistoja esimerkin 2 kaltainen 
vuorovaikutustilanne ei todennäköisesti lainkaan nouse tarkasteluun, sillä se ei ole 
ikoninen tai tyypillinen tilanne, jonka puhuja voisi helposti rekonstruoida mielessään. Jos 
autenttiset tilanteet unohdetaan ja tarkastelun keskiöön nostetaan tutkijan mieleen helposti 
kohoavat tilanteet ja niihin liittyvät usein melko epämääräiset muistikuvat, 
selkovuorovaikutuksen ohjestus ei juuri eroa esimerkiksi Disability Etiquetten pamfletti-
tyyppisistä imperatiiveista. Koska keskustelunanalyysin menetelmät on hiottu juuri aidon 
vuorovaikutuksen tutkimiseen, sen voi olettaa sopivan myös selkopuheen ja -

 
30 Intersubjektiivisuudella tarkoitetaan osallistujien jakamaa yhteisymmärrystä siitä, mitä 
tilanteessa on tapahtumassa ja mihin osallistujat siinä suuntautuvat (Sorjonen ym. 2021; ks. myös 
Heritage 1984). 
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vuorovaikutuksen tutkimiseen.  
  Keskustelunanalyysi korostaa myös vuorovaikutuksen neuvottelevaa luonnetta: 
keskustelu on neuvottelua siitä, mitä edellä on sanottu, miten se sopii siihen, mitä nyt 
sanotaan, ja mihin tämä voi johtaa. Selkovuorovaikutuksen tutkimuksen kannalta tämä on 
avartavaa, sillä näkökulma laajentuu mahdollisimman yksinkertaisen kielellisen muotoilun 
ideaalista siihen, miten kielenkäyttöä todellisissa vuorovaikutustilanteissa 
yksinkertaistetaan. Toisaalta KAV-keskustelut voivat myös haastaa keskustelunanalyysin  
sekventiaalisen perusajatuksen, että puhujan seuraava vuoro on reaktio sitä edeltäneeseen 
ja rakentaa tietyntyyppistä kontekstia jatkolle (vrt. Heritage 1984; Sacks ym. 1974). 
Kehitysvammaisen puhujan reaktiot eivät aina kytkeydy edeltävään vuoroon tavalla, jonka 
relevanssi olisi keskustelukumppanille selvä, ja samalla sen implikaatiot seuraavalle 
vuorolle voivat olla epätyypillisiä, kuten esimerkissä 1 voimme huomata. Tämä voi 
vaikuttaa puhujien instersubjektiivisuutta heikentävästi. Myös muistisairaita keskustelijoita 
koskevissa tutkimuksissa on osin samansuuntaisia viitteitä, sillä myös niissä seuraavan 
vuoron todistevoima puhujien orientaatiosta voi jäädä epäselväksi (mm. Rasmussen, 
Andersen & Kristiansen 2019).  
 Keskustelunanalyysi ei tarkasti ottaen ole kielitieteellinen teoria, mutta kielellä on 
keskustelussa keskeinen asema, ja se on nähtävissä yhtenä vuorovaikutuksen 
ydinresurssina. Kielen ja puheen lisäksi keskustelijoilla on toisaalta käytettävissään myös 
muita, multimodaalisia resursseja, kuten katseet, ilmeet, eleet, liikkeet tai asennot (mm. 
Haakana 2001; Mondada 2014; Ruusuvuori 2016; Peräkylä 2016) sekä tila tai esineet, 
jotka parhaillaan ovat osallistujien huomion kohteena ja heille tilanteessa merkityksellistä 
(mm. Mondada 2014; Haddington, Keisanen & Rauniomaa 2016; Harjunpää, Mondada & 
Svinhufvud 2019).31 Usein olennaista on näiden kehollisten resurssien käytön ajoittuminen 
ja synkronia vuorovaikutuksessa, esimerkiksi katseen kohdistuminen tiettynä hetkenä 
tiettyyn asiaan tai puhujaan, nojautuminen toista kohti tai poispäin tai yhteinen nauru (mm. 
Magnusson & Stevanovic 2022; Deppermann & Streeck 2018). Viime vuosina 
vuorovaikutuksen multimodaalisiin piirteisiin on kiinnitetty keskustelunanalyyttisessa 
tutkimuksessa aiempaa enemmän huomiota, ja niitä on tarkasteltu myös muutamissa 
epätyypillistä vuorovaikutusta koskeneissa tutkimuksissa. Multimodaalisia keinoja on 
tutkittu muun muassa avusteisessa kommunikoinnissa, johon osallistuu puhevammainen 
henkilö ja puhuva omainen, ystävä tai puheterapeutti (Savolainen 2020) sekä 
kielihäiriöisten lasten puheterapia- ja leikkivuorovaikutuksessa, jossa 
vuorovaikutuskumppaneina on sekä vanhempia että puheterapeutteja (Salmenlinna 2020). 
Kehollisen vuorovaikutusresursseja on analysoitu myös tilanteissa, joissa osallistujina on 
muistisairaita ikäihmisiä ja heidän puolisoitaan tai hoitajiaan (mm. Majlesi, Ekström & 

 
31 Sosiaalisen vuorovaikutuksen resurssina voidaan nähdä myös toiminta, jolla osallistujat 
suuntautuvat mentaalisen maailman ja siihen liittyvien kokemustensa havaitsemiseen ja 
jakamiseen tai emootioihin (Peräkylä & Sorjonen 2012). 
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Hydén 2019). Multimodaalisten piirteiden tarkastelu näissä tutkimuksissa valottaa aiempaa 
kokonaisvaltaisemmin epätyypillisen vuorovaikutuksen haasteita. 
  Omassa tutkimuksessani kielellinen vuorovaikutus on ollut päähuomion kohteena, 
kun taas vuorovaikutuksen multimodaalisia piirteitä olen tarkastellut vain artikkelissa 3. 
Tutkimukseni kielipainotukseen on ollut muutamia syitä. Selkokielisen puheen ohjeiden 
kehittämisen taustalla on ollut kirjoitetun selkokielen pitkä perinne, johon tutkimukseni 
varsinkin alkuvuosina tiiviisti kytkeytyi. Oli luonnollista kiinnittää huomiota 
puhetilanteissa käytettyyn kieleen ja puheen resursseihin sekä tarkastella niihin liittyviä 
havaintoja suhteessa kirjoitettuun selkokieleen, johon liittyvää tutkimusta oli jo jonkin 
verran tehty. Toisaalta syynä kielipainotukseen voi nähdä myös sen, että tutkimukseni 
kohdistuu lievästi kehitysvammaisten henkilöiden kommunikointiin. Heidän viestintänsä 
toimii pääosin puheen varassa, mutta heidän kielellistä vuorovaikutustaan ja 
keskustelupuhettaan koskevaa keskustelunanalyyttista tutkimusta on tehty hyvin vähän. 
Asiaan on vaikuttanut myös se, että vuorovaikutuksen multimodaalisten piirteiden 
analyysia on kehitetty keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa huomattavasti vasta viime 
vuosina, ja siten tietoisuus kehollisten resurssien merkityksestä vuorovaikutukseen on 
tutkimukseni edetessä vähitellen kasvanut. Olen tehnyt tutkimustani pitkän ajanjakson 
kuluessa, joten multimodaalisuus on kolmatta artikkelia lukuun ottamatta jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Tutkimukseni kielipainotus on siten ymmärrettävä, mutta näen sen 
puutteena, johon toivon tulevassa tutkimuksessa tartuttavan. Sosiaalisen toiminnan 
keholliset resurssit voivat olla merkityksellisiä kielellisesti epäsymmetrisissä 
keskustelutilanteissa (vrt. Haakana, Laakso & Lindström 2009) ja kenties jopa 
mahdollistaa osallistumista, jota kielellisten taitojen puutteet eivät rajoita. Lievästi 
kehitysvammaisten henkilöiden kyvyistä tulkita ja hyödyntää vuorovaikutuksen kehollisia 
resursseja tiedetään myös varsin vähän, joten aiheen jatkotutkimusta voi pitää erittäin 
perusteltuna. 
  Kuten todettu, tutkimusmenetelmänä keskustelunanalyysi sopii hyvin epätyypillisen 
vuorovaikutuksen ja kielellisen epäsymmetrian tutkimiseen, sillä se tarjoaa keinoja 
tarkastella todellista vuorovaikutusta. Keskustelunanalyysin periaatteisiin liittyy kuitenkin 
joitakin keskeisiä periaatteita, joita voi olla vaikea yhdistää selkopuheen ja -
vuorovaikutuksen ohjeiden tutkimiseen tai ylipäätään vuorovaikutuksen ohjeistamiseen. 
Esimerkiksi voidaan pohtia, miten vuorovaikutuksen ohjeistaminen on yhdistettävissä 
keskustelunanalyysin periaatteeseen välttää arvottavia kannanottoja keskustelutilanteissa 
käytettyyn kieleen (vrt. Peräkylä & Vehviläinen 2003: 728; ks. myös Simonen, Nissi & 
Lehtinen 2021). Ohjeet ovat juuri kannanottoja, joten jo niiden tutkimista tällä 
menetelmällä voi pitää ristiriitaisena. Keskusteluntutkija voi toki kiinnittää tutkimassaan 
aineistossa huomiota erilaisiin ongelmanlähteisiin sekä kuvata niitä ja niiden mahdollisia 
kielteisiä seurauksia, esimerkiksi Peräkylän ja Vehviläisen (1999) mukaan 
keskusteluntutkijat voivat kommentoida tietyn ammattialan sisäisiä 
vuorovaikutusideologioita kriittisesti. Johtopäätösten ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 
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harkinnan he jättävät kuitenkin ammattilaisille itselleen.32 Näin toimien he välttävät vaaran 
ilmaista hypoteettisia, mahdollisesti tutkijan omiin mieltymyksiin pohjautuvia käsityksiä 
oikeasta toimintatavasta tietyssä tilanteessa ja pitäytyvät keskustelunanalyysin eetoksen 
mukaisesti siinä, mitä osallistujat tekevät ja mihin he orientoituvat.  
  Kun selkopuheen ja -vuorovaikutuksen ytimessä ovat juuri nämä vaihtoehtoiset 
tavat toimia ja niiden vaikutusten arvioiminen, niihin liittyviltä päätelmiltä ja kannanotoilta 
on vaikea välttyä. Tästä ristiriidasta ja sen implikaatioista tutkimukseeni olen tietoinen ja 
vastaan siihen näin: Ensisijainen tavoitteeni tutkijana on ymmärtää, miten aineistoni 
keskustelijat KAV-tilanteissa kielellisesti toimivat ja mihin he toiminnallaan suuntautuvat. 
Tässä tarkastelussa pyrin tulkitsemaan tilannetta vastaanottajien orientaatioista käsin ja 
suuntaan huomiotani osallistujien yhteistyötä lisääviin ja vähentäviin piirteisiin, kielellisiin 
ja vuorovaikutuksellisiin ongelmiin sekä niiden ratkaisuyrityksiin. Tarkastelen osallistujien 
yhteistyötä ja sen haasteita tutkimusnäkökulmasta, soveltaen tutkimustuloksia 
selkovuorovaikutuksen ohjeistukseen ja sen kehittämiseen. On tietysti selvää, ettei kaikkia 
havaintoja voi yksioikoisesti siirtää suositukseksi tai toimintamalliksi, jolla mikä tahansa 
ongelma selviäisi. Vuorovaikutus on siihen liian moninaista ja vuorovaikutustilanteet 
vaihtelevia. Sen sijaan ohjeistus, joka pohjautuu keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa 
toimiviksi havaittuihin keinoihin, voi tarjota ammattilaisille keinovalikoiman toimia 
vaikeissa tilanteissa. Parhaimmillaan ohjeistukseen tutustuminen lisää ammattilaisten 
tietoisuutta kielenkäytöstä ja saa heidät huomaamaan mahdollisuuksia toimia 
epätyypillisen vuorovaikutuksen ristiriitatilanteissa. 

 

3.3  Tutkimuseettiset kysymykset 

Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa käytetään autenttista aineistoa, joten sen 
tallentamiseen ja käsittelyyn on suhtauduttava huolellisesti (mm. Harjunpää ym. 2020). 
Kaikki aineistossani esiintyvät tutkimushenkilöt sekä henkilöt ja paikanimet, joihin 
keskusteluissa viitataan, on pseudonymisoitu tutkimusnimillä. Kaikilta tutkimukseeni 
osallistuvilta on saatu suostumus tutkimukseen osallistumisesta sekä siinä kerätyn 
aineiston käytöstä tutkimustarkoitukseen. Tutkimukseen, jossa on mukana haavoittuviin 
ihmisryhmiin kuuluvia henkilöitä, liittyy kuitenkin erityisiä haasteita ja eettisiä 
kysymyksiä. Pääaineistoni keruussa vuosina 2008 ja 2009 pyrin toimimaan silloisen 
eettisen ohjeistuksen mukaan (esim. Kuula 2006), mutta viime vuosina eettinen ohjeistus 
on tarkentunut myös kielitieteellisen tutkimuksen osalta (mm. Luodonpää-Manni, 
Hamunen & Konstenius 2020) ja tämänkaltaisiin tutkimuksiin tarvitaan nykyisin eettisen 

 
32 Vehviläinen on kuitenkin julkaissut korkeakoulujen opettajille ja opinnäytetöiden ohjaajille 
tutkimukseensa perustuvia oppaita, joissa annetaan varsin tarkkojakin toimintaehdotuksia 
ammattilaisille (2014). 
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lautakunnan ennakkopäätös (mm. TENK 2012). Tällaista omaan tutkimukseeni en voinut 
tutkimusta aloittaessani hakea. 
  Tutkimuksen toteutuksessa pyrin varmistamaan, että tutkimukseen osallistuvat 
kehitysvammaiset henkilöt saavat riittävästi tietoa tutkimuksesta osallistumispäätöksensä 
tueksi (vrt. Kuula mts. 150–151). Tietoisena siitä, että tutkimuslupasopimukset ovat 
useimmille kehitysvammaisille henkilöille kielellisesti liian vaikeita, pyrin jakamaan heille 
tietoa tutkimuksesta myös suullisesti. Ennen ensimmäistä aineiston keruuta vuonna 2008 
järjestin työkeskuksessa keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat tutkimuksesta 
kiinnostuneet KO:t ja AO:t. Tilaisuudessa kerroin selkokielellä tutkimuksestani ja sen 
tavoitteista sekä aineiston käsittelystä ja kävin läpi tutkimuslupaan liittyviä asioita 
varmistaakseni, että KO:t ymmärtävät, mihin ovat lupautumassa. Kannustin KO:aa 
keskustelemaan ohjaajiensa kanssa tutkimuksesta, sillä otaksuin, etteivät he välttämättä 
halua kysyä minulta vieraana henkilönä kaikkia mieltään askarruttavia asioita. Aineiston 
keruun jälkeen järjestin toisen keskustelun, jossa kiitin osallistujia ja kerroin 
ensihavaintojani aineistosta, ja osallistujat, etenkin AO:t, kertoivat omasta 
osallistumiskokemuksestaan. AO:t esittivät myös toiveen, että kertoisin tilaisuudessa 
selkovuorovaikutuksen ohjeistuksesta. Tuohon aikaan ohjeet olivat lähinnä hahmotelmia, 
mutta keskustelimme myös niistä. Sekä aloitus- että loppukeskusteluissa korostin sitä, että 
osallistujat voivat lopettaa tutkimukseen osallistuminen kesken tai kieltää keskustelun 
käytön tutkimuksessa. Tämäntyyppisiä toiveita tai pyyntöjä ei kuitenkaan tullut.  
   Vuoden 2008 aineistoon tutustuminen nosti esille tarpeen saada lisää tietoa 
osallistujien kieleen ja kommunikointiin liittyvistä kokemuksista. Päätin lähestyä AO:ia 
vielä kyselylomakkeella, jonka palautti seitsemän AO:aa. Lomakkeen vastaukset auttoivat 
hahmottamaan, miten AO:t itse kokivat KAV-keskustelut, mitä he pitivät niissä erityisen 
haastavina tai helppona sekä millaisena he näkivät selkokielen puhumisen työvälineenä 
KAV-keskusteluissa. En ole kuitenkaan yhdessäkään osatutkimuksessani käyttänyt tätä 
lomakkeiden tuottamaa tietoa, sillä numeerisen tiedon yhdistäminen 
keskustelunanalyyttiseen, laadulliseen tutkimukseen olisi vaatinut huolellisempaa 
suunnittelua ja suurempaa vastausmäärää. Halusin kuitenkin saada vastaavia vastauksia 
myös KO:lta, mutta koska kyselylomakkeeseen vastaaminen voi olla heille vaikeaa, 
toteutin heille suunnatun kyselyn vuonna 2009 Talking Mats -haastatteluilla. Kolme 
aineistoni KO:aa suostui haastatteluun, joiden teemana oli kyselylomakkeen tapaan heidän 
kokemuksensa kielestä ja kommunikoinnista. Tässä menetelmässä käytetään hyväksi 
kuvakortteja, joihin on piirretty puheenaiheena oleva asia. Haastattelija esittää kysymyksen 
antaen samalla KO:lle kuvakortin, jonka KO asettaa matolle heidän eteensä joko oikealle 
puolelle, jos kyseinen asia on hänen mielestään helppo tai mieleinen, tai vasemmalle 
puolelle, jos asia on vaikea tai ikävä. Näin matolle muotoutuu kuvakortein ilmaistuna 
KO:n vastaukset haastattelijalle. Menetelmän etuna mainitaan usein se, että kuvakortit 
auttavat KO:aa tunnistamaan ja muistamaan puheenaiheen ja kysymyksen sekä tuottamaan 
siihen vastauksen, joka vastaa hänen todellista kokemustaan (Murphy & Cameron 2007). 
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Haastattelut videoitiin ja jälkeenpäin litteroitiin, ja tämä aineisto lisättiin 
tutkimusaineistooni.  
  Tutkimuksen eettisiin pohdintoihin kuuluu myös kysymys siitä, voiko tutkimuksen 
katsoa olevan hyödyksi ihmisille, jotka siihen ovat osallistuneet tai joiden kielellistä 
tilannetta se koskee (vrt. Konstenius 2020). Koska tätä aihetta ei Suomessa juuri ole 
tutkittu tästä perspektiivistä, näin yksityiskohtaisesti ja todellisiin tilanteisiin pureutuen, 
uskon, että jo sen nostaminen tutkimuskohteeksi on osallistujille merkityksellistä. Heidän 
kokemuksensa ja vuorovaikutustilanteiden todellisuus nousee näin tieteellisen 
mielenkiinnon kohteeksi ja tulee samalla laajemmin tunnustetuksi. Kehitysvammaiset 
henkilöt, jotka usein marginalisoidaan ja jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, tulevat 
tutkimukseni kautta nähdyiksi ja heidän kielellinen osallisuutensa havaituksi (vrt. 
Hornscheidt & Wojahn 2017; Lindholm & Tiililä, käsikirjoitus). Tutkimukseni soveltavana 
tavoitteena oli kehittää selkopuhetta ja -vuorovaikutusta, minkä voi nähdä konkreettisena 
tukena kehitysvamma-alalla työskenteleville ammattilaisille. Tutkimukseni kautta valottuu 
myös heidän ammatillinen todellisuutensa haasteineen ja mahdollisuuksineen. Voin siis 
arvioida, että osallistujat pääosin hyötyvät tutkimuksestani. Olen kuitenkin tehnyt 
tutkimusta hyvin pitkään, sillä se on edennyt pääosin työni ohella, joten tutkimukseen 
osallistuneiden on pitänyt odottaa tämän tutkimuksen tuloksia melko kauan. Vuonna 2012 
julkaistut selkovuorovaikutuksen ohjeet voi kuitenkin nähdä yrityksenä tuottaa 
ammattilaisille niin kutsuttua nopeaa tietoa vuorovaikutushaasteiden kohtaamiseen. 

 
4  Artikkelit ja niiden tulokset  
 
Kaikissa artikkeleissa kiinnostukseni on kohdistunut kahteen asiaan: Miten osallistujat, 
kehitysvammainen keskustelija (KO) ja ammattilaisena osallistuva keskustelija (AO), 
suuntautuvat kielellisesti meneillään olevaan toimintaan ja onko tilanteissa havaittavissa 
orientaatiota kielelliseen epäsymmetriaan ja siihen kytkeytyvän intersubjektiivisuuden 
haasteiden ratkaisemiseen. Aineiston analyysien pohjalta olen esittänyt myös 
käytännöllisen kysymyksen, miten tutkimukseni tulokset voivat hyödyttää kehitysvamma-
alan ammattilaisia vuorovaikutuksellisesti haastavissa tilanteissa ja tarjota heille keinoja 
kehittää ammatillista vuorovaikutusosaamistaan (luku 5).  
  Tässä luvussa esittelen osatutkimukseni niiden esiintymisjärjestyksessä (ks. taulukko 
1 luvussa 1.2). Kuvaan osatutkimuksissa käytettyä aineistoa ja tärkeimpiä tuloksiani 
(tulokset koottuna ja niiden pohdinta luvussa 5). Lisäksi tuon esille osatutkimuksiin 
liittyviä puutteita ja rajoituksia sekä korjaan muutaman virheen, jotka olen huomannut 
artikkelin julkaisemisen jälkeen.   
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4.1 Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden 
ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa 
 

Don’t assume. We believe the number one rule when interacting with 
anyone you encounter in life, no matter their ability, is don’t assume. 
Don’t assume their level of ability or disability, don’t assume they want 
your help or don’t want help, don’t assume they want to participate  
in any particular activity – ask.   
(Disability Etiquette 1) 

 
Ensimmäinen tutkimusartikkeli käsittelee yhtä aineistoni ilmeisintä piirrettä eli 
ymmärrysvaikeuksia ja niiden käsittelyä kehitysvammaisten osallistujien (KO) ja 
ammattilaisina osallistuvien (AO)33 välisessä vuorovaikutuksessa. Tarkasteltavina ovat 
erilaiset korjausaloitteet, joilla osallistujat voivat ehdottaa toisen puhujan vuorossa 
ilmenneen ongelmallisen kohdan korjausta, sekä niistä käynnistyvät korjausjaksot. Puheen 
korjaaminen on keskustelussa tavallista, sillä erilaisia kuulemisen ja ymmärtämisen 
ongelmia esiintyy yleisesti ja puhujilla on niiden käsittelemiseksi vakiintuneet 
korjauskäytännöt (korjaamisesta keskustelussa ks. esim. Kitzinger 2013). Omassa 
aineistossani huomio kiinnittyy kuitenkin tilanteisiin, joissa korjausjakso pitkittyy ja 
haastaa osallistujien välisen intersubjektiivisuuden kokemuksen (mm. Sorjonen, Peräkylä, 
Laury & Lindström 2021). Tarkemman pohdinnan kohteena tässä artikkelissa on usein 
esitetty ajatus olettamisen (tulkintojen tekemisen) ja (suoraan) kysymisen välisestä 
ristivedosta.34 Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla korjaamiseen voi vaikuttaa myös 
hänen mahdollinen myöntyvyysorientaationsa (yea-saying, ks. esim. Matikka & Vesala 
1997), jonka seurauksena hän saattaa vahvistaa oikeaksi vääränkin tulkinnan puheestaan. 
Tämä ajatus heijastui myös varhaisiin selkovuorovaikutuksen ohjeisiin, joissa kannustettiin 
esittämään avoimia kysymyksiä ja ottamaan huomioon toisen puhujan tulkitsemiseen 
liittyvä myöntyvyyden riski (ks. Kartio 2009: 15–16). Yksioikoisesti tulkittuna tämän voi 
nähdä implikoivan sitä, että AO:n tulisi ennemmin suosia suoria korjausaloitteita (avoimia 
tai kohdennettuja kysymyksiä) kuin ymmärrysehdokkaita. Artikkelissa kuitenkin osoitan, 

 
33 Alkuperäisessä artikkelissa viittaan aineistoni keskustelijoihin kehitysvammaisena keskustelijana 
(KVK) ja kompetentimpana keskustelijana (KK), tosin mainiten varsinkin käsitteen kompetentimpi 
keskustelija ongelmallisuuden. Yhtenäisyyden vuoksi käytän tässä johdantoartikkelin esittelyssä 
myöhemmin omaksumaani viittaustapaa kehitysvammainen osallistuja (KO) ja ammattilaisena 
osallistuva (AO).  
34 Useimmiten korostetaan sitä, että oletusten tekemistä ja tulkintoja tulisi välttää, sillä ne voivat 
mennä väärin, ja niiden sijaan ennemmin tulisi kysyä epäselvää asiaa suoraan (mm. Disability 
Etiquetten eri versiot).  
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ettei tällaiselle tulkinnalle ole perusteita. 
  Artikkelin analyysit pohjautuvat pääaineistoon, mutta mukana on myös 
sivuaineiston Elämänkulku-projektin kolme haastattelua (ks. luku 3). Aineistot ja otos on 
kuvattu artikkelissa, mutta ehkä johtuen aineiston silloisesta tuoreudesta esittelen sen ja 
otoksen vähän epämääräisesti, minkä pyrin tässä korjaamaan näitä tietoja tarkentamalla. 
Lisäksi artikkeliin on jäänyt valitettava virhe aineiston kestosta: aineiston kokonaiskesto 
on 3 tuntia 46 minuuttia eli vähän alle eikä runsaat neljä tuntia, kuten artikkeliin on 
merkitty. Taulukkoon 3 on koottu artikkelin aineistoa ja otosta koskevat tarkennetut tiedot. 

Taulukko 3: Koonti artikkelin aineistotiedoista ja korjausjaksoista. 

Aineistot Osallistujat Keskustelut Pitkittyneet 
korjaus-
jaksot 

Lyhyet 
korjaus-
jaksot 

pääaineisto 
(2:36) 

8 KO 
7 AO 

6 vapaata keskustelua 
4 tehtävänohjaus-
tilannetta 

19 
2 

17 
- 

haastattelu-
aineisto  
(1:10) 

4 KO 
3 AO 

3 haastattelutilannetta - 2 

YHT:   3:46 12 KO, 10 AO 13 keskustelua 21 19 
 
Analysoitava otos aineistosta kattaa yhteensä 40 ymmärrysvaikeustilannetta, joista valtaosa 
esitetään vapaissa keskusteluissa. Pitkittyneitä ja lyhyitä korjausjaksoja esiintyy 
suunnilleen saman verran, mutta pitkittyneet jaksot keskittyvät tiettyihin keskusteluihin. 
Pitkittyneiksi olen määritellyt jaksot, joissa ymmärtämisen haastaneen ongelmavuoron 
käsittelemiseksi AO ilmaisee kaksi tai useampia korjausaloitteita. Lyhyet korjausjaksot 
taas ovat tilanteita, joissa ongelma ratkeaa yhdessä korjausaloite–korjausvuoro-
vuoroparissa. Jako vaikuttaa loogiselta, mutta varsinkin pitkittyneiden jaksojen 
määritteleminen osoittautui hankalaksi. Pitkittyneet jaksot eivät aina päädy 
ymmärrysongelman ratkeamiseen, vaan ongelman käsittely voi keskeytyä eri syistä tai vain 
hävitä uuden puheenaiheen alle, mutta jatkua myöhemmin. Joissakin tilanteissa 
korjaussekvenssin rajoja on vaikea eksplikoida. Yksi artikkelin keskeinen havainto 
koskeekin pitkittyneiden ja lyhyiden korjausjaksojen muita eroja: Pitkittyneissä 
korjausjaksoissa ongelmavuoro haastaa ymmärtämisen ja yhteistyön yleensä monista eri 
syistä, niissä esitetään useita eri korjausaloitteita ja ne sijaitsevat usein keskusteluissa, 
joissa KO:n kielitaidossa on huomattavia puutteita. Lyhyissä korjausjaksoissa taas 
ymmärrysvaikeus liittyy yhteen yksittäiseen ongelmavuoron piirteeseen ja ongelma ratkeaa 
nopeasti.  
  Artikkelin päätulokset koskevat korjausaloitteiden jakoa suoriin ja tulkitseviin sekä 
niiden käyttöä siten, että ne haastavat tai eivät haasta KO:n mukaan korjaustyöhön. Ensin 
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mainitun kannalta olennainen havainto on, että kaikilla korjausaloitteilla näyttää olevan 
ymmärrysongelman selviämisen suhteen sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Suorat 
korjausaloitteet (avoimet korjausaloitteet35 sekä kohdennetut korjausaloitteet36) ilmaisivat 
KO:lle selkeän korjaustarpeen, johon hänen on mahdollista tarttua. Toisaalta suorat 
korjausaloitteet olivat usein KO:lle vaikeita vastata, joten pitkittyvissä korjausjaksoissa 
ongelma ei niiden avulla usein selvinnyt. Tulkitsevat korjausaloitteet 
(ymmärrysehdokkaat) ilmaisivat korjaustarvetta epäsuorasti, joten ne ajoittain jäivät 
KO:lta huomaamatta. Ne saattoivat kuitenkin johtaa nopeammin ongelman ratkeamiseen 
pitkittyvissä korjausjaksoissa, jos AO:n tulkinta osui oikeaan, mutta samalla ne  lisäsivät 
KO:n myöntyvyystaipumusta tilanteissa, joissa KO vahvisti väärän tulkinnan oikeaksi. 
Kovin suurta eroa ymmärrysvaikeuden selvittämisen tehokkuudessa suorien ja tulkitsevien 
korjausaloitteiden välillä ei ollut. Sen sijaan vaikuttaa selvältä, että ainakin pitkittyvissä 
korjausjaksoissa tarvitaan kumpiakin. Korjausaloitteita varioimalla AO:t saattoivat 
selvittää ymmärrysvaikeuksia, jotka ovat monilähteisiä: vuoro on ehkä samanaikaisesti 
topikaalisesti yllättävä, siinä esiintyy ääntämiseen, sananvalintaan tai kielen rakenteisiin 
liittyviä virheitä ja epäily mahdollisesta konfabuloinnista.  
  Toinen artikkelin päätuloksista liittyy juuri korjausaloitteiden variointiin. AO:t 
saattoivat varioida eri korjausaloitteita siten, että ne nostivat ymmärrysvaikeuden pintaan 
ja haastoivat KO:n korjaustyöhön mukaan, tai siten, että tilanteen ratkaisu oli AO:n 
päättelyn varassa. Kyse ei ole yksittäisen korjausaloitteen valinnasta, vaan siitä, miten niitä 
käytetään ongelmanlähteen selvittämisessä. Yhteiseen korjaustyöhön kannustavissa 
tilanteissa AO:t esittävät limittäin useita suoria korjausaloitteita (sekä avoimia että 
kohdentavia) ja KO:n responsseja parafrasoivia ymmärrysehdokkaita, joihin voi liittyä 
erityyppistä epävarmuuden ilmaisua. Lisäksi niissä voi esiintyä AO:n ymmärrysvaikeutta 
sanoittavia vuoroja (mä en nyt oikeen ymmärtänyt). Näissä tilanteissa KO:lle tarjoutuu 
tilaisuus laajentaa vastauksiaan ja osallistua aktiivisesti ongelmanratkaisuun, vaikka se 
voikin johtaa uusien ongelmien esille tuloon. KO:n korjaustyön ulkopuolelle jättävissä 
tilanteissa taas AO esittää ensin yhden tai kaksi suoraa korjausaloitetta, joilla hän kerää 
tietoa esittääkseen sitten päätelmänsä ymmärrysehdokkaalla. Ymmärrysehdokkaaseen voi 
liittyä oivaltamista kuvaavia partikkeleita (ahaa, nii, just aivan), joilla AO ilmaisee oman 
päättelyprosessinsa loppuun saattamista. Epävarmuuden ilmaisimia tai 
ymmärrysvaikeuden sanoitusta näissä tilanteissa ei esiinny. Vaikka ymmärrysvaikeus voi 
selvitä, päättelyprosessi jää AO:n oman työskentelyn varaan, joten se ei haasta KO:aa 
ongelman selvittämiseen. Toisaalta, kuten artikkelissa totean, jos AO pystyy päättelemään, 
mistä ongelmavuorossa oli kyse, olisi luonnotonta olla niin tekemättä.  
  Tutkimuksen implikaatiot selkovuorovaikutukseen ovat selvät. Ohjeistuksessa ei ole 

 
35 Avoimet korjausaloitteet on määritelty tässä artikkelissa keskustelunanalyyttisen 
tutkimusperinteen mukaisesti koko edeltävään vuoroon kohdistuvina korjausaloitteina (ks. esim. 
Drew 1997), mikä eroaa hieman yllä mainitusta Kartion (2009: 15) Selkokieli ja vuorovaikutus -
kirjassa esittämästä avointen kysymysten määrittelystä.  
36 Kohdennetuilla korjausaloitteilla viittaan kysymyssanan (mihin, miksi, kenelle) tai 
kysymyslauseen (mitä tarkoittaa x?) sisältäviin korjausaloitevuoroihin. 
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syytä kannustaa osaavampaa puhujaa välttämään tulkintaa (ymmärrysehdokkaita) ja 
suosimaan suoraan kysymistä (suoria korjausaloitteita), vaan ennemmin häntä voidaan 
kannustaa lähestymään ymmärrysongelmaa eri keinoja varioimalla. Tulkitsemista ei 
tarvitse selkopuheessa vältellä, mutta tulkinta tulee esittää tulkintana ja arvaus arvauksena 
eikä päätelmänä, jos AO ei ole asiasta aivan varma. Artikkelin tutkimustulokset vaikuttivat 
samaan aikaan julkaistuun selkopuheen ja -vuorovaikutuksen ohjeistukseen siten, että 
ajatus tulkitsemisen välttämisestä muotoiltiin suositukseksi välttää ylitulkitsemista ja 
kehotettiin kysymään mahdollisuuksien mukaan suoraan, jos puhuja ei ole varma 
tulkinnastaan. Kehitysvammaisten keskustelijoiden kohdalla mainittiin lisäksi, että heillä 
voi olla taipumus vahvistaa oikeaksi myös väärä tulkinta. Lisäksi osaavampaa puhujaa 
kannustettiin käyttämään tavanomaisia puheen korjausaloitteita ymmärrysvaikeuden 
ilmaisemiseen sekä muistutettiin, että ongelman pitkittyessä voidaan tarvita useampia 
korjausaloitteita. (Ks. Liite 1.) 

 
4.2  Showing knowing. Negotiating about epistemics in interaction 
between persons with intellectual disabilities and professionals 

 

On whole, we hear from our clients that they want to be treated  
the same way everyone else is treated. Each person is unique  
and has their own interests, preferences, and abilities.  
(Disability Etiquette 1) 

 
Toinen ja ainoa englanninkielinen tutkimusartikkelini käsittelee kehitysvammaisen 
osallistujan (KO) ja ammattiroolissa osallistuvan (AO)37 keinoja neuvotella episteemisistä 
asemista tilanteissa, joissa KO on esittänyt itseään koskevia tietoja. Laajemmassa 
mittakaavassa aihe kytkeytyy kehitysvammaisen henkilön täysivaltaiseen osallisuuteen 
(engl. full participation).38 Aihe kytkeytyy myös artikkelin 1 havaintoihin pitkittyvistä 
korjausjaksoista, joissa tilanteen selvittäminen edellyttää osallistujilta laajaa tai erityistä 
vaivannäköä, sillä juuri tällaisiksi episteemiset neuvottelut voivat muotoutua. Erityisen 
vaativia ovat neuvottelut, joissa KO vaikuttaa konfabuloivan eli ilmaisevan jotakin, mikä 

 
37 Tässä artikkelissa viittaan aineistoni osallistujiin englanninkielisillä käsitteillä Person with 
intellectual disabilities (PwID) ja Professional co-participant (PcP).  
38 Täysivaltainen osallisuus voidaan määritellä ihmisen kokemuksena itsestään merkityksellisenä ja 
vaikuttavana osana jotakin yhteisöä, jolta hän saa osakseen arvostusta, luottamusta ja 
tasavertaisuutta (mm. Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015; Isola ym. 2017). Täysivaltaiseen 
osallisuuteen liitetään usein myös toimijuus, jonka nähdään rakentuvan yksilön suhteessa hänen 
sosiaaliseen ympäristöönsä ja muokkautuvan elämäntapahtumien ja lähisuhteiden muutosten 
vaikutuksesta (mm. Tepora-Niemi 2020). 
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ei pidä paikkaansa, kuitenkaan tarkoituksellisesti valehtelematta (ks. Schnider 2008).39 
Näissä tilanteissa AO:n haasteena on mahdollisesta  konfabuloinnista huolimatta kohdella 
KO:aa episteemisenä auktoriteettina samaan tapaan kuin kielellisesti symmetrisessä 
keskustelussa, jossa toinen osallistuja kertoo itseensä liittyviä asioita. 
  Episteemisistä asemista neuvotteleminen ja episteeminen epäsymmetria on 
keskustelussa varsin tavallista, kun osallistujat pyrkivät yhteisymmärrykseen siitä, kuka 
tietää mistäkin asiasta eniten ja on siten oikeutettu puhumaan siitä episteemisenä 
auktoriteettina (mm. Heritage 2013; Stivers, Mondada & Steensig 2011). Tavallisuutta 
kuvaa se, että episteemisyyttä voidaan käsitellä keskustelussa vakiintuneilla keinoilla, 
kuten korjausaloitteilla, joilla puhuja voi voimistaa (upgrade) tai heikentää (downgrade) 
omaa tai toisen tiedollista asemaa puheenaiheen suhteen. Omaa elinpiiriä koskevien 
asioiden katsotaan kuuluvan kunkin puhujan määräysvaltaan, mikä paitsi oikeuttaa myös 
velvoittaa puhujaa tietämään nämä asiat muita osallistujia paremmin (mm. Labov & 
Fanshel 1977; Stivers ym. 2011). KO:n voi kuitenkin olla vaikea toimia tämän oikeuden ja 
velvollisuuden edellyttämällä tavalla. Tähän kytkeytyvät artikkelin tutkimuskysymykset: 
Miten AO voi tukea KO:n täyttä osallisuutta episteemisissä neuvottelutilanteissa, joissa 
KO:n epäillään konfabuloivan? Voiko selkovuorovaikutuksen suosituksia kehittää 
apukeinoksi näiden tilanteiden ratkaisemiseen?  
  Aineistona on koko aineistoni, yhteensä 16 keskustelua (kesto yhteensä runsaat  
4 tuntia, sisältää myös Talking Mats -haastattelut). Otos koostuu 118 tilanteesta, jossa 
episteemisyydestä neuvotellaan. Tilanteet jakautuvat aineistossa epätasaisesti: vapaissa 
keskusteluissa neuvottelutilanteita on 60, haastatteluissa 52, tehtävänohjauksessa vain 
kuusi. Artikkelissa en pohdi epätasaista jakoa, mutta esitän tässä näkemykseni sen syistä: 
Tehtävänohjauksessa osallistujien fokus on tehtävän ohjaamisessa ja harjoittelussa, joten 
KO:t esittävät niissä vain vähän omaa elämäänsä koskevia asioita. Vapaissa keskusteluissa 
tällaisille aiheille on tilaa ja ne voidaan myös nähdä tilanteen kannalta relevanteiksi 
puheenaiheiksi, joiden jatkokehittelynäkin episteemisyydestä neuvotteleminen toimii. 
Haastatteluissa taas KO:n mahdollisesti monitulkintainen vastaus voi johtaa vastauksen 
käsittelyyn myös siltä kannalta, kenet asiassa nähdään episteemisenä auktoriteettina.  
   Tilanteita, joissa KO:n episteeminen auktoriteetti kyseenalaistuu, AO:t pyrkivät 
ratkaisemaan kolmen käytännön kautta: 1) he hakevat lisäkysymyksillä varmistusta KO:n 
jo vahvistamaan asiaan, 2) he lähestyvät ongelmaa epäsuoraan tiedustellen ja KO:aa 
haastaen sekä 3) esittämällä KO:lle suoran haasteen, jos tämän esittämä väite on selvästi 
epäuskottava. Ensimmäinen käytäntö liittyy tilanteeseen, jossa AO pyrkii varmistamaan, 
että KO:n vastaukseen voi luottaa eikä sen taustalla vaikuta KO:n taipumus antaa 

 
39 Kehitysvammaisten henkilöiden konfabulointia on tutkittu jonkin verran esimerkiksi 
oikeusistuntojen ja todistajalausuntojen yhteydessä, ja kehitysvammaiset mainitaan toisinaan 
ihmisryhmänä, jolla konfabulointitaipumusta voi esiintyä (mm. Brown ym. 2013; Antaki, Finlay & 
Walton 2008a). 
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myöntyvyyttä heijastavia vastauksia. AO pyrkii siis välttämään yli- ja väärintulkintaa 
esittämällä uuden kysymyksen KO:lle tämän jo esittämään vahvistukseen. Kysymys toimi 
keinona heikentää AO:n ja vahvistaa KO:n episteemistä asemaa kyseisen, KO:n 
elämänpiiriin kuuluvan asian suhteen, mutta toisaalta se asettaa KO:n alkuperäisen 
vahvistuksen kyseenalaiseksi näin heikentäen hänen episteemistä auktoriteettiaan. Toinen 
käytäntö eli epäsuora haaste esitetään tilanteessa, jossa KO:n vastaus on herättänyt epäilyn 
konfabuloinnista, mutta koska kyse voi olla myös AO:n ymmärrysvaikeudesta, AO etenee 
selvittelyssä varoen, askel askeleelta. Epäsuora haaste esitetään useamman vuoron 
kuluessa eri korjauskeinoja käyttäen. Kysymyksillä AO antaa KO:lle mahdollisuuden olla 
vastuussa itseään koskevasta tiedosta, mikä vahvistaa hänen episteemistä asemaansa. 
Toisaalta KO:lle ei välttämättä käy selväksi, mitä AO:n alun perin oli vaikea ymmärtää 
hänen puheessaan. Korjausjakso, jossa ongelmavuoron tuottaja ei itse hahmota mitä 
korjataan, on hänen episteemisen auktoriteettinsa kannalta ongelmallinen. Kolmas 
käytäntö koskee tilanteita, joissa AO reagoi suoraan ja kiertelemättä vuoroon, jossa hän 
arvelee KO:n konfabuloivan. Konfabulaatioksi selvästi tunnistettavaan vuoroon AO:t 
reagoivat aineistossani esimerkiksi nauruun purskahtaen, esittämällä sanallisia epäilyksiä 
väitteen paikkansapitävyydestä sekä erilaisia korjausaloitteita kierrättäen (mm. toisto, 
avoin korjausaloite, kysymyssanat, kysymys- ja väitelauseet). Pitkä ja monivaiheinen 
käsittelyjakso päättyy usein AO:n formulaatioon, johon hän kiteyttää tulkintansa siitä, 
miksi KO tuotti tällaisen konfabulointiepäilyksen aiheuttaneen väitteen. Vaikeus vastata 
avoimeen haasteeseen ja puolustaa väitettään heikentää KO:n episteemistä auktoriteettia. 
Toisaalta avoin ongelman käsittely sekä jakson loppuun sijoittuva formulointi ilmaisevat 
AO:n arvostavan KO:n kontribuutiota ja osallistumista, mikä vahvistaa KO:n episteemistä 
asemaa. 
  Artikkelin johtopäätöksenä on, ettei yksikään näistä käytännöistä ole toista parempi 
tai huonompi kehitysvammaisen henkilön täysivaltaisen osallisuuden tai hänen 
episteemisen auktoriteettinsa kannalta. Niistä ei voi valita yhtä suositeltavaa käytäntöä 
esimerkiksi selkovuorovaikutuksen ohjeistukseen. Tarkastelu paljastaakin kiinnostavan 
ristipaineen, jossa AO tällaisessa tilanteessa on: yhtäältä hän pyrkii toimimaan 
episteemisyyttä koskevissa neuvotteluissa samalla tavalla kuin kenen tahansa 
puhekumppanin kanssa vastaavassa tilanteessa (yhdenvertaisuuspaine, engl. equality 
pressure), mutta toisaalta ottamaan huomioon, että KO:n mahdollisuudet osallistua 
keskusteluun voivat edellyttää AO:lta kielellistä mukautusta (mukauttamispaine, engl. 
adaptation pressure)(ks. Luku 5). Artikkelissa todetaan, että tähän liittyvälle 
selkovuorovaikutuksen suositukselle on tarvetta, sillä mukauttamisen ja yhdenvertaisuuden 
ristipaine vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti episteemisyyttä koskeviin neuvotteluihin 
vuorovaikutuksessa (ks. luku 5, Liite 2). Artikkelissa korostetaan kuitenkin sitä, että 
ehdotetun suosituksen tulisi olla konkreettinen ja todelliseen tilanteeseen sovellettavissa  

 



 

62 
 

ja sen tavoitteena tulisi olla pikemminkin lisätä AO:n kielellistä ja vuorovaikutuksellista 
tietoisuutta kuin antaa hänelle tarkkoja toimintaohjeita. 
 

4.3 Myönteistä arviointia. Työohjaajien kehuvuorot 
kehitysvammaisten työntekijöiden tehtävänohjauksessa 

 
If a person has achieved something newsworthy, like winning a national 
portrait prize, then that is wonderful and needs to be rightly celebrated. 
But if that person has disability, the report should not make it seem as if 
their disability makes their achievement unbelievable, poignant, or more 
interesting. It isn’t a surprise when people with disability achieve things. 
(Disability Etiquette 2) 

 
Kolmannessa artikkelissa aiheena on työnohjaajien myönteiset arviot kehitysvammaisen 
työntekijän osaamisesta ja oppimisesta työtoiminnassa.40 Artikkelin aiheen valintaan on 
vaikuttanut se, että vaikka myönteistä arviointia ja kehumista on tutkittu sekä 
arkikeskusteluissa että ohjaustilanteissa keskustelunanalyysin menetelmin (mm. Golato 
2005; Etelämäki, Haakana & Halonen 2013; Svinhufvud 2011; Weiste, Lindholm, 
Valkeapää & Stevanovic 2021), se on harvoin koskenut kielellisesti epäsymmetristä 
keskustelua eikä koskaan KAV-keskusteluita. Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla 
aiheen tutkiminen on tärkeää myös siksi, että he osallistuvat muuta väestöä useammin 
erilaisiin kuntoutus- ja ohjaustilanteisiin, joissa heidän suoritustaan ja osaamistaan myös 
arvioidaan. 
  Artikkelin tutkimuskysymykset ovat seuraavat: millaista myönteistä arviointia 
ohjaustilanteissa esiintyy, mihin arviointi kohdistuu ja miten siihen reagoidaan? 
Myönteisiksi arvioiksi määrittelen väljästi useiden luonnehtivien piirteiden perusteella 
sellaiset ohjaajien kehuvuorot, joissa työntekijään kohdistuu erityyppistä positiivista 
evaluaatiota. Otokseen valikoitui 45 kehuvuoroa, joista pääosa esitettiin aineiston 
tehtävänohjaustilanteissa. Artikkelin analyysit kohdistuvat pääaineiston kymmeneen 
työkeskuksessa tallennettuun keskusteluun (kesto 2 tuntia 36 minuuttia), ja niissä etenkin 
tilanteisiin, joissa ohjaajat opastavat työntekijöille uutta työtehtävää. Myönteisen 
arvioinnin runsas esiintyminen juuri näissä tilanteissa on varsin ymmärrettävää, sillä sen 
voi katsoa kuuluvan ohjauksen institutionaalisiin perusrutiineihin. Kyse ei ole aineistossani 

 
40 Suomessa noin 6 000 kehitysvammaisen henkilön arvioidaan osallistuvan palkkatyön sijaan 
työtoimintaan kehitysvammaisten työkeskuksissa, joissa he suorittavat erilaisia alihankintatöitä, 
kuten tekstiili- ja pakkaustöitä työnohjaajiensa ohjauksessa (mm. Kairi, Nummelin & Teittinen 
2010a; Misukka 2009). 
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yhtä usein esiintyvästä ilmiöstä kuin esimerkiksi episteemiset neuvottelut, mutta arviointi 
kiinnitti huomioni tilanteena, jossa AO:n toiminnassa korostui hänen institutionaalinen 
tehtävänsä.41  
  Analyysien mukaan myönteistä arviointia suunnattiin esimerkiksi tehtävän 
edistymiseen ja sen onnistumiseen (nyt menee tosi hyvin toi pyäristäminen) sekä KO:n 
oppimiseen, osaamiseen ja taitoihin tehtävän suorittajana (ihan ku sä oisit aina tehny). 
Ensin mainitut esiintyivät eri kohdissa tehtävänohjausta, jälkimmäiset useimmiten sen 
lopussa ohjaajan kokonaisarviointeina tehtävän onnistumisesta. Hyvin erilaista käyttötapaa 
edustivat lyhyet verbittömät, kehuadjektiivin sisältävät minimikuittaukset (hyvä, hieno), 
joilla ohjaajat ylläpitivät institutionaalista rutiinia ilmaisten tietyn tehtävän vaiheen 
suoritetuksi ja implikoiden seuraavaan siirtymistä. Muissa tutkimuksissa havaittua kehujen 
monitulkintaista käyttöä esimerkiksi vastaanottajan kritisoimiseen tai pyynnön 
esittämiseen esiintyi tässä aineistossa vain vähän.  
  Kielellisesti myönteiset arviot muotoiltiin yleensä varsin yksinkertaisesti, usein jopa 
fraasinomaisesti, mikä on havaittu yleiseksi myös aikaisemmissa, arkikeskusteluja 
koskevissa tutkimuksissa (Pomerantz 1984; Golato 2005; Etelämäki ym. 2013). 
Kehuttavaan voitiin viitata rakenteella, joka jättää kehun kohteen eksplikoimatta,  
tai NP- tai pronominiviittauksella, joista etenkin sinä-muotoiset vuorot esiintyivät 
tehtävänohjauksen loppuun sijoittuvissa kokonaisarvioinneissa. Kehuissa käytettiin 
tavallisimpia adjektiiveja, adverbeja ja verbejä, ja tyypillinen vuoro oli lyhyt. Yksi tärkeä 
havainto koski sinä-muodon käyttöä kehuvuoroissa: sitä esiintyi kehuvuoroissa vähän 
enemmän ja hieman toiseen tapaan kuin aiemmassa kehututkimuksessa on havaittu. 
Etenkin sitä esiintyi AO:n ohjaustilanteen lopussa tuottamissa loppuarvioinneissa. 
Prosodian osalta havaitsin, että kehuvuoroissa esiintyi jonkin verran prominentteja 
intonaatiovaihteluita sekä rytmikästä painotusta, jolla vuoro erotettiin ympäristöstään. 
Huomattavan korosteista prosodiaa niissä ei esiintynyt. 
  Myönteiset arviot vastaanotettiin aineistossani yleisimmin ilman mitään verbaalista 
responssia. Toiseksi yleisintä oli reagoida niihin lyhyellä myöntöpartikkeleilla (mm, joo). 
Arkikeskusteluissa yleisiä välimuotovastauksia, joissa myönteinen arvio ensin 
hyväksytään, mutta sitten sitä rajataan tai selitetään, aineistossani ei esiintynyt. Havainto 
viittaa siihen, että institutionaalisessa vuorovaikutuksessa vastaanoton tavat voivat olla 
toisenlaiset kuin arkikeskustelussa: arkitilanteessa myönteisen arvioinnin ohittaminen voisi 
vaikuttaa epäkohteliaalta, mutta ohjaustilanteessa se ei ole niin ongelmallista, varsinkaan 
jos työntekijä samalla jatkaa työskentelyä ohjaajan osoittamalla tavalla. KO:n tavat 
vastaanottaa myönteistä arviointia eri tavoin eri tilanteissa osoittavat siten sensitiivisyyttä 
tilanteen ehdoille.  

 
41 Aiheen valintaan vaikutti myös vammaisliikkeen parissa toisinaan esitetty ajatus siitä, että 
vammaista henkilöä ylistetään mistä tahansa suorituksesta vain siksi, että hän on vammainen  
(mm. Disability Etiquette 2). 
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  Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksessa ei ole suosituksia erityisesti ohjaustilanteisiin 
tai myönteisten arvioiden esittämiseen. Siksi tarkastelen artikkelissa tutkimustuloksia 
muiden suositusten valossa. AO:t vaikuttivat toimivan usein niiden mukaisesti esimerkiksi 
muotoillessaan arvionsa kielellisesti yksinkertaisesti (suppea, frekventti sanasto, tavalliset 
puhekielen rakenteet) ja erottaessaan kehuvuoron prosodisesti muusta puheympäristöstä 
(selkeä painotus ja intonaatiovaihtelu; ei kuitenkaan luonnottoman voimakasta prosodiaa). 
Sekä AO että KO osoittivat myönteisen arvioinnin muotoilussa ja vastaanotossa 
sensitiivisyyttä puhetilanteen vaatimuksille (keskustelutilanteen huomioiminen). Voi siis 
ajatella, että arkipuheessa yleinen tapa muotoilla kehuvuoro kielellisesti yksinkertaisesti on 
käyttökelpoinen myös selkokieltä vaativissa tilanteissa. Osallistujien kyky orientoitua 
tilanteen vaatimuksiin ja käyttää kieltä joustavasti sen ehdoilla vahvistaa aikaisempien 
osatutkimusten päätelmää, että suositusten päätavoitteena on enemmin suunnata 
kielellisesti osaavampien osallistujien huomiota kielitietoisuuteen kuin yksittäisen 
suosituksen mekaaniseen noudattamiseen.  
  Osatutkimus nostaa esille myös tilanteita, joissa AO:t eivät näyttäneet toimivan 
selkovuorovaikutusta koskevien suositusten mukaisesti. Esimerkiksi kehuvuoroja tuotettiin 
melko runsaasti ilman finiittiverbiä, jolloin myönteisen arvioinnin kohde jää 
eksplikoimatta. Suositus suosia lausemuotoisia, finiittiverbin sisältäviä ilmauksia liittyy 
ajatukseen, että taipuva verbi lisää niiden tunnistettavuutta ja ymmärrettävyyttä. AO:n 
verbittömät kehuvuorot esiintyvät pääosin minimikuittauksissa tilanteissa, joissa 
osallistujien huomio on kiinnittynyt samaan asiaan, kehun kohteeseen. Mitään vaikeutta 
sen yksilöimisessä ei KO:lla vaikuttanut olevan, joten tämä suositus on näissä 
keskusteluissa tarpeeton. Päätelmissä vertaan tämäntyyppisiä kuittausvuoroja 
asiointitilanteissa yleisiin kiinteisiin ilmauksiin, jotka eivät välttämättä ole lausemuotoisia, 
mutta riittävät yhdessä jaetussa tilanteessa ilmaisemaan puhujan tarkoituksen (Sorjonen, 
Raevaara & Lappalainen 2009). Niissäkin konteksti ohjaa osallistujia kiinnittämään 
huomiota samaan asiaan, jolloin tarkempi lausemuotoinen identifiointi ei ole tarpeen, tai se 
voi jopa tuoda keskusteluun erilaisen merkityksen. Näin on myös tehtävänohjauksessa, 
jossa kummankin huomio on yhdessä toteutettavan harjoittelun suorituksessa. 
Lausemuotoisuus voi ehkä olla jossakin toisessa tilanteessa ilmauksen selkeyttä lisäävä 
tekijä, mutta minimikuittauksissa sen puuttuminen ei ole ongelmallista. Tämä havainto 
haastaa siten tämän suosituksen tai edellyttää vähintäänkin sen tarkentamista (ks. Liite 1). 
  Toinen suosituksia vastaan kulkeva tulos liittyy siihen, että AO:t eivät juurikaan 
kannustaneet omien mielipiteiden ilmaisuun esimerkiksi kysymällä työntekijöiltä niistä. 
Tällainen kannustus voidaan nähdä merkityksellisenä ohjaustilanteessa, sillä 
parhaimmillaan se voi lisätä työntekijän itsereflektiota ja saada hänet pohtimaan omaa 
oppimistaan. Tätä AO:t eivät kuitenkaan tee, vaikka he muuten ovat vahvasti 
orientoituneet ohjaamisen toteuttamiseen. Yhdessä tilanteessa AO ilmaisee myönteisen 
arvionsa tavalla, jossa korostuu kannanoton tasavertaisuus työntekijän mahdollisen oman 
mielipiteen rinnalla, ja tämä saa ohjattavan poikkeuksellisesti osallistumaan arviointiin. 
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Vaikka kyse on poikkeusesimerkistä, se viitoittaa suuntaa, josta selkovuorovaikutuksen 
suosituksissakin voidaan etsiä KO:n itsereflektion kannustimia. Kysymysten lisäksi 
ohjaajat voivat tuoda muillakin tavoin esille kiinnostustaan ohjattavan omaa arviota 
kohtaan ja kannustaa sen esittämiseen. 

 
4.4 Selkopuhe kehitysvammaisen henkilön kielellisen osallisuuden 
tukena 

 
Always ask first – be willing to accept no to your offer.  
(Disability Etiquette 1) 

Treat the individual as an adult. Speak directly to the individual,  
rather than his/her companion, and use words and phrases  
according to his or her level of complexity. 
(Disability Etiquette 3) 

 
Neljännessä artikkelissa tarkastelun kohteena ovat kehitysvammaisten osallistujien (KO) 
kielellisen osallisuuden mahdollisuudet ja rajoitukset sekä ammattilaisina osallistuvien 
puhujien (AO) toiminnan vaikutukset siihen. Artikkeli on kirjoitettu yhdessä ohjaajani 
Camilla Lindholmin kanssa.42 Kielellinen osallisuus määritellään artikkelissa 
mahdollisuutena toimia kielellä vuorovaikutuksessa, ilmaista ajatuksia ja kokemuksia, 
neuvotella puheenaiheista sekä korjata vääriä tulkintoja. Tarkastelemme osallisuutta 
kolmen piirteen eli kysymysten esittämisen, keskustelualoitteiden ja niiden käsittelyn sekä 
itseen kohdistuvien viittausten kautta. Pohdimme, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä ne 
luovat KO:n kielelliseen osallisuuteen erityyppisissä keskusteluissa AO:n kanssa sekä 
miten AO:n toiminta vaikuttaa tilanteeseen. Lopuksi pohdimme, voiko 
selkovuorovaikutuksen ohjeistus tarjota keinoja tukea KO:n osallisuutta vai pitäisikö sitä 
muuttaa.   
  Kolme tarkasteluun nostettua piirrettä ovat sekä kielellisen epäsymmetrian että 
selkokielen kannalta keskeisiä, sillä ne liittyvät KO:n kielellisen osallisuuden ja 
toimijuuden reunaehtoihin. Vuorovaikutustoimintoina ne ovat kuitenkin hankalasti 
rajattavissa. Etenkin kolmas piirre, itseensä viittaaminen, voi esiintyä hyvin moninaisissa 
konteksteissa ja eri tavoin kielennettynä, mitä tässä artikkelissa voimme käsitellä vain 

 
42 Artikkelin analyysit pohjautuvat omaan tutkimusaineistooni. Koska artikkeli on osa 
väitöstutkimustani, olen kantanut päävastuun sen kirjoittamisesta ja analyyseista. Camilla 
Lindholm on tulkinnut ja korjannut analyyseja, muotoillut yhdessä kanssani niihin liittyviä 
johtopäätöksiä sekä tuonut kokonaisuuteen kielellisesti epäsymmetrisen vuorovaikutuksen 
erityisosaamistaan.     



 

66 
 

pieneltä osin. Halusimme kuitenkin nostaa artikkelissa esille havaintojamme, jotka liittyvät 
kehitysvammaisen henkilön toimijuuteen hänen itsensä kuvaamana, sillä aihetta koskevaa 
tutkimusta on hyvin vähän. Esimerkiksi vammaistutkimuksessa on kritisoitu sitä, että 
vammaisen henkilön kokemuksia osallisuudesta sanoittaa usein joku muu kuin hän itse 
(vrt. esim. Norberg 2022). Toivomme, että esittämämme alustavat näkökulmat tähän vähän 
tutkittuun aiheeseen herättävät keskusteluntutkijoiden mielenkiintoa ja johtavat sen 
tarkempaan analysointiin tulevissa tutkimuksissa.  
  Kielellisen osallisuuden suhteen tarkasteltavat toiminnot ovat erilaisia. Kysyminen 
on toimintaa, joka edellyttää vastaamista, mutta jos kysymyksiä esittää lähes yksinomaan 
yksi osapuoli ja vastauksia toinen, se kaventaa ainakin vastaajan kielellistä liikkumatilaa 
keskustelussa. KO:n kielellisen osallisuuden kannalta on olennaista, onko hän jatkuvasti 
vastaajana vai onko hänellä tilaisuuksia myös muihin, aktiivisempiin rooleihin, joissa on 
mahdollisuus vaikuttaa keskustelun etenemiseen. Keskustelualoitteiden43 tekeminen onkin 
juuri tällaista aktiivista vuorovaikutusta eteenpäin työntävää toimintaa, joka – jos 
keskustelualoite menestyy ja johtaa aiheen käsittelyyn – voi tarjota sen esittäjälle 
mahdollisuuden suunnata keskustelua haluamaansa suuntaan. Aloitteellisuutta on kuitenkin 
tarkasteltava suhteessa toisen osapuolen toimintaan: hyväksytäänkö vai torjutaanko aloite 
ja miten sitä käsitellään. Itseensä viittaaminen eroaa toimintana edellisistä, sillä siinä kyse 
on enemmin puheen sisällöistä kuin vuorovaikutuksen rakenteista. Kielelliseen 
osallisuuteen sillä on kuitenkin vaikutuksia: viittaamalla itseensä toimijana puhuja voi 
avata vuorovaikutukseen tilaa henkilökohtaisille kokemuksilleen ja kannanotoilleen ja olla 
tilanteessa persoonallisena toimijana läsnä. Toisaalta, niin halutessaan, hän voi myös 
osallistua tavalla, jossa hänen henkilökohtaiset kokemuksensa ja toimintansa eivät korostu. 
  Artikkelin analyysit perustuvat koko aineistoon (ks. luku 3.1). Kysymykset, 
keskustelualoitteet ja itseensä viittaaminen jakautuvat osallistujien välillä 
keskustelutyypeittäin: Tilanteen toimintalogiikan kannalta on ymmärrettävää, että 
haastattelussa kysymyksiä esittää lähinnä haastattelija (AO) ja vastauksissaan KO 
puolestaan viittaa itseensä. Samoin on oletuksenmukaista, että keskustelualoitteita esiintyy 
KO:n puheessa enemmän vapaissa keskusteluissa, joissa osallistujilla ei ole mitään 
erityistä institutionaalista tehtävää suoritettavanaan, kuin ohjaustilanteissa, joissa toiminta 
on ohjaajavetoista ja tähtää tehtävän suorittamiseen. Toisaalta KO:t esittävät yllättävän 
paljon keskustelualoitteita myös haastatteluissa, vaikka niissä yleensä edetään 
haastattelijan haastattelurungon pohjalta.  
  Kysymyksien esittämiseen ja niihin vastaamiseen liittyy aiempaa tutkimusta KAV-
keskusteluista. Esimerkiksi AO:n on havaittu ohjaavan keskustelua KO:n kanssa 

 
43 Keskustelualoitteina käsittelemme sellaisia uuden puheenaiheen ehdotuksia, joita ei ole 
muotoiltu kysymyksiksi. Jako on hieman keinotekoinen, koska keskustelualoitteet voidaan 
muotoilla monin tavoin ja kysyminen on varsin tavallinen tapa ehdottaa puheenaihetta. Tämä jako 
on kuitenkin tehty, jotta voimme tarkastella kysymisen ja sen painottumisen vaikutusta erillisenä 
ilmiönä keskustelualoitteista. 
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esittämällä tälle runsaasti kysymyksiä (mm. Jokipii 2017; Antaki ym. 2008a; Finlay & 
Antaki 2012; McConkey, Morris & Purcell 1999) ja suosivan etenkin vastaajan tietoa ja 
osaamista testaavia luokkahuonekysymyksiä, joihin kysyjä itse jo tietää vastauksen 
(Marková 1991; Antaki 2013). KO:lla taas on huomattu vaikeuksia vastata kysymyksiin, 
varsinkin valintaa edellyttäviin vaihtoehtokysymyksiin (mm. Antaki ym. 2008a; 2008b). 
Tarkastelemamme aineisto osin vahvistaa mutta osin myös kyseenalaistaa näitä havaintoja. 
Valtaosan kysymyksistä esitti AO (aineiston 338 kysymyksestä AO:t esittävät 301), joten 
vastaajan rooli lankeaa siten tyypillisesti KO:lle. Vastaaminen ei kuitenkaan tämän 
aineiston perusteella tuottanut KO:lle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. 
Luokkahuonetyyppisiä kysymyksiä oli hyvin vähän. Sen sijaan kysymyksillä tiedusteltiin 
usein KO:n mielipidettä tai tietoa jostakin tämän elämänpiiriin kuuluvasta asiasta, johon 
kysyjällä itsellään ei ole pääsyä (Raijako sinua kosi; sä tykkäisit ainaki vai). Kysymyksiä 
käytettiin myös korjausaloitteina (ks. artikkeli 1 ja 2). Kuulustelevaa sävyä ei muutamaa 
tilannetta lukuun ottamatta tilanteissa esiinny.  
  Myös aloitteellisuuteen ja aloitteettomuuteen liittyy aikaisempaa tutkimusta, jota 
hyödynnämme tarkastelussamme. AO:n on havaittu tekevän enemmän aloitteita kuin KO:n 
(Antaki ym. 2008a), ja lisäksi AO:n saattaa olla vaikea tarttua riittävän sensitiivisesti KO:n 
aloitteisiin (McConkey ym. 1999; Vuoti ym. 2009). AO:n on myös huomattu käyttävän 
KAV-keskusteluissa holhoavaa, suostuttelevaa tai manipuloivaa puhetta vähintäänkin 
ajoittain, vaikka ei välttämättä tarkoituksellisesti (Antaki ym. 2008b; Marková 1991). 
KO:n taas on havaittu olevan passiivinen ja aloitteeton vuorovaikutuksessa AO:n kanssa 
(mm. Finlay ym. 2008; Antaki ym. 2008a), vaikka toisaalta hänen on myös nähty asettuvan 
keskustelussa jatkuvasti vastaajan rooliin (at the responding end of a conversation, 
McConkey ym. 1999). Omassa aineistossamme KO:t tekivät kuitenkin pääosan ei-
kysymysmuotoisista aloitteista, ja näistä kaksi kolmasosaa myös johti aiheen käsittelyyn, 
joten niiden voi katsoa olleen menestyksellisiä. Kolmasosan aloitteista AO:t torjuivat. 
Torjuttuja keskusteluaiheita esitettiin eniten haastatteluissa, jonkin verran myös 
ohjaustuokioissa, kun taas vapaissa keskusteluissa aloitteen torjuminen oli vähäistä. Tämä 
havainto viittaa keskustelutyypin merkittävään vaikutukseen: haastattelussa tai ohjauksessa 
uutta aihetta on vaikea sovittaa osaksi tilanteen toimintalogiikkaa, vapaassa keskustelussa 
taas jopa aiempaan puheeseen nähden poikkeava tai ristiriitainenkin aloite voi menestyä.   
  Kuten todettu, kolmanteen piirteeseen eli osallistujan viittauksiin itseensä toimijana 
tai kokijana ei juuri liity aiempaa tutkimusta. Sen tarkastelua motivoi tässä artikkelissa 
aineistostamme kumpuava havainto, että KO:t tuottavat tällaisia viittauksia itseensä paljon, 
AO:t taas eivät nimeksikään. KO:t esiintyvät tilanteissa persoonallisina, henkilökohtaista 
elämäänsä esille tuovina osallistujina, AO:t taas instituutionsa edustajina, jotka 
mahdollistavat tai torjuvat KO:n toimintaa. Viittaukset itseen ovat hyvin monimuotoisia, 
joten rajasimme tarkastelun niihin vuoroihin, joissa oli minä- tai me-muotoinen viittaus 
sekä jokin esittäjän omaan elämänpiiriin, toimintaan tai kokemuksiin liittyvä sisältö. 
Omaan kokijuuteen ja toimijuuteen viitattiin usein väitelauseilla keskustelualoitteissa ja 
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tarinan aloituksissa (mä en oo koskaan ollu kihloissa; mää meen sama hommia kone), 
aiemman puheenaiheen jatkokehittelyssä tai vastauksissa AO:n kysymyksiin (meillä ei oo 
vanhempia nääs täällä kerta elossa molemmillakaa; e- oli mulla pienenä). Joskus viittaus 
itseen koski jotakin sellaista, josta puhuja ei halua puhua (siitä mitä mää sain potkut niin 
siit mää en halua puhua).  
   Tutkimiimme kielellistä epäsymmetriaa kuvaaviin piirteisiin liittyi sekä KO:n 
kielellistä osallisuutta edistäviä että heikentäviä piirteitä, osin ennakko-oletusten ja 
aiemman tutkimuksen vastaisesti. KO:n kielellistä osallisuutta vaikutti tukevan muun 
muassa se, että AO:t tarttuivat KO:n aloitteisiin, selvittivät yhdessä tämän kanssa niihin 
liittyviä epäselvyyksiä esimerkiksi kysymyksin tai korjasivat, jos epäilivät 
väärinymmärrystä. Vastaavasti KO:n kielellistä osallisuutta näytti heikentävän, jos AO ei 
selvittänyt epäselväksi jäänyttä asiaa tai ilmaisi ymmärtävänsä, vaikka analyysimme 
pohjalta vaikutti siltä, ettei hän ymmärtänyt. Edellä kuvattuun, sekä kielellistä osallisuutta 
tukevaan että sitä ehkäisevään toimintaan, viitataan myös selkovuorovaikutuksen 
ohjeistuksessa: Niissä kannustetaan rohkaisemaan KO:n aloitteita, myös yllättäviä ja 
eriäviä mielipiteenilmauksia; vaalimaan yhteistyötä ja jakamaan kummallekin osallistujalle 
vastuuta ja tilaisuuksia viedä keskustelua eteenpäin; kysymään, mutta välttämään 
kuulustelevaa sävyä; korjaamaan epäselvyyksiä eri korjausaloitteita käyttäen sekä 
välttämään ymmärtämisen teeskentelemistä, jos ei ymmärrä. Tarkastelussa nousi esille 
myös puutteita selkovuorovaikutuksen ohjeistuksessa. Siinä ei oteta huomioon, miten 
hyvin puhujat toisensa tuntevat tai miten vieraita he ovat toisilleen, vaikka tämä näyttää 
olevan merkityksellistä etenkin sen suhteen, miten ongelmatilanteita selvitetään. Ohjeissa 
huomio on vahvasti kahdenkeskisten keskustelutilanteiden haasteissa, mutta 
aineistossamme KO:t ilmaisivat juuri ryhmätilanteet itselleen haastaviksi (ks. Liitteet 1  
ja 2). 
   

5  Tutkimustulosten yhteenveto ja pohdinta  

Johdantoartikkelin alussa nostin esille keskustelupuheen haasteita, joita 
ammattilaisroolissa osallistuvat kohtaavat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
kehitysvammaisten puhekumppaneiden kanssa. Nämä kysymykset kiteytyvät kaikkia 
osatutkimuksiani yhdistäväksi tutkimuskysymykseksi: miten kehitysvammainen puhuja ja 
ammattilaisena osallistuva puhuja toimivat kielellisesti epäsymmetrisissä 
keskustelutilanteissa, ja miten he ratkaisevat intersubjektiivisuuteen liittyviä haasteita? 
Tässä luvussa arvioin ensin tutkimukseni tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä 
yleisellä tasolla, kokoan sitten yhteen tutkimukseni tärkeimmät tulokset ja pohdin niiden 
vaikutusta kehitysvamma-alan ammattilaisten vuorovaikutusosaamiseen sekä 
selkovuorovaikutuksen ohjeistukseen. 
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  Tutkimukseni kytkeytyy keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa viime vuosina 
vahvistuneeseen suuntaukseen, jossa tarkastellaan puhujien välistä kielellistä 
epäsymmetriaa, jonka taustatekijänä on esimerkiksi yhden osallistujan afasia,  
muistisairaus tai kielenoppijuus. Lievästi kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla 
kielellistä epäsymmetriaa on kuitenkin Suomessa tutkittu hyvin vähän. Heitä koskevalle 
keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle on tarvetta, sillä sen kautta tarkentuu paitsi kuva 
juuri tämän ryhmän vuorovaikutuksen erityiskysymyksistä myös laajemmin käsityksemme 
epätyypillisestä vuorovaikutuksesta, johon osallistuvalla henkilöllä on laaja-alaisia 
kognitiivisia haasteita. Tutkimukseni nostaa esille piirteitä, jotka ovat yleisiä lievästi 
kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisena osallistuvan välisessä vuorovaikutuksessa, 
mutta joita ei välttämättä esiinny muiden ryhmien kohdalla tai tilanteissa, joissa kielellisen 
epäsymmetrian taustatekijät ovat toisenlaiset. Hyvä esimerkki tällaisesta piirteestä on 
konfabulointi, joka omassa tutkimusaineistossani ajoittain haastaa osallistujien 
intersubjektiivisuutta (artikkeli 2). Konfabulointia (ks. mm. Schnider 2008) on havaittu 
esiintyvän myös keskusteluissa, joihin osallistuu muistisairaita henkilöitä ja heidän 
hoitajiaan tai omaisiaan (mm. Shakespeare 1998; Lindholm 2015). Sen sijaan siitä ei ole 
havaintoja kielenoppijoiden ja äidinkielisten puhujien välisissä keskusteluissa, vaikka 
näitäkin keskusteluita leimaa puhujien välinen kielellinen epäsymmetria ja ajoittaiset 
intersubjektiivisuuden haasteet. Tutkimukseni havainnot konfabuloinnista keskusteluissa, 
joihin osallistuu kehitysvammainen puhuja, rakentavat näin omalta osaltaan maaperää 
myös vertaileville tutkimukselle erilaisten osallistujaryhmien välillä. 
  Tarkastelemalla keskusteluita, joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä, 
voimme laajentaa myös kokonaiskuvaamme intersubjektiivisuuden haasteista, joita 
kytkeytyy epätyypilliseen vuorovaikutukseen. Samalla myös keskustelunanalyysin 
keskeinen kysymys kategoriajäsenyydestä saa uusia merkityksiä: miten puhujan jäsenyys 
määrittyy erilaisissa kielellisesti epäsymmetrisissä tilanteissa ja mitkä ovat sen reunaehdot? 
Tutkimukseni pohjalta piirtyy kuvaa ammattilaisina osallistuvien eri tavoista ratkaista 
jäsenyyteen liittyviä epävarmuuksia esimerkiksi pitkittyvissä korjausjaksoissa, joissa 
käsitellään ymmärrysongelmia (artikkeli 1). Näissä tilanteissa ammattilaiset ajoittain 
haastoivat kehitysvammaisen henkilön mukaan korjaustyöhön, ajoittain taas he pyrkivät 
ratkaisemaan ongelman pikemminkin oman päättelynsä pohjalta. Kehitysvammaisen 
henkilön mukaan ottaminen korjaustyöhön voi olla vuorovaikutuksellinen riski, jonka 
ammattilainen on valmis ottamaan, jos hän luottaa osallistujien mahdollisuuksiin selvitä 
korjaamisesta yhdessä, mutta jota hän ei luottamuksen puuttuessa todennäköisesti ota (vrt. 
Lindholm & Stevanovic 2022). Tällä intersubjektiivisuuteen kytkeytyvällä  
luottamusarviolla voi olla ratkaiseva vaikutus niihin tulkintoihin, joita ammattilainen 
kulloinkin kehitysvammaisen puhekumppaninsa jäsenyydestä tekee. Tutkimustuloksen voi 
nähdä viittaavan siihen keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa keskeiseen näkökantaan, 
ettei jäsenyys, sen enempää kuin ei-aivan jäsenyyskään, ole pysyvä kategoria, vaan jotakin, 
mitä tulkitaan ja mistä neuvotellaan tilanteen edetessä. Laajemmin kartoittamatta on 
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kuitenkin se, minkä pohjalta keskustelijat erilaisissa kielellisesti epäsymmetrisissä 
tilanteissa luottamusarvioitaan tekevät.  
  Tutkimuksessani sovellan keskustelunanalyysin metodia tarkastellakseni 
vuorovaikutusta sellaisen osallistujaryhmän osalta, jonka asemaa sekä tieteellisessä 
tutkimuksessa että yhteiskunnassa voi kuvata marginaaliseksi. Tässä mielessä tutkimukseni 
avaa uusia näkökulmia epätyypilliseen vuorovaikutukseen soveltavan 
keskustelunanalyysin alueella. Tutkimustuloksiani voi joltakin osin hyödyntää myös 
keskustelunanalyysin metodiseen kehittämiseen. Esimerkiksi havaintoni ammattilaisten 
myönteisten arviointien ilmauksista kehitysvammaisille henkilöille (artikkeli 3) voidaan  
liittää keskustelunanalyysin piirissä viime vuosina vahvistuneeseen suuntaukseen, jossa 
analysoidaan osallistujien multimodaalisia resursseja ja niiden vaikutusta 
vuorovaikutukseen. Tämän pohjalta voidaan esimerkiksi pohtia, missä määrin 
kehitysvammaisen henkilön kielelliseen ja keholliseen toimintaan liittämiä merkityksiä  
voidaan tarkastella keskustelunanalyysin metodein, jotka pääosin on kehitetty ei-
kehitysvammaisten henkilöiden toiminnan tarkasteluun.  
  Tutkimustulosteni yhteiskunnallista merkitystä voi pohtia suhteessa 
kehitysvammaisuuden sosiaalihistorialliseen kehityskulkuun, jota luonnehtii vähittäinen 
siirtyminen avoimesta syrjinnästä kohti täydempää osallisuutta ja monipuolisempia 
osallistujarooleja. Keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle tyypillisesti kohdistan 
tutkimuksessani huomion ennen kaikkea siihen, mihin tilanteeseen osallistuvat henkilöt 
itse orientoituvat ja millaisia rooleja ja identiteettejä he itselleen ja toisilleen niissä 
tarjoavat (artikkeli 4). Kehitysvammaisen henkilön osallisuus ja sen toteutuminen 
näyttäytyy siten tutkimuksessani ennemmin tilanteisena ja monisävyisenä ilmiönä kuin 
vammaisen henkilön tai hänen puhekumppaninsa yhteiskunnallisen aseman 
manifestaationa. Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa osallistujien identiteettejä 
lähestytään sikäli emansipatorisesta näkökulmasta, että puhujaa ei ennalta asemoida 
mihinkään tiettyyn rooliin, kehitysvammaisen henkilön kohdalla vaikkapa syrjinnän 
kohteeksi tai passiiviseksi toimijaksi. Sen sijaan tarkastellaan sitä, miten puhuja itse ja 
hänen puhekumppaninsa eri rooleihin orientoituvat. Tutkimukseni perusteella on ilmeistä, 
että kehitysvammaisella puhujalla on vuorovaikutuksessa usein tilaisuuksia olla 
omaehtoisesti ja aktiivisesti keskustelua eteenpäin luotsaava osallistuja (artikkeli 4), mutta 
toisaalta hänen episteeminen auktoriteettinsä voi toisena hetkenä kyseenalaistua häntä 
itseään koskevassa puheenaiheessa (artikkeli 2). Nämä havainnot eivät kuitenkaan ole 
suoraviivaisesti siirrettävissä kehitysvammaisen henkilön yhteiskunnallisen aseman ja 
siihen liittyvän muutoksen tarkasteluun.  
  Vammaistutkimuksen pitkäaikaisessa jaossa lääketieteelliseen ja sosiaaliseen 
selitysmalliin tutkimukseni asemoituu jälkimmäiseen. Siinä, missä lääketieteellinen malli 
pyrkii vähentämään vammaisuutta tai sen aiheuttamaa haittaa tarjoamalla vammaiselle 
henkilölle esimerkiksi lääketieteellistä hoitoa tai kuntoutusta, sosiaalinen malli tavoittelee 
vammattomien ehdoilla toimivan yhteiskunnan ja yhteisöjen muuttamista siten, että 
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vammaisen henkilön on siinä mahdollista toimia. Tämä näkyy tutkimuksessani esimerkiksi 
siten, ettei lähtökohtanani ole pyrkimys muuttaa kehitysvammaisen puhujan kielenkäyttöä, 
vaan vaikuttaa hänen kielelliseen ympäristöönsä siten, että se tukisi kehitysvammaisen 
henkilön kielellistä osallistumista mahdollisimman hyvin. Keskustelunanalyyttiselle 
tutkimusotteelle tyypillisesti lähestyn osallistujien vuorovaikutustoimintaa ennen kaikkea 
yhteistyön rakentumisen näkökulmasta.  
  Osatutkimuksissa saamistani tutkimustuloksista nostan merkittävimpänä esille 
artikkelissa 2 kuvatun ristipaineen yhdenvertaisuuden edistämisen ja kielellisen 
mukauttamisen välillä (ks. myös luku 4.2). Ristipaine johtuu ammattilaisena osallistuvan 
samanaikaisesta pyrkimyksestä yhtäältä kohdella kehitysvammaista osallistujaa kuten ketä 
tahansa vastaavissa tilanteissa, mutta toisaalta muokata puhettaan hänelle mahdollisimman 
ymmärrettäväksi ja saavutettavaksi. Tilannetta on vaikea ratkaista kumpaankaan suuntaan, 
sillä paineet ovat kytköksissä toisiinsa: Yhdenvertaisuuspaine kasvaa halusta toimia 
ideologisesti ja moraalisesti hyväksyttävällä tavalla, mutta keskustelupuheen keinot 
ilmentää yhdenvertaisuutta edellyttävät puhujan luottamusta siihen, että puhekumppani 
kykenee kantamaan vuorovaikutuksellisen vastuun kontribuutioistaan. Kehitysvammainen 
puhuja pystyy tähän ajoittain mutta ei aina, ja ammattilaisen tehtäväksi jää selvittää, 
milloin luottamukselle on katetta. Kun katetta ei ole, kasvaa mukauttamispaine, halu 
yksinkertaistaa ja pelkistää puheilmaisua siten, että puhekumppani voi osallistua 
luottamuksen palauttamiseen. Tämänkaltainen kielellinen mukauttaminen ei kuitenkaan 
kuulu tavanomaisiin keskustelupuheen keinoihin aikuisten, tasavertaisten puhujien välillä, 
vaan se alleviivaa osallistujien kielellistä eriparisuutta ja sitä, että toista puhujaa ei 
kohdella kuten ketä tahansa tällaisessa tilanteessa – jolloin yhdenvertaisuuspaine kasvaa.   
  Tasapainoilu tässä ristipaineessa sävyttää ammattilaisena osallistuvien kielellistä 
toimintaa vuorovaikutuksessa, ja sillä on myös laaja-alaisia vaikutuksia 
selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kehittämiseen: on ilmeistä, että ohjeistukseen ei voi 
sisällyttää suositusta, joka olisi yleisiin vuorovaikutuskäytäntöihin nähden liian outo ja 
erikoinen, koska silloin yhdenvertaisuuspaine kasvaa liian suureksi. Kehitysvammaista 
puhekumppania ei haluta kohdata vuorovaikutuksessa kielellä ja käytännöin, jotka 
eriarvioistavat häntä tai tekevät hänestä erityistapauksen. Käytännössä kuitenkin 
kehitysvammaisen kielelliset ja kognitiiviset erityishaasteet herkistävät ammattilaisia 
etsimään keinoja, joilla mukauttaa puhettaan siten, että siitä tulisi puhekumppanille 
saavutettavampaa. Tämän paineen alaisena he kokeilevat eri tapoja käsitellä eteen tulevia 
ongelmia, esimerkiksi he varioivat eri korjausaloitteita, haastavat puhekumppanin 
episteemistä auktoriteettia usein epäsuorasti ja välillä suoraan, pyrkivät selkeään 
äänenkäyttöön mutta välttävät liian korosteista prosodiaa, hyväksyvät ja hylkäävät 
puhekumppanin keskustelualoitteita sekä formuloivat käsityksiään siitä, miten jokin 
erikoiselta vaikuttava piirre keskustelussa olisi ymmärrettävissä tavanomaisesta 
kontekstista. Nämä ovat tutkimissani tilanteissa tyypillisiä osaavamman puhujan reaktioita 
kielelliseen epäsymmetriaan ja sen ajoittain pintaan nostamiin instersubjektiivisuuden 
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haasteisiin. 
   Taulukkoon 4 on koottu osatutkimusten päätulokset ja huomiot kehitysvamma-alan 
ammattilaisten vuorovaikutusosaamisen kannalta. Lisäksi pohdin kunkin artikkelin osalta 
tulosten implikaatioita selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kehittämiseen (varsinaiset 
suosituksia koskevat muutosehdotukset esitetään Liitteessä 1 ja uudet suositusehdotukset 
Liitteessä 2).  

Taulukko 4: Osatutkimusten päätulokset ja niiden yhteys kehitysvamma-alan 
ammattilaisten vuorovaikutusosaamiseen ja selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen 
ohjeistukseen. 

   Artikkeli 

Päätulokset Huomiot ammatillisen  
vuorovaikutusosaamisen kannalta 

1 Eri korjausaloitteiden variointi lisää 
mahdollisuuksia selvittää 
ymmärrysvaikeuksia, joita KAV-
keskusteluissa esiintyy taajaan.  
 
Yksikään korjausaloite ei ole toista 
tehokkaampi tai parempi, vaan 
kaikkiin liittyy sekä vuorovaikutusta 
edistäviä että sitä haittaavia puolia:  
– Ymmärrysehdokkaat helpottavat 
ongelman ratkaisemista pitkittyvissä 
korjausjaksoissa ja auttavat puhujia 
eteenpäin, mutta samalla ne 
kasvattavat KO:n 
myöntyvyystaipumusta heijastavan 
vastauksen riskiä. 
– Suorat korjausaloitteet (avoimet ja 
kohdennetut korjausaloitteet) eivät 
aina toimi, sillä KO ei välttämättä 
reagoi niihin, mutta ne usein 
ilmaisevat niin vahvan korjaustarpeen, 
että ne aktivoivat KO:n toimimaan 
yhteistyössä ongelman 
käsittelemiseksi.  
 
Yhteiseen korjaamiseen kannustavat 
korjaamisen keinot ovat KAV-
tilanteissa arvokkaita, sillä ne lisäävät 

Kehotus suosia suoraan kysymistä ja 
välttää tulkitsemista esiintyy usein 
ammattilaisille tarkoitetuissa 
vuorovaikutusohjeissa ja myös 
ammattilaisten omissa kuvauksissa 
hyvästä vuorovaikutuksesta KO:n 
kanssa. Todellisissa 
vuorovaikutustilanteissa tämä näyttää 
toteutuvan huonosti ja olevan myös 
epätarkoituksenmukaista.  
Ymmärrysvaikeuksien korjaamista 
AO:n kannattaa lähestyä ennemmin 
yhteistyön näkökulmasta: 
ymmärrysvaikeuksia kannattaa 
selvittää yhdessä KO:n kanssa ja 
tavallisessa keskustelupuheessa yleisiä 
korjausaloitteita hyödyntäen. Koska 
puhujat eivät yleensä ole täysin 
tietoisia korjausaloitteista,   
on olennaista lisätä AO:n tietoisuutta 
kielen ja vuorovaikutuksen 
lainalaisuuksista.  
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KO:n tilaa vaikuttaa keskusteluun ja 
toimia siinä aktiivisena ja vastuullisena 
vuorovaikutuskumppanina. 
 
Huomiot selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta: 
 
Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksessa44 osaavampaa 
osallistujaa kannustetaan käyttämään sekä tulkitsevia että suoria 
korjausaloitteita rinnakkain, etenkin pitkittyvissä korjausjaksoissa. 
 
Ohjeistuksessa osaavampaa kannustetaan välttämään puhekumppanin puheen 
ylitulkitsemista ja kysymään mahdollisuuksien mukaan suoraan asiaa, joka jäi 
tilanteessa epävarmaksi.  
 
Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen aiemmasta ohjeesta poistettiin 
suositus välttää tulkitsevia korjausaloitteita, sillä yksikään korjausaloite ole 
toista tehokkaampi tai parempi. 
 

2 Episteemiset neuvottelut, joissa KO 
esittää itseään koskevia tietoja mutta 
saattaa konfabuloida, ovat 
osallistujille vaativia. AO:n on vaikea 
ylläpitää KO:n asemaa episteemisenä 
auktoriteettina, jos KO ei itse siihen 
pysty. Tämä vaikuttaa KO:n täyden 
osallisuuden toteutumiseen 
kielteisesti.  
 
Episteemisyyttä koskevia ristiriitoja 
AO:t ratkaisevat kolmella tavalla:  
– He hakevat lisävarmistusta KO:n jo 
vahvistamaan asiaan. 
– He kyseenalaistavat KO:n 
kontribuution epäsuorasti. 
– He haastavat KO:n episteemisen 
auktoriteetin suoraan.  
 
Kaikkiin käytäntöihin liittyy sekä 
potentiaalisia ongelmia että 

Pyrkimys kohdata kehitysvammainen 
henkilö yhdenvertaisesti muiden 
ihmisten kanssa, tukea hänen täyttä 
osallisuuttaan etenkin häntä itseään 
koskevissa asioissa sekä välttää 
manipuloivaa tai johdattelevaa 
puhetapaa ovat kehitysvamma-alan 
syvälle juurtuneita ammatillisia 
ideaaleja. Niiden toteutumisesta 
aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja 
niiden aiheuttamasta ristipaineesta 
tiedetään kuitenkin toistaiseksi melko 
vähän. AO:n kannalta olennaista on 
tutkimuksen havainto, ettei yhtä 
yksittäistä suositeltavaa käytäntöä ole, 
vaan kaikilla on sekä myönteisiä että 
kielteisiä vaikutuksia. Vaikka vaativissa 
tilanteissa olisi houkuttelevaa 
turvautua yksioikoisiin 
toimintamalleihin, sellaista ei  
todellisissa vuorovaikutustilanteissa  

 
44 Osatutkimuksen 1 tulokset vaikuttivat samaan aikaan ilmestyneeseen selkokielisen puheen ja 
vuorovaikutuksen ohjeistukseen, jossa aikaisempia, alustavia ohjeita muokattiin (Leskelä 2012). 
Myöhempien osatutkimusten tuloksia ei ole vielä huomioitu ohjeistuksessa. 
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mahdollisuuksia. Niillä saatetaan 
samanaikaisesti sekä tukea KO:n 
episteemistä auktoriteettia ja täyttä 
osallisuutta että heikentää sitä. 
 
Episteemistä auktoriteettia 
koskevissa ristiriitatilanteissa AO:aan 
kohdistuu samanaikaisesti 
yhdenvertaisuus- ja 
mukauttamispainetta. 

ole tarjolla. Siksi AO:n kannattaa 
pyrkiä ratkaisemaan eteen tulevia 
vuorovaikutuksen haasteita 
ennemmin kieli- ja 
vuorovaikutustietoisen asenteen 
kautta kuin suoraviivaisia 
toimintamalleja etsimällä. 
 

Huomiot selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta: 
 
Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksessa ei ole suositusta, joka 
koskisi episteemistä auktoriteettia ja potentiaalista konfabulointia. Tällaiselle 
suositukselle voisi olla tarvetta, sillä kyse on AO:lle usein vaikeasti 
ratkaistavasta, KO:n täyteen osallisuuteen vaikuttavasta ongelmasta. 
 
Ohjeistuksessa ei nosteta esille osaavamman puhujan kohtaaman 
yhdenvertaisuus- ja mukauttamispaineen ristivetoa. Suositukselle voisi olla 
tarvetta, sillä sen vaikutusta kielellisesti epäsymmetrisiin KAV-keskusteluihin voi 
pitää merkittävänä. Ilmiön laaja-alaisuuden ja kompleksisuuden vuoksi  
suosituksen muotoileminen voi kuitenkin olla hankalaa.  
 

3 Myönteiset arvioinnit muotoiltiin 
ohjaustilanteissa kielellisesti 
yksinkertaisesti, mikä on muutenkin 
keskustelupuheessa tavallista. 
AO:t käyttivät kuitenkin 
arvioinneissaan jonkin verran 
enemmän toisen persoonan 
pronominiviittauksia sekä lievästi 
korosteista prosodiaa.  
 
Myönteistä arviointia kohdistettiin 
tehtävän edistymiseen ja 
onnistumiseen, KO:n osaamiseen ja 
oppimiseen sekä minimikuittauksina 
toiminnassa eteenpäin 
suuntautumiseen.  
Kielellisesti arvioinnit muotoiltiin 
tilanteeseen sopiviksi. Arvioinnin 
kohde ei jäänyt epäselväksi 

Myönteinen arviointi ja palautteen 
antaminen KO:lle on monen 
kehitysvamma-alan ammattilaisen 
työssä toistuva tilanne, sillä 
kehitysvammainen henkilö  
on usein erilaisen ammatillisen 
arvioinnin kohteena. Myönteisen 
arvioinnin esittämisen tapoihin 
todellisissa vuorovaikutustilanteissa 
on kuitenkin kiinnitetty harvoin 
huomiota kehitysvamma-alalla. AO:n 
kannalta olennaista on tulla tietoiseksi 
siitä, miten keskustelupuheessa 
yleensä esitetään vastaanottajaan 
kohdistuvia (myönteisiä) arvioita, sillä 
näitä tapoja voidaan usein käyttää 
myös kielellisesti epäsymmetrisissä 
tilanteissa. Toisaalta AO:n on hyvä 
kiinnittää erityistä huomiota niihin 
arvioinnin esittämisen keinoihin, joilla 
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silloinkaan, kun kehun kohdetta ei 
eksplikoitu. 
 
Myönteinen arviointi ohitettiin usein 
ilman responssia, ajoittain se myös 
hyväksyttiin lyhyellä 
myöntöpartikkelilla. 
Välimuotoreaktioita ei esiintynyt. 
Vastaanotossa korostui KO:n 
sensitiivisyys tilanteen edellyttämän 
toiminnan toteuttamiseen. 
 
Oppimisen itsereflektointiin KO:aa 
kannustettiin myönteisessä 
arvioinnissa harvoin. 
 

KO:n itsereflektiota voidaan vahvistaa 
ja tukea. 
 
 

Huomiot selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta: 
 
Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksessa ei ole suosituksia 
arvioinnin esittämiseen ja palautteenantoon. Suositukselle voisi olla tarvetta, 
sillä kehitysvammaiset henkilöt ovat usein ohjauksen ja arvioinnin kohteena. 
Suosituksessa olisi hyvä olla mukana myös kehotus kannustaa KO:aa 
itsereflektioon. 
 
Suosituksia, jotka koskevat yksinkertaista sanastoa ja kielen rakenteita sekä 
selkeää äänenkäyttöä, ei tämän tutkimuksen tulosten valossa ole syytä 
muuttaa, sillä ne näyttävät pääosin toimivan ja toteutuvan myös 
ohjaustilanteissa, joissa KO:aa arvioidaan.  
 
Suositus, joka kannustaa muotoilemaan ilmaukset finiittiverbin sisältäviksi, on 
syytä muokata siten, että siinä otetaan huomioon tilanteet, joissa 
finiittiverbitön ilmaus on vastaanottajalle riittävän selvä. 
 

4 Kielellisen osallisuuden kannalta 
olennaisina epäsymmetrian 
ilmentyminä tarkasteltiin kysymisen 
jakautumista, keskustelualoitteiden 
käsittelyä ja itseviittauksia.  
Ammattilaisten toiminnassa havaittiin 
kunkin ilmentymän kohdalla sekä KO:n 
kielellistä osallisuutta edistäviä että 
sitä heikentäviä piirteitä. 
 

Monet AO:n työhön liittyvät tärkeät 
tavoitteet, kuten pyrkimys vahvistaa 
KO:n itsemääräämisoikeutta ja tukea 
täyttä osallisuutta, ovat kielellisiä 
prosesseja. Silti niiden toteutumista 
arjen vuorovaikutustilanteissa ei 
yleisesti hahmoteta kielenkäyttönä. 
Yksioikoisia neuvoja toimia jollakin 
tavalla KO:n kielellisen osallisuuden 
lisäämiseksi ei voida eikä ole syytä 
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Kysymyksiä esitti pääosin AO, ja KO 
vastasi, mikä vähensi KO:n kielellisen 
osallisuuden repertuaaria. AO:n 
kysymykset olivat kuitenkin 
monenlaisia, luokkahuonetyyppisiä 
kysymyksiä oli vähän, kuulustelevaa 
sävyä ei juuri esiintynyt. Kysymysten 
moninaisuus vaikutti myönteisesti 
KO:n kielelliseen osallisuuteen. 
 
Keskustelualoitteita esittivät pääosin 
KO:t, jolloin AO:lle muotoutui 
tyypillisesti aloitteiden hyväksyjän tai 
hylkääjän rooli. Pääosa KO:n 
aloitteista hyväksyttiin. Tämän voi 
nähdä kannustavan kielelliseen 
osallisuuteen.  
 
KO:t viittasivat usein itseensä 
kokijana ja toimijana, AO:t taas 
institutionaalisen roolinsa edustajina. 
Näin KO:n henkilökohtaiset 
kokemukset topikalisoituivat, ja he 
tulivat usein keskusteluissa esille 
persoonallisina, aktiivisina toimijoina. 
Kielellisen osallisuuden kannalta se on 
pääosin myönteistä. Kielteisiä 
vaikutuksia puolestaan oli sillä, jos AO 
esitti ymmärtävänsä jotakin, mitä hän 
ei vaikuttanut ymmärtävän, tai ohitti 
KO:n aloitteen, vaikka tilanteessa 
siihen olisi ollut mahdollista tarttua.  
 

antaa, mutta AO:n kieli- ja 
vuorovaikutustietoisuutta on hyvä 
lisätä. Tietoisuus siitä, millaisia 
vaikutuksia vuorovaikutukseen on 
erilaisilla kysymyksillä ja jatkuvalla 
kyselemisellä, keskustelualoitteiden 
hyväksymisellä ja hylkäämisellä eri 
tilanteissa sekä KO:n itseensä 
kohdistuvien viittausten käsittelyllä, 
lisää ammattilaisen keinoja toimia 
kehitysvammaisen henkilön kielellisen 
osallisuuden tukemiseksi.  

Huomiot selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta: 
 
Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksessa on useita suosituksia, 
joiden voi tämän tutkimuksen pohjalta nähdä tukevan KO:n kielellistä 
osallisuutta. Osaa niistä tulisi kuitenkin vielä tarkentaa seuraavasti:  
 
Suosituksia tukea KO:n aloitteita sekä rohkaista mielipiteen ilmaisua silloinkin, 
kun se on yllättävä tai eriävä, tulisi muokata siten, että tilanteinen vaihtelu 
otetaan huomioon. 
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Suosituksessa tarjota KO:lle mahdollisuuksia vaikuttaa keskustelun 
etenemiseen ja puheenaiheisiin tulisi nostaa esille myös keskustelun 
etenemiseen liittyviä vastuita. 
 
Suositukseen esittää kysymyksiä, mutta välttää kuulustelevaa sävyä, tulisi lisätä 
kysymisen ja vastaamisen tasapainoa koskeva näkökulma.  
 
Ohjeistukseen tulisi lisätä suositus, jossa tuodaan esille, miten  puhujien tuttuus 
tai vieraus vaikuttaa KO:n kielellisen osallisuuden tukemisen tapoihin.  
 
Ohjeistukseen tulisi myös lisätä suositus, joka kannustaa ottamaan huomioon 
sen, että keskustelu kahdenkesken tai ryhmässä vaatii yleensä osallistujilta 
erilaista toimintaa. 

 
Osatutkimusten tulokset osoittavat, että tavalliset keskustelupuheen keinot ovat usein  
hyödynnettävissä myös ammattilaisten ja kehitysvammaisten välisissä keskusteluissa. 
Ammattilainen voi esimerkiksi eri korjausaloitteita varioiden selvittää ymmärtämiseen 
liittyviä ongelmia, eikä hänen siksi ole tarpeen välttää tulkitsevia korjausaloitteita tai 
esittää vain avoimia kysymyksiä, vaikka häntä näin joskus neuvotaan. Pitämissäni 
selkokielen koulutuksissa kehitysvamma-alan ammattilaiset sanovat usein suosivansa 
avoimia kysymyksiä, sillä silloin kuulee oikeasti, mitä kehitysvammainen asiakas 
tarkoittaa (itsemääräämisoikeus, oikeus puhua itse omasta puolestaan), eikä 
kehitysvammainen henkilö vastaa siten kuin luulee puhekumppanin haluavan 
(myöntyvyystaipumus). Tutkimuksestani piirtyy kuitenkin pikemminkin vaikutelma, että 
ammattilaiset käyttävät keskustelutilanteissa hyvin monenlaisia kysymyksiä, niin avoimia 
kuin rajoitettujakin, ja he esittävät usein myös tulkitsevia ymmärrysehdokkaita (artikkelit 1 
ja 4). Tämä eri keinojen variointi vaikuttaa monesti varsin toimivalta tavalta etenkin 
pitkittyvien ongelmatilanteiden selvittelyssä (artikkelit 1 ja 2). Avoimiin kysymyksiin 
liittyy monia muitakin huomioon otettavia puolia kuin se, että ne eivät lisää myöntyvyyttä 
kovin paljon ja siten saattavat vahvistaa kehitysvammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeutta. Kehitysvammaisen puhujan voi esimerkiksi olla vaikea vastata 
avoimeen kysymykseen, koska se ei sisällä mitään vastausta tukevaa tai eteenpäin 
saattavaa mallia. Toisaalta ammattilaisen on hyvä tiedostaa ylipäätään, onko hän itse 
jatkuvasti kysyjänä, jolloin puhekumppani on jatkuvasti vastaajana (artikkeli 4). Kun 
koulutuksissa selitän, miksi selkovuorovaikutuksen ohjeistuksessa ei kannusteta 
käyttämään vain avoimia kysymyksiä, ammattilaisten reaktio on usein helpottunut. 
Käytännössä avointen kysymysten esittäminen joka tilanteessa on hankalaa ja aiheuttaa 
paineita.  
  Jos tavalliset keskustelun keinot ovat riittäviä, herää kuitenkin kysymys, mihin 
ammattilaiset tarvitsevat erillisiä ohjeita kuten selkovuorovaikutuksen ohjeistusta? 
Ammattilaisia voisi vain kehottaa toimimaan kuten he muutenkin toimivat. Tarvetta 
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tällaiselle ohjeistukselle kuitenkin on olemassa, ja sen esittäjinä ovat usein juuri 
kehitysvamma-alan ammattilaiset itse (vrt. Kartio 2010). Ensinnäkin epätyypillinen 
vuorovaikutus, johon osallistuu kehitysvammainen puhuja, on ammattilaiselle ajoittain 
hämmentävää ja voi johtaa puhujien välisen luottamuksen katoamiseen, jolloin tavalliset 
keskustelun keinot tuntuvat riittämättömiltä. Hämmennys ja luottamuspula saavat 
ammattilaisen myös etsimään sellaisia ratkaisuja, jotka eivät kuulu tavallisen keskustelun 
yleisiin keinoihin. Toiseksi ammattilainen ei useinkaan ole kovin tietoinen siitä, mitä nämä 
tavallisen keskustelun keinot tosiasiassa ovat. Vaikka puhujat niitä jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa toteuttavat, he ovat niistä yleensä vain osittain tietoisia. Tämä lisää 
entisestään ammattilaisen hämmennystä ja huolta, miten haastavista tilanteista selvitään. 
Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että niiden 
päätavoitteena tulee olla lisätä ammattilaisten kielellistä ja vuorovaikutuksellista 
tietoisuutta. Olennaisena voi pitää sitä, että kehitysvamma-alan ammattilainen voi 
muodostaa ohjeistuksen kautta kokonaiskuvan niistä kielen ja vuorovaikutuksen keinoista, 
joilla haastavia tilanteita voi pyrkiä ratkaisemaan. Sen sijaan yksityiskohtaiset ja 
ehdottomat puhetta ja vuorovaikutusta koskevat säännöt, joita puhujan tulisi noudattaa aina 
tilanteesta riippumatta, eivät ole tarkoituksenmukaisia.  
  Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen tavoitetta kiinnittää osaavamman puhujan 
huomio tilanteen kokonaiskuvaan voi verrata myös selkokirjoittajille annettuihin ohjeisiin. 
Selkokirjoitusohjeissa korostetaan tekstikokonaisuuden hahmottamista, tekstilajin 
huomioimista sekä kirjoittajan yleisiä tekstitaitoja yksittäisten ohjeiden pikkutarkan 
noudattamisen sijaan: yksittäinen vaikea sana tai kielen rakenne ei muuta koko tekstiä 
lukijalle liian vaikeaksi, vaan tiettyjen, lukijalle hankalaksi havaittujen piirteiden 
kasautuminen tekstikokonaisuuteen. Puhutussa kielessä tämän voisi nähdä tarkoittavan 
sitä, että puhujan on tehtävä kielelliset valintansa tilanteen salliman ja edellyttämän 
yhteistyön ja toiminnan ehdoilla sekä otettava huomioon vuorovaikutuksen laajempi 
konteksti. Keskustelussa kieltä käytetään kuitenkin hyvin toisella tapaa kuin kirjoitetuissa 
teksteissä, joten selkopuheen vertaaminen selkotekstin kirjoittamiseen on vain osittain 
mahdollista. Maksimaalinen ymmärrettävyys, joka toisinaan mainitaan selkotekstien 
kirjoittamisen päätavoitteeksi (vrt. Bredel & Maaß 2016: 514), ei ole suoraan siirrettävissä 
selkovuorovaikutukseen, sillä ymmärrettävyys rakentuu vuorovaikutuksessa pikemminkin 
osallistujien yhteistyön kautta kuin yhden puhujan kielellisen tuotoksen tuloksena. 
Tilanteissa, joissa käytetään selkopuhetta, voi myös olla muita tavoitteita kuin 
maksimaalinen kielellinen ymmärrettävyys, esimerkiksi keskustelun ja yhteyden 
jatkuminen tai kokemus yhdessä jaetusta hetkestä.  
  Tämä ero heijastuu myös selkokieltä koskeviin ohjeistuksiin. 
Selkovuorovaikutuksen ohjeistuksen kohdalla kriittinen kysymys koskee muun muassa 
sitä, onko se vastaavaan tapaan käytettävissä puhetilanteissa kuin selkokirjoitusohjeistukset 
selkotekstien tuottamisessa, eli voiko selkokielen puhumisen suosituksia hyödyntää 
todellisissa vuorovaikutustilanteissa. Puheessa ohjeistuksen noudattaminen on hyvin 
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vaativaa, sillä tilanteet ovat monenlaisia ja etenevät usein nopeaan tahtiin. Puhujat ovat 
myös yleensä vain osin tietoisia kielenkäytöstään. Vastaan tähän kysymykseen sekä 
tutkimustulosteni että käytännön työn kokemusten valossa näin: puhetilanteissakin kieltä 
voidaan yksinkertaistaa ja niin myös tehdään, mutta se on luonteeltaan toisenlaista kuin 
selkotekstin kirjoittamisessa. Puheessa kieltä tuotetaan aikapaineessa, joten samanlaiseen 
harkittuun yksinkertaisen kielen käyttöön ei ole syytä pyrkiä kuin selkoteksteissä. Mutta 
puheessa kielenkäyttöään voi korjata ja muokata, jos aiemmin sanottuun liittyy jotakin 
vaikeaselkoista. Puheessa ei haittaa, jos ottaa uudelleen. Vaikka puhetilanteet ovat 
monenlaisia ja vaativat puhujilta erilaista toimintaa, niissä myös toistuvat tietyt piirteet, 
joten vähitellen puhujille kertyy kokemustietoa selkokielen puhumisesta erilaisissa 
tilanteissa. Näissä tilanteissa on kielen lisäksi käytettävissä muitakin resursseja, joiden 
avulla merkityksiä voi selventää, esimerkiksi katseet, eleet ja esineet, ja näitä keinoja 
tulevassa selkopuheen ja -vuorovaikutuksen tutkimuksessa toivottavasti kartoitetaan 
tarkemmin. Erilaiset keinot yksinkertaistaa kieltä ja selkeyttää vuorovaikutusta ovat 
osallistujien käytettävissä, jos he ovat niiden tarjoamista mahdollisuuksista tietoisia. 
  Puhetilanteiden luonteeseen kuuluu myös se, ettei yhteisymmärrys puhujien välillä 
välttämättä ole aina ihanteellinen. Tutkimuksessani kehitysvammaisten puhujien ja 
ammattilaisina osallistuvien välillä esiintyi runsaasti tilanteita, joissa intersubjektiivisuus 
vaarantui. Olennaiseksi osoittautui usein keinojen sinnikäs etsiminen, kokeileminen ja 
kekseliäisyys. Juuri tässä selkovuorovaikutuksen ohjeistus voi toimia rakentavasti, sillä 
siitä voi muotoutua ammattilaiselle erilaisten käytäntöjen varanto tai ideapankki, josta 
hakea sopivia tapoja ratkaista kielellisen epäsymmetrian haasteita. Ohjeistuksen on 
lisättävä eikä kavennettava ammattilaisten liikkumavaraa vuorovaikutustilanteissa. 
Parhaimmillaan selkovuorovaikutuksen ohjeistus auttaa kehitysvamma-alan ammattilaisia 
kiinnittämään huomiota siihen, millaisia hyviä, luonnollisia ja keskustelupuheessa 
toteutettavissa olevia keinoja heillä on käytettävissään – keinoja, joita he tosiasiassa usein 
käyttävätkin – ja irrottautumaan tiukoista, vuorovaikutusta kangistavista säännöistä, joiden 
toteuttaminen todellisissa keskustelutilanteissa on vaikeaa.  
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LIITE 1. Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksen tarkastelu 
osatutkimusten tulosten valossa 
 
 
Oheiseen taulukkoon on koottu vuonna 2012 (Leskelä 2012) julkaistusta selkokielisen 
puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksesta suositukset, joihin liittyviä tuloksia 
osatutkimuksissa on saatu. Taulukossa esitetään myös suositusta koskevia perusteluita ja 
kritiikkiä sekä ehdotetaan tarvittaessa muutoksia ja muokkauksia. Esille nostetut 
perustelut, kritiikki ja muutosehdotukset koskevat keskusteluita kehitysvammaisten 
puhekumppanien kanssa. Taulukossa ei ole mukana niitä suosituksia, joita tässä 
tutkimuksessa ei ole käsitelty (koko ohjeistusks. Leskelä 2012b). 

Taulukko 1: Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen suositusten arviointi 
osatutkimusten tulosten pohjalta ja suosituksiin ehdotetut muutokset. 

Nykyinen suositus Artikkelit, 
joissa 
teemaa 
käsitelty 

Perusteluja ja kritiikkiä 
suositusta kohtaan 

Muutosehdotukset 

1. Orientointi ja olosuhteet 
3. Kiinnitä huomiota 
keskustelutilanteeseen 
(esim. onko kyseessä 
arkikeskustelu, opastus 
tai ohjaus, haastattelu, 
julkinen esiintyminen 
tmv.) ja sen 
erityisvaatimuksiin; 
tarvittaessa kiinnitä 
myös puhekumppanin 
huomio 
keskustelutilanteeseen. 

3 
4 

Toteutuu pääsääntöisesti 
hyvin AO:n puheessa, 
joskin tilanteissa esiintyy 
vähemmän viittauksia  
KO:n huomion 
suuntaamiseen 
keskustelutilanteeseen. 

Ei muutosehdotusta 

2. Kohtaaminen ja läsnäolo 
4. Kiinnitä huomiota 
omaan toimintaasi 
vuorovaikutustilanteissa; 
älä kuitenkaan jatkuvasti 
keskity vain oman 
toimintasi tai 

3 Ohjeistuksen 
päätavoitteena on lisätä 
kielellisesti 
kompetentimman 
puhujan tietoista 
suhtautumista kieleen 

Kiinnitä huomiota 
puheeseesi ja 
toimintaasi 
tilanteessa. 
Älä kuitenkaan 
jatkuvasti keskity vain 
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kielenkäyttösi 
tarkkailuun. 

puhetilanteissa, joissa 
toinen osallistuja tarvitsee 
tukea. Tämän tavoitteen 
voisi ilmaista joko 
erikseen ohjeiden alussa 
tai yhdistää tähän 
ohjeeseen. Viittausta 
puhekumppanin 
toiminnan tarkkailuun ja 
huomioimiseen tulisi 
selventää. 

itsesi tarkkailuun, 
vaan ennen kaikkea 
puhekumppaniisi. 

5. Vaali yhteistyötä; 
huolehdi, että myös 
puhekumppanillasi on 
kykyjensä mukaan 
tilaisuus ja velvollisuus 
ottaa vastuuta 
vuorovaikutuksen 
sujumisesta. 

1 
2 
4 

Ymmärrysvaikeuksien 
korjaaminen on 
yhteistyötä, joten 
varsinkin 
korjaustilanteissa on 
eduksi, jos KO saa 
tilaisuuden ja on 
velvollinen osallistumaan 
korjaamiseen. Kyseinen 
suositus ei kuitenkaan 
mainitse korjausta 
yhteistyön kohtana, vaan 
viittaa asiaan vain 
yleisesti. 

Vaali yhteistyötä. 
Huolehdi siitä, että 
myös 
puhekumppanillasi on 
kykyjensä mukaan 
tilaisuus ja 
velvollisuus ottaa 
vastuuta 
vuorovaikutuksen 
sujumisesta tai siinä 
ilmenevien 
ongelmien 
korjaamisesta. 

8. Rohkaise 
puhekumppania 
ilmaisemaan 
mielipiteitään; rohkaise 
myös yllättävien ja 
eriävien mielipiteiden 
ilmaisua. Ota huomioon 
puhekumppanin 
mahdollinen taipumus 
myöntyvyyteen. 

3 
4 

Suositus ei ota riittävästi 
huomioon monenlaisia 
puhetilanteita, joista 
kaikissa oman mielipiteen 
ilmaisu ei ole olennaista 
tai mahdollista.  
Ohjaustilanteissa oman 
mielipiteen ilmaisun 
lisäksi AO:n tulisi 
kannustaa KO:ta 
itsereflektioon ja oman 
oppimisen arvioimiseen. 
Tähän liittyvä suositus 
tulisi kuitenkin olla omana 
kohtanaan. Samoin 
omana kohtanaan tulisi 
olla myöntyvyyteen 

Rohkaise 
puhekumppania 
ilmaisemaan 
mielipiteitään aina, 
kun se on 
puhetilanteesa 
mahdollista. Rohkaise 
häntä ilmaisemaan 
mielipiteensä myös 
silloin, kun hän on 
kanssasi eri mieltä. 
Ota huomioon 
puhekumppanin 
mahdollinen 
taipumus 
myöntyvyyteen. 
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liittyvä suositus. (Ks. Liite 
2). 

3. Vuorottelu 
9. Tue ja rohkaise 
puhekumppanisi 
aloitteita 

4 Aloitteisiin tarttuminen ja 
niiden tukeminen on 
olennaista, sillä siten 
tarjotaan KO:lle 
mahdollisuus kielelliseen 
osallisuuteen. KO:n 
kannalta olennaista on 
myös kannustaa AO:ta 
tarttumaan sellaisiin 
aloitteisiin, jotka eivät 
ensikuulemalta vaikuta 
sopivan 
keskustelukontekstiin. 
Suositukseen tulee 
kuitenkin lisätä viittaus 
tilanteisuuteen, sillä 
kaikissa puhetilanteissa 
AO:n ei ole mahdollista 
tukea KO:n 
aloitteellisuutta.  

Tue ja rohkaise 
puhekumppanisi 
aloitteita, jos se sopii 
puhetilanteeseen. Jos 
mahdollista, tartu 
aloitteeseen, vaikka 
sen yhteys 
puheenaiheeseen 
olisi heikko.  

12. Tee kysymyksiä, 
mutta älä kuulustele. 
Ota kuitenkin huomioon, 
että vaikeus vastata 
kysymykseen voi lisätä 
kasvojen menettämisen 
riskiä.  
 
 
 

4 Kysymykset ovat hyvä 
tapa lisätä KO:n kielellisen 
osallistumisen 
mahdollisuuksia ja tukea 
vuorottelua, mutta 
jatkuva kyseleminen voi 
muuttaa keskustelun 
sävyn kuulustelevaksi. 
KO:n vaikeuksista vastata 
kysymyksiin on runsaasti 
tutkimusnäyttöä (ml. 
artikkeli 4), joten 
suositusta voi pitää 
perusteltuna. 
Suosituksesta puuttuu 
kehotus välttää jatkuvaa 
kyselemistä.  
 
 

Tee kysymyksiä, 
mutta vältä 
kuulustelevaa sävyä. 
Ota kuitenkin 
huomioon, että 
puhekumppanisi voi 
olla vaikea vastata 
kysymyksiin. Vaikeus 
vastata voi lisätä 
puhujan pelkoa 
kasvojen 
menettämisestä. Pyri 
vuorovaikutukseen, 
jossa et itse koko ajan 
ole kysymysten 
esittäjänä, jos tilanne 
ei sitä ehdottomasti 
vaadi. 
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29. Huomaa, että 
kysymyksiin 
vastaaminen voi olla 
vaikeaa. Kiinnitä siksi 
huomiota kysymystesi 
muotoiluun: 
muotoiletko kysymykset 
avoimiksi (esim. mitä, 
kuka jne.), 
vaihtoehtoisiksi (esim. 
tämä vai tuo) vai 
kyllä/ei-kysymyksiksi 
(esim. oletko x, pidätkö 
x:stä). Valmistaudu 
esittämään kysymyksesi 
toisella tavalla 
muotoiltuna, jos 
huomaat, että kysymys 
on tuottanut vaikeuksia. 

4 Suositus on osin 
päällekkäinen suosituksen 
12 kanssa, joten sitä on 
syytä muokata siten, että 
se tuo paremmin esille eri 
tavat kysyä samaa asiaa. 
 

Kokeile erilaisia 
kysymisen tapoja. 
Voit esittää avoimia 
kysymyksiä (esim. 
mitä, kuka jne.), 
vaihtoehtokysymyksiä 
(esim. tämä vai tuo) 
tai kyllä/ei-
kysymyksiä (esim. 
oletko x, pidätkö 
x:stä).  

13. Pidä huolta siitä, että 
sekä sinä että 
puhekumppanisi voitte 
vaikuttaa keskustelun 
etenemiseen ja 
puheenaiheisiin siinä 
määrin kuin 
keskustelutilanne sen 
sallii. 

2 
4 

Mahdollisuus vaikuttaa 
puheenaiheisiin ja 
keskustelun etenemiseen 
lisää KO:n kielellistä 
osallistumista. 
Suosituksessa ilmaistaan 
kuitenkin vahvasti vain 
oikeus osallistua ja 
vaikuttaa, vaikka kyse on 
myös velvollisuudesta ja 
vastuunkannosta.  

Pohdi, onko sekä 
sinulla että 
puhekumppanillasi 
mahdollisuus 
vaikuttaa 
puheenaiheisiin ja 
kantaa vastuuta 
keskustelun 
etenemisestä siinä 
määrin kuin tilanne 
sen sallii.  

4. Selkokielisen puheen keinot 
15. Suosi yleistä, tuttua 
puhekielen sanastoa. 

3 Toteutuu pääsääntöisesti 
hyvin AO:n puheessa. 

Ei muutosehdotusta 

21. Puhu aikuiselle 
aikuisten kieltä. 

3 ”Aikuisen kieli” on 
epämääräinen,  joten 
suositusta on syytä 
tarkentaa.  

Puhu aikuiselle 
aikuisten kieltä. Vältä 
lapsenomaisia, 
holhoavia tai 
hoivakieltä 
muistuttavia 
ilmauksia. 

22. Suosi tavallisia 
puhekielen rakenteita. 

3 Toteutuu pääsääntöisesti 
hyvin AO:n puheessa. 

Ei muutosehdotusta 
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23. Suosi rakenteita, 
jotka rakentuvat 
finiittiverbin eli 
persoonamuodoissa 
taipuvan verbin 
ympärille; suosi 
aktiivilauseita, joissa 
ilmaistaan tekijä.  

3 Finiittiverbin puute ei 
vaikuttanut heikentävän 
ymmärrettävyyttä 
tarkastelluissa tilanteissa, 
joten suositusta on syytä 
muuttaa. Viittaus 
aktiivilauseisiin voi olla 
hyvä toimintaohjeissa. 

Käytä puhekielen 
tavallisia ja 
yksinkertaisia 
rakenteita. Kun annat 
toimintaohjeita, suosi 
aktiivista kieltä: kerro 
kuka tekee ja mitä 
tekee.  

30. Jos epäilet, että 
puhekumppanisi on 
vaikea vastata 
esittämääsi 
kysymykseen, voit 
kokeilla kysymyspolkua: 
- ensin avoin kysymys 
-sitten 
vaihtoehtokysymys 
- vasta lopuksi kyllä/ei-
kysymys. 
Jos puhekumppanillasi 
on vaikeuksia ymmärtää 
epäsuoria tai retorisia 
kysymyksiä, kysy samaa 
asiaa suoraan.  

1 Kysymyspolun käytöstä ei 
ole merkkejä 
tarkastelluissa tilanteissa, 
eikä siihen ole viittauksia 
epätyypillistä 
vuorovaikutusta 
käsitelleissä 
keskustelunanalyyttisissa 
tutkimuksissa. Järjestystä 
avoimesta kohti 
suljetumpia kysymyksiä ei 
siten voi pitää 
perustellusti parempana 
kuin jotakin muuta 
järjestystä. Suositus 29 
koskee jo kysymysten 
variointia, tätä suositusta 
ei tarvita. 

Poistettava suositus. 

33. Korosta lausuman 
pääasiaa painottamalla 
sitä; vältä kuitenkin 
luonnottoman 
voimakasta 
painottamista. 

3 Kuten kaikkiin prosodiaan 
liittyviin selkopuheen 
suosituksiin tähän 
suositukseen liittyy 
vaikeus määritellä, milloin 
prosodinen korostaminen 
selkeyttää painotusta ja 
milloin se on 
luonnottoman 
voimakasta. 
Puhetilanteissa AO:t 
kuitenkin usein löytävät 
tasapainon tämän 
prosodisen piirteen 
toteuttamiseen. 

Ei muutosehdotusta. 

34. Selkeä intonaatio 
korostaa lausuman 

3 Kuten suosituksessa 33 
vaikea määritellä, milloin 

Älä puhu 
monotonisesti vaan 
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pääfunktiota; liian 
korostunut tai 
vaihteleva intonaatio 
vaikeuttaa sen 
ymmärtämistä, tai se 
voidaan kokea 
lapsekkaaksi tai 
epäaidoksi. 

prosodinen korostaminen 
on sopivaa eikä liian 
korostunut tai vaihteleva. 
Lapsekkaan ja epäaidon 
kielenkäytön määrittely 
on myös hyvin vaikeaa. 
Puhetilanteissa AO:t 
kuitenkin usein löytävät 
tasapainon tämän 
prosodisen piirteen 
toteuttamiseen. 
Suositusta on kuitenkin 
hyvä selittää tarkemmin 
sekä muokata sitä 
kielellisesti helpommaksi 
ymmärtää. 

käytä sopivan 
vaihtelevaa puheen 
sävelkulkua eli 
intonaatiota. 
Sopivasti vaihtelevaa 
intonaatio helpottaa 
puheen  
ymmärtämistä. Älä 
kuitenkaan liioittele 
intonaatiota, sillä liian 
vaihteleva intonaatio 
vaikeuttaa puheen 
ymmärtämistä ja se 
voidaan kokea 
lapsekkaaksi tai 
epäaidoksi.  

5. Ymmärryksen tarkistaminen ja korjaaminen 
42. Käytä tavanomaisia 
puheen korjausaloitteita 
ilmaistaksesi, ettet ole 
ymmärtänyt. 
Korjausaloitteita ovat 
esimerkiksi kysymykset 
(mikä x?), toistaminen 
(x?) tai tulkitsevat 
ilmaukset (ai x vai?). Jos 
ongelman selvittäminen 
pitkittyy, saatat tarvita 
useamman 
korjausaloitteen.  

1 
4 

Mikään korjausaloite ei 
ole toista suositeltavampi, 
mutta AO:n on hyvä olla 
eri korjausaloitteista 
tietoinen ja käyttää niitä 
kaikkia varsinkin 
ongelman pitkittyessä. 
Korjausaloitteiden avulla 
keskustelua KO:n kanssa 
voidaan tarkentaa ja 
syventää, samalla siirtäen 
vastuuta 
keskustelukontribuutioista 
ja tilanteen etenemisestä 
KO:lle.  
Kyseinen ohje on hyvin 
perusteltu. 
 
 
 
 

Ei muutosehdotusta. 

43. Käytä suoria 
viittauksia omiin 
ymmärrysvaikeuksiisi 
(esim. nyt en ihan 

1 AO viittaa harvoin omiin 
ymmärrysvaikeuksiinsa, 
mutta niin tehdessään 
ymmärrysongelman 

Ei muutosehdotusta 
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käsittänyt mitä 
tarkoitat). Älä 
kuitenkaan tuo 
ymmärrysvaikeuksiasi 
esille aggressiivisella tai 
haastavalla tavalla.  

selvittäminen usein 
tehostuu. Syy voi olla 
siinä, että se nostaa 
ongelman eksplisiittisesti 
esille, jolloin KO sen 
varmasti havaitsee. Syynä 
voi myös olla positiivinen 
kokemus ongelman 
jakamisesta, mikä motivoi 
KO:ta korjaamaan 
edeltävää ilmausta. 
Kyseinen ohje on hyvin 
perusteltu. 

44. Vältä 
ylitulkitsemista; jos et 
ole varma tulkinnastasi, 
kysy asiaa 
mahdollisuuksien 
mukaan mieluummin 
suoraan. 

1 
2 

Ylitulkitsemisen vaara on 
olemassa varsinkin 
pitkittyvissä 
korjausjaksoissa, joissa AO 
kokee painetta päästä 
korjauksesta eteenpäin. 
Suosituksesta puuttuu 
kuitenkin tarkennus, 
minkä ylitulkitsemista 
tulisi välttää. 

Vältä ylitulkitsemasta 
puhekumppanisi 
puhetta. Jos et ole 
varma tulkinnastasi, 
kysy asiaa 
mahdollisuuksien 
mukaan mieluummin 
suoraan. 

45. Vältä 
teeskentelemästä, että 
ymmärrät; joskus 
kuitenkin 
ymmärrysvaikeuden 
pitkittyessä on 
harkittava, miten 
osallistujia voi parhaiten 
suojata kasvojen 
menetykseltä. 

4 Ymmärrysvaikeuden 
ohittaminen näyttää 
aiheuttavan vaikeuksia 
etenkin haastatteluissa, 
joissa osallistujat ovat 
toisilleen enimmäkseen 
vieraita. On syytä miettiä, 
onko tämä suositus 
olennainen, jos osallistujat 
tuntevat toisensa hyvin.  

Älä teeskentele, että 
ymmärrät, jos et 
ymmärrä. Etenkin 
keskustellessasi 
vieraan ihmisen 
kanssa vältä 
teeskentelemästä 
ymmärtämistä. 
Joskus on kuitenkin 
harkittava, miten 
osallistujia voi suojata 
kasvojen 
menetykseltä, jos 
ymmärrysvaikeuden 
selvittely pitkittyy.  
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LIITE 2. Uudet suositusehdotukset selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen 
ohjeistukseen 
 
Osatutkimuksissa ehdotetut uudet suositukset sekä niiden perustelut:45   

Episteeminen auktoriteetti ja konfabulointi 

Anna puhekumppanillesi mahdollisuus puhua omista asioistaan niiden asiantuntijana. Jos 
epäilet puhekumppanin sanovan jotakin, mikä ei pidä paikkaansa (konfabulointi), ota asia 
puheeksi. Esitä epäilysi suoraan, jos tunnet puhekumppanisi hyvin ja tilanne sallii puhua 
suoraan. Jos et tunne puhekumppaniasi kovin hyvin tai tilanne vaatii etenemään 
varovaisesti, esitä kysymyksiä ja selvitä asiaa hienovaraisesti.  

Perustelu: Osatutkimuksen 2 ja 4 perusteella ei ole yhtä kaikissa tilanteissa ja kaikilta osin 
toimivaa tapaa selvittää konfabulointiin liittyviä ongelmia. Siksi suosituksissa on 
kannustettava AO:ta sensitiivisyyteen puhekumppanin ja tilanteen tulkitsemisessa. 

 
Yhdenvertaisuus- ja mukauttamispaine 

Ota huomioon, että sinun on toisinaan tasapainoiltava tavallisen ja erityisen selkeän 
kielenkäytön välillä. Mieti, voitko toimia samoin kuin toimit vastaavissa tilanteissa 
sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät tarvitse selkokieltä. Jos tavallisen puheen keinot 
eivät ole puhekumppanillesi riittävän selkeitä ja helppoja ymmärtää, mukauta puhettasi 
ja toimintaasi yksinkertaisemmaksi.  
 
Perustelu: Osatutkimuksen 2 perusteella AO:n on hyvä tiedostaa yhdenvertaisuuspaineen 
ja mukauttamispaineen aiheuttama ristiriita ja vaikutus puhetilanteeseen. Tämä suositus 
on kuitenkin niin yleisellä tasolla, että sitä on vaikea sijoittaa muiden suositusten 
joukkoon. 

 
Arviointi ohjaustilanteissa 

Jos arvioit puhekumppaniasi ja annat hänelle palautetta ohjaustilanteissa, ilmaise olevasi 
kiinnostunut myös siitä, miten hän itse arvioi itseään, omaa osaamistaan tai oppimistaan.  
 

 
45 Osatutkimuksessa 1 ehdotetut uudet suositukset on jo otettu huomioon nykyisissä selkopuheen 
ohjeissa. 
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Perustelu: Osatutkimuksen 3 perusteella ohjaustilanteissa, joissa KO on arvioinnin ja 
palautteenannon kohteena, hän ei useinkaan ryhdy itsereflektioon tai pohdi omaa 
osaamistaan tai oppimistaan. Siihen kannustaminen on siksi olennaisen tärkeää. 

 
Puhujien tuttuus tai vieraus toisilleen  

Mukauta puhetapaasi ja toimintaasi sen mukaan, kuinka hyvin tunnet puhekumppanisi. 
Mitä paremmin tunnet hänet, sitä helpompaa sopivan puhetavan löytäminen on. 
Vieraiden ihmisten kesken on hyvä valmistautua hakemaan sopivaa puhetapaa 
kauemmin. 

Perustelu: Osatutkimuksen 4 perusteella puhujien tuttuudella on ratkaiseva merkitys 
selkopuhetilanteissa. Erityisesti tilanteet, joissa keskustelijat ovat toisilleen vieraita, ovat 
haastavia. 

 
Kahdenkeskeiset ja ryhmäkeskustelut 

Mukauta puhetapaasi ja toimintaasi sen mukaan, puhutko jonkun kanssa kahden kesken 
vai ryhmässä. Ryhmässä vallitsevat erilaiset keskustelun lainalaisuudet kuin kahden 
kesken. Selkokieltä tarvitsevat henkilöt kokevat usein ryhmässä keskustelemisen 
vaativaksi, joten voit valmistautua miettimällä, miten otat ryhmän eri puhujat huomioon 
ja rohkaiset heitä osallistumaan. 

Perustelu: Osatutkimuksen 4 perusteella on syytä ottaa kantaa siihen, tapahtuuko 
keskustelu ryhmässä vai kahden kesken, sillä KO:t kuvailevat itse ryhmäkeskustelua 
itselleen haastaviksi. 

 
Myöntyvyys 

Ota huomioon, että puhekumppanisi voi pyrkiä vastaamaan sinulle siten, kuin hän 
ajattelee sinun haluavan tai toivovan. Yritä saada selville hänen todellinen mielipiteensä 
kertomalla, että olet kiinnostunut hänen mielipiteestään ja että sinua ei haittaa, vaikka 
olisitte eri mieltä asiasta.  

Perustelu: Kaikissa osatutkimuksissa esiintyy myöntyvyyteen viittaavia tilanteita. Tilanteet 
ovat hyvin monenlaisia ja usein vaikeasti tulkittavia, joten tarkkaa suositusta ei voi antaa. 
Tämän suosituksen tavoitteena on tuoda kyseinen ilmiö esille. 
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