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Afaattisen henkilön keskustelukumppani on usein avainasemassa mahdollistamassa afaattisen 

henkilön keskusteluun osallistumista. Keskustelun eteneminen perustuu aina yhteistyöhön, ja siten 

keskustelukumppani voi toiminnallaan joko estää tai tukea afaattisen henkilön viestintää. Koulutuk-

sen ja ohjauksen kautta läheinen voi löytää keinoja tukea afaattista henkilöä parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

Tämän logopedian pro gradu -työn tarkoituksena on tarkastella Kommunikaatiokoulu 

-kurssilla annetun ohjauksen vaikutusta viiden afaattisten henkilön ja heidän läheistensä 

viestintätaitoihin. Kurssin tavoitteena oli tarjota näille viidelle kurssiparille uusia viestinnän keinoja 

ja ohjata keskustelukumppanin toimintaa afaattisen henkilön viestintää ja osallistumista tukevaksi. 

Tutkimuksessa seurattiin afaattisten henkilöiden toiminnallisen kommunikaation muutosta 

Communicative Effectiveness Index (CETI) -mittarin avulla itsearvioinnin ja läheisten tekemien 

arviointien perusteella. Tutkittavien parien keskustelun rakenteiden muutosta tarkasteltiin keskuste-

lunanalyyttisesti tutkimalla vuorottelu- ja korjausjäsennystä kurssilla videoiduista keskustelunäyt-

teistä. Parien havainnointi- ja viestintätaitojen kehitystä seurattiin keräämällä aineistoa kurssin 

alussa ja lopussa.  

Afaattisten henkilöiden toiminnallista kommunikaatiota ei arvioitu kurssin lopussa 

oleellisesti paremmaksi kuin kurssin alussa. Neljän parin afaattisen henkilön ja läheisen toiminnalli-

sen viestinnän kokonaisarviot sekä vahvimman ja heikoimman viestinnän osa-alueen arviot kuiten-

kin vastasivat hyvin toisiaan kurssin lopussa. Yhden parin osapuolten arviot eivät vastanneet toisi-

aan missään vaiheessa ja muutos arvioissa oli erisuuntainen. Ne parit, joiden läheiset olivat taitavia 

havainnoimaan ja siten arvioimaan afaattisen henkilön toiminnallista viestintää, pystyivät yhtä lä-

heistä lukuun ottamatta muokkaamaan omia keskustelustrategioitaan paremmin afaattista henkilöä 

tukeviksi. Kurssin lopussa kolmen parin keskusteluissa vuorot jakautuivat aiempaa tasaisemmin. 

Afaattisten henkilöiden läheisilleen esittämien korjauspyyntöjen määrä väheni selvästi kahdella 

parilla, kun taas yhden parin afaattisen henkilön läheiselleen esittämien korjauspyyntöjen määrä 

kasvoi selvästi. Kolmen parin läheiset tekivät kurssin lopussa afaattisille kurssipareilleen selvästi 

enemmän korjauspyyntöjä kuin kurssin alussa. Näiden parien läheiset käyttivät myös tarpeen mu-

kaan erilaisia korjausaloitteita. Kolmen parin läheisillä oli jo kurssille tullessaan keinoja tukea 

afaattisen läheisensä viestintää. Kurssin aikana nämä läheiset pystyivät edelleen omaksumaan kei-

noja edistää ja tukea afaattisen henkilön viestintää. Kahden parin läheisillä ei ollut kurssille tulles-

saan keinoja tukea afaattista kurssipariaan ja keskustelu rakentui kurssin alussa hyvin epätasaisesti. 

Näiden parien läheiset oppivat kurssin aikana uusia keskustelukeinoja, mutta keskustelua tukevien 

keinojen pysyvyys ei kurssin lopussa kuitenkaan ollut täysin vakiintunut. 

Afaattisten henkilöiden läheiset tarvitsevat ohjausta ja koulutusta löytääkseen keinoja 

tukea afaattista henkilöä keskustelussa. Kommunikaatiokoulun kaltainen ryhmämuotoinen ohjaus 

näytti vahvistavan läheisten jo ennalta hyviä taitoja ja tarjosi uusia toimintatapoja keskusteluun. 

Tämän tutkimuksen perusteella ohjaus ei kuitenkaan riittänyt syvään juurtuneiden toimintamallien 

murtamiseen siitä huolimatta, että läheiset näyttivät oppineen uudenlaisia keinoja tukea afaattista 

keskustelukumppaniaan.  

 

Avainsanat: afasia, lähiympäristön ohjaus 
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1 Johdanto 
 

 

Afasialla tarkoitetaan jo kehittyneen kielikyvyn menetystä tai kielellisten toimintojen häiriötä. 

Afasian aiheuttaa tavallisimmin vasemman aivopuoliskon verenkiertohäiriö – aivoinfarkti tai 

aivoverenvuoto. Verenkiertohäiriön aiheuttaman aivovaurion laajuus, laatu ja sijainti vaikuttavat 

siihen, miten kielen osa-alueet, kuten puheen ymmärtäminen ja tuottaminen sekä lukeminen ja 

kirjoittaminen, häiriintyvät (Laine & Marttila, 1992; Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 2003: 

226). Suomessa aivoverenkiertohäiriöihin sairastuu vuosittain vajaat 14 000 henkilöä, ja väestön 

ikääntyessä sairastavuuden ennustetaan kasvavan jopa 21 000:een vuoteen 2020 mennessä (Kaste 

ym., 2006: 272). Arviot afasian esiintyvyydestä vaihtelevat suuresti. Erään arvion mukaan Suo-

messa afasian saa vuosittain noin 4000–4500 henkilöä (Laine ja Marttila, 1992:1039). SAM-kohor-

tin (Helsinki Stroke Aging Memory -tutkimuksen) logopedisiin tutkimuksiin lähetetyistä iskeemi-

sen aivoverenkiertohäiriön sairastaneista henkilöistä noin 35 prosentilla havaittiin kielellisiä häiri-

öitä 3,5–7 kuukauden kuluttua sairastumisesta (Korpijaakko-Huuhka, 2003: 38). Afaattisia henki-

löitä on Suomessa arvioitu olevan kaikkiaan noin 16 000–17 000 (Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, 

2008).  

 

Kielellisten ja muiden kognitiivisten toimintojen puutokset johtavat viestinnän vaikeutumiseen ja 

heikentävät siten myös henkilön psykososiaalista hyvinvointia ja yleistä elämänlaatua (Kagan, 1998; 

Le Dorze, ym., 2000; Parr, 2001; Sorin-Peters, 2003). Viime aikoina onkin alettu tarkastella afasian 

seurauksia aiempaa laajemmin ja kiinnittää huomiota siihen, että afasia saattaa rajoittaa sairastuneen 

henkilön sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumismahdollisuuksia sekä muuttaa hänen sosiaalista 

rooliaan (Holland, Fromm, De Ruyte & Stein, 1996; Chapey, Duchan, Garcia, Kagan, Lyon & Sim-

mons-Mackie, 2000; Le Dorze, ym. 2000; Parr, 2001). Nämä seikat vaikuttavat merkittävästi siihen, 

kuinka afaattinen henkilö selviytyy arjessa ja kuinka hän pystyy säilyttämään autonomisen ase-

mansa erilaisissa viestintätilanteissa (Kagan, 1998).  

 

Afasiasta aiheutuvien seurausten aiempaa laajempi tarkastelu on johtanut siihen, että afasiaa ei 

nähdä enää pelkästään yksilön ongelmana. Vajavuuskeskeisen kuntoutusmallin rinnalle on omak-

suttu uusi sosiaalisen kuntoutuksen malli, jossa korostuvat kuntoutujan säilyneet taidot ja kuntoutu -

jan lähiympäristönsä merkitys osallistumisen mahdollistajana ja edistäjänä (Kuntoutuksen 

tutkimuksen kehittämisohjelma, 2003: 24). Näkökulman muutoksen myötä myös 

kuntoutustoimenpiteitä on alettu suunnata yksilön lisäksi hänen lähiympäristöönsä. Yksilön ja 
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ympäristön taitoja kehittämällä afaattisen henkilön on mahdollista jälleen toimia aktiivisen 

kommunikoijan roolissa, ylläpitää sosiaalisia kontaktejaan ja osallistua elämän eri toimintoihin (Ka-

gan, 1998; Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie & Square, 2001; Howe, Worrall & Hickson, 

2008). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka viidelle afaattisille henkilöille ja hei-

dän läheisilleen suunnattu ohjaus vaikuttaa näiden parien keskinäiseen viestintään. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että läheisen ohjaus lisää afaattisen puhujan mahdollisuuksia osallistua 

keskusteluun ja antaa itsestään pätevän keskustelijan vaikutelma (Kagan, 1998; Kagan ym., 2001; 

Hopper, Holland & Rewega, 2002; Cunningham & Ward, 2003). Tutkielman aineisto on kerätty 

Pirkanmaan Aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen käynnistämän ja Suomen Raha-automaattiyhdistyk-

sen rahoittaman Kommunikaatiokoulu-projektin (2006–2008) yhdeltä kurssilta. Projektin tavoit-

teina oli tarjota afaattisille puhujille ja heidän läheisilleen uusia keinoja arkipäivän viestintätarpei-

siin. Projektin avulla pyrittiin mahdollistamaan afaattisten henkilöiden viestintää ja osallistumista 

sekä ehkäisemään syrjäytymistä toisaalta uusien viestintäkeinojen omaksumisen ja toisaalta 

keskustelukumppanin tuen avulla.  

 

 

1.1 Afasiakuntoutuksen muutokset  

 

Kuntoutuskäsitys on muuttunut varsin paljon viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana: 

yhteiskunnalliset muutokset sekä eri tieteenalojen kehitys ovat vaikuttaneet siihen, mihin suuntaan 

kuntoutus on kehittynyt (Järvikoski & Härkäpää, 2008: 51).  Vallitsevan kuntoutuskäsityksen 

muutokset heijastuvat myös afasiakuntoutukseen. Vajavuuskeskeisen kuntoutusmallin tilalle on 

noussut sosiaalisen kuntoutuksen näkökulma, jossa kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on a faatti-

sen henkilön osallistumisen mahdollistaminen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Tämä 

tarkoittaa uusien toimintatapojen omaksumista kuntoutuksessa sekä interventioiden kohdentamista 

koskemaan afaattisten henkilöiden lisäksi myös heidän lähipiiriään ja toimintaympäristöään.  

 

Neurologian kehitys sekä psyko- ja neurolingvististen teorioiden kehitys ovat tuoneet uusia 

näkökulmia afasiakuntoutuksen lähtökohtiin ja keinoihin (Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 

2003: 243). Afasian kuntoutus perustui pitkään lääketieteelliselle kuntoutusmallille, jossa afaattinen 

henkilö oli kuntoutuksen kohde ja jossa kuntoutuksen tavoitteena oli kielellisen häiriön poistaminen 

tai lieventäminen (ks. Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma, 2003: 25). Psykolingvistisesti 
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suuntautuneessa kuntoutuksessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan palauttamaan ja parantamaan 

kielellisiä osataitoja, kuten puheen tuottoa ja puheen ymmärtämistä (Rautakoski, 2005: 12). Näiden 

kielen erillistoimintojen kuntoutus on kuitenkin usein toteutettu luonnollisesta kontekstista – 

arkipäivän keskustelutilanteista – irrallaan (Holland ym., 1996). Myös kielellisten taitojen 

kuntoutumisen arviointi on yleensä suoritettu luonnollisten keskustelutilanteiden ulkopuolella, 

vaikka esimerkiksi sanojen ja lauseiden ymmärtäminen voi sujua afaattiselta henkilöltä paremmin 

keskustelun kontekstissa verrattuna testaamistilanteeseen (Wilkinson, Beeke & Maxim, 2003: 60). 

Vaikka kielellisillä testeillä saadaankin tietoa puhujan säilyneistä ja häiriintyneistä kielellisistä osa-

alueista, testitulokset eivät suoraan kerro testatun henkilön viestintäkapasiteetista eri tilanteissa. 

Psykolingvistiseen näkökulmaan liittyy myös sisäänrakennettu oletus, että kuntoutuksen kautta 

palautuneet kielelliset taidot automaattisesti siirtyisivät myös kuntoutujan arkipuheeseen (Wilkinson 

ym., 1998). Tällaisesta taitojen yleistymisestä ei kuitenkaan voida olla täysin varmoja, koska myös 

taitojen yleistymisen testaus on toteutettu luonnollisen kontekstin ulkopuolella. 

 

Pragmaattinen, vuorovaikutukseen keskittyvä näkökulma alkoi näkyä afasiakuntoutuksessa 1980-

luvulla (Klippi, 1996: 17). Kuntoutuksen fokus laajeni oikeanlaisen puheentuoton harjoittelusta kie-

len käyttöön todellisissa keskustelutilanteissa, joissa kieltä tarkastellaan sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen välineenä (Klippi, 1996: 17; Rautakoski, 2005: 12). Pragmaattisen näkökulman mukaan onkin 

olennaista tarkastella, miten kielellinen häiriö ilmenee ihmisen luonnollisessa keskustelu- ja 

toimintaympäristössä (Manochiopinin, Sheard & Reed, 1992). Vuorovaikutuksellisen ulottuvuuden 

mukaantulo rikastutti afasiakuntoutusta: oikeanlaisen puhetuotoksen rinnalla alettiin harjoitella 

kompensatorisia sanallisia ja ei-sanallisia keinoja. Kuntoutuksen tavoitteet laajenivat näin katta-

maan myös todellisia viestintätilanteita, joissa aitoa viestintää – viestien välittämistä ja ymmärre-

tyksi tulemista – on mahdollista saavuttaa (Cunnigham & Ward, 2003). 

 

Pragmaattisen näkökulman omaksumisen aikoihin afasiakuntoutukseen alkoi vaikuttaa myös ajatus 

toiminnallisesta kommunikaatiosta. Toiminnallinen kommunikaatio voidaan määritellä eri tavoin 

(Holland ym., 1996; Fridriksson, Nettles, Davis, Morrow & Montgomery, 2006). Sillä voidaan 

tarkoittaa sitä, kuinka afaattinen henkilö kykenee suoriutumaan erilaisista arkipäivän viestintätilan-

teista kielellisistä vaikeuksistaan huolimatta (Worrall, 1996: 49–52). Toisaalta toiminnallinen 

kommunikointi voidaan määritellä sen mukaan, miten tehokkaasti henkilö saa itseään ilmaistua ja 

viestejään välitettyä erilaisten sanallisten ja ei-sanallisten keinojen avulla (Holland, 1996). Yhteistä 

eri määritelmille on kuitenkin se, että toiminnallisen kommunikoinnin tarkastelussa kiinnitetään 

huomio kielellisen häiriön sijaan henkilön säilyneisiin taitoihin ja otetaan huomioon kaikki hänen 
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käytössä olevat viestintäkeinonsa. Toiminnallisen kommunikoinnin kuntoutuksellinen tavoite on 

saavuttaa mahdollisimman tehokas viestintä erilaisia keinoja käyttäen, vaikka yksittäisissä kielelli-

sissä osa-alueissa ei tapahtuisikaan muutosta (Worrall, 1996: 53).  

 

Afasiakuntoutus on saanut vaikutteita myös sosiolingvistisestä lähestymistavasta. Tämän ansioista 

kielenkäyttö nähdään sosiaalisena prosessina, jossa keskustelua ja kielellisiä merkityksiä muodoste-

taan yhdessä keskustelukumppanin kanssa (Perkins, 1995; Wilkinson, 1999b). Käsitys merkitysten 

muodostamisesta yhteistyön avulla ohjaa kiinnittämään huomiota afaattisen henkilön vuorovai-

kutustaitojen lisäksi myös keskustelukumppanin käyttämiin viestintästrategioihin ja -taitoihin. 

Vuorovaikutuksen tarkasteluun luonnollisissa tilanteissa on käytetty sosiologian piirissä kehitty-

nyttä, etnometodologiasta lähtöisin olevaa keskustelunanalyysin metodia (Sacks, 1992). Keskuste-

lunanalyysin fokuksena on tutkia sosiaalisia sääntöjä tai keinoja, joita ihmiset käyttävät jokapäiväi-

sessä elämässään sosiaalisten aktiviteettien, esimerkiksi keskustelun, rakentamisessa (Wilkinson, 

1999b; Lerner, 2004). Keskusteluntutkimuksissa on havaittu, että afaattisen puhujan ja hänen 

keskustelukumppaninsa vuorovaikutus rakentuu – kuten vuorovaikutus yleensäkin – yhteistyön 

kautta (Goodwin, 1995; Klippi, 1996: 35; Wilkinson, 1999a; Simmons-Mackie, Kingston, Schultz, 

2004). Keskustelukumppani tulkitsee afaattisen henkilön ilmaisuja, ja neuvottelun avulla keskusteli-

jat yhdessä rakentavat keskustelussa kielellisiä merkityksiä.   

 

Samaan aikaan edellä mainittujen suuntausten rinnalla afasiakuntoutukseen vaikutti Maailman ter-

veysjärjestön WHO:n jo vuonna 1980 kehittämä malli kroonisten sairauksien arvioinnista, ICIDH-

luokitus (International Classification of Impairment Disability and Handicap, 1980), etenkin sen 

toinen versio ICIDH-2 Beta-2. Sen mukaan sairautta voidaan tarkastella kolmella tasolla: vauriona, 

toimintarajoitteina ja niistä aiheutuvina haittoina. Arvioinnin näkökulma muuttui uuden luokituksen 

myötä siten, että afasian ymmärrettiin vaikuttavan ihmisen elämään usealla eri tasolla: sairauden tai 

vaurion tasolla (impairment), siitä aiheutuva toimintarajoitteen (disability) tasolla ja toimintarajoit-

teen aiheuttaman subjektiivisesti koetun haitan (handicap) tasolla. Tämä johti osaltaan afasian 

vaikutusten aiempaa kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. Yhteys kielellisen häiriön vaikeusasteen 

ja koetun haitan välillä ei ole suoraviivainen, vaan afasian vaikutukset ovat aina hyvin yksilöllisiä 

(Parr, 2001). Psykososiaalinen hyvinvointi ja sosiaalisen osallistumisen mahdollisuus nousivat 

luokituksen myötä uudella tavalla afasiakuntoutuksen tavoitteiksi. Parempaan elämänlaatuun ja 

osallistumiseen pyrittiin kuntoutuksen kautta vähentämällä tai poistamalla toimintarajoitetta ja 

niistä henkilölle aiheutuvaa haittaa. Enää pelkkä kielellisen häiriön lieventäminen ei riittänyt 

kuntoutuksen tavoitteeksi, vaan afaattisille henkilöille haluttiin tarjota kuntoutusta, joka mahdollis-
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taa sosiaalisen osallistumisen ja vaikuttaa sitä kautta elämänlaatuun (Michallet, Tetreault & Le 

Dorze, 2003; Cranfill, Simmons-Mackie & Kearns, 2005; Turner & Whitworth, 2006). Havaittiin 

myös, että koulutettu keskustelukumppani voi tukea afaattista henkilöä ja auttaa tätä siten saavutta -

maan paremman toimintakyvyn. Tämä johti siihen, että afaattisten henkilöiden keskustelukumppa-

neita alettiin kouluttaa afaattisen henkilön tueksi keskusteluun (Kagan ym., 2001; Hopper ym., 2002; 

Kagan, 1998). 

 

ICIDH-luokitusta alettiin kuitenkin kehittää edelleen melko pian. Kehityksen tuloksena syntyi toi-

mintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health, 2004). Uudessa kuvauksessa korostetaan vau-

rioiden ja puutteiden sijaan henkilön säilyneitä taitoja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Huomioon 

otetaan myös toimintaa estävät ja edistävät yksilöstä ja ympäristöstä johtuvat tekijät (ICF, 2004). 

Toimintaa rajoittavien tai estävien tekijöiden ei tässä kuvauksessa katsota johtuvan pelkästään 

afaattisesta henkilöstä itsestään, vaan hänen toimintaympäristönsä ja keskustelukumppaninsa saatta-

vat toimia afaattisen henkilön osallistumista estävinä tekijöinä (Simmons-Mackie & Kagan, 2007). 

Esimerkiksi taitamaton keskustelukumppani, joka ei huomaa afaattisen henkilön viestintäkykyä ja -

mahdollisuuksia tai osaa tuoda niitä esille, saattaa estää afaattisen henkilön osallistumista ja viestin-

tää (Kagan, 1998; Croteau & Le Dorze, 2006; Simmons-Mackie & Kagan, 2007). 

 

Afasiakuntoutuksessa korostuu siis nykyään entistä vahvemmin yksilön taitojen ja kyvykkyyden 

rinnalla se, kuinka ympäristö voi vaikuttaa viestinnän onnistumiseen ja edesauttaa tai estää sitä 

(Oelschlaeger & Damico, 2000; Cunningham ja Ward, 2003). Afasiakuntoutuksen näkökulma on 

siirtynyt häiriökeskeisestä ajattelusta yhteisöpohjaisen toiminnan kehittämiseen. Kuntoutuksessa 

pidetään tärkeänä sitä, että ympäristön viestintätaitoja kehitetään IC -mallin mukaisesti osallistu-

mista edistäväksi (Simmons-Mackie & Kagan, 2007).  

 

 

1.2 Afasiavuorovaikutuksen piirteitä 

 

Afasia aiheuttaa aina suuria muutoksia etenkin sairastuneen ihmisen, mutta myös tämän läheisten 

elämässä (Le Dorze & Brassard, 1995; Michallet, Tétreault & Le Dorze, 2003). Afasiaan 

sairastuminen on yleensä hyvin ennalta arvaamaton tapahtuma, ja spontaanista paranemisesta ja 

kuntoutuksesta huolimatta aivojen vaurioitumisesta jää usein pysyviä muutoksia kielellisiin ja mui-

hin kognitiivisiin toimintoihin (Holland, 2000: 109; Parr, 2001). Sopeutuminen muuttuneeseen 
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elämäntilanteeseen vie sekä afasiaan sairastuneelta että tämän läheisiltä aikaa ja vaatii uudenlaisten 

viestintäkeinojen ja strategioiden omaksumista, koska vanhoilla keinoilla viestiminen on voi olla 

mahdotonta tai pulmallista (Michallet ym., 2003; Wilkinson ym., 2003: 62). Sekä afaattiset puhujat 

että heidän läheisensä kokevat arkipäivän viestinnän vaikeudet hyvin merkittäviksi, koska vaikeudet 

tulevat näkyviksi useita kertoja päivässä ja koska muutos aiempaan viestinnän sujumiseen on usein 

huomattava (Le Dorze & Brassard, 1995; Wilkinson, ym. 1998; Michellet ym., 2003). Keinotto-

muus toimia muuttuneessa tilanteessa haastaa keskustelijoita sopeuttamaan omaa viestintäänsä ja 

löytämään uusia keinoja keskinäiseen viestintään.  

 

1.2.1 Afaattisten puhujien käytössä olevat voimavarat 

 

Afasia on hyvin monimuotoinen häiriökokonaisuus, ja aivojen vaurioitumisesta voi seurata hyvin 

erilaisia puheen ja kielen häiriöitä, jotka voivat vaikeusasteeltaan vaihdella lievästä sanojen 

löytämisen vaikeudesta täydelliseen puhumattomuuteen ja vaikeaan ymmärtämishäiriöön (Korpi-

jaakko-Huuhka & Kiesiläinen, 2003: 227). Pragmaattisen tutkimusotteen myötä havaittiin, että 

afaattisten henkilöiden vuorovaikutustaidot ovat kielellisistä häiriöistä huolimatta yleensä hyvin 

säilyneet ja että he pystyvät hyödyntämään viestinnässään vuorovaikutustilanteen jäsentymistä ja 

tilannevihjeitä sekä keskustelukumppanin kielellisiä resursseja oman kielellisen ilmaisunsa tukena 

(Goodwin, 1995; Laakso & Klippi, 1999; Wilkinson, 1999a; Oelschlaeger & Damico, 2000; Sim-

mons-Mackie ym., 2004). Afaattiset henkilöt ottavat spontaanisti käyttöönsä erilaisia kompensatori-

sia keinoja tukeakseen kielellistä viestiään. Kielellisen ilmaisunsa tukena afaattiset puhujat käyttä-

vät erilaisia ei-sanallisia keinoja, esimerkiksi ilmeitä, eleitä ja katsetta sekä erilaisia prosodisia 

tehokeinoja kuten painotusta (Wilkinson, 1995; Oelschlaeger & Damico, 2000; Goodwin, 2003; 

Simmons-Mackie ym., 2004). Samat keinot ovat toki käytössä myös ei-afaattisilla puhujilla; 

afaattisten puhujien ei-kielellisten keinojen käyttö ja tulkinta kuitenkin korostuu, koska kielellinen 

viesti ei aina yksin riitä välittämään merkityksiä keskustelussa (Goodwin, 2003: 106–109). 

 

Afaattiset henkilöt ovat usein tietoisia puheessaan esiintyvistä ongelmista ja pyrkivät mahdollisuuk-

sien mukaan korjaamaan niitä (Laakso, 1997: 187; Schegloff, 2003: 45–46, Wilkinson, Beeke & 

Maxin, 2003). Tämä osoittaa, että afaattiset puhujat ovat orientoituneita vuorovaikutukseen ja 

pyrkivät vaalimaan keskustelijoiden välistä yhteisymmärrystä. Ongelmien tunnistaminen näkyy 

keskustelussa esimerkiksi siten, että afaattiset puhujat kommentoivat omaa suoriutumistaan sanalli-

sesti tai huudahduksin (hmh!, noh!), yrittävät vähätellä ongelmia naureskelemalla ja yrittävät kor-

jata itse ongelmalliset kohdat puheestaan (Wilkinson ym., 2003: 65; Wilkinson, 2007). Kielellisen 
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häiriön vuoksi oman puheen korjaaminen voi kuitenkin vaikeutua ja hidastua (Booth & Perkins, 

1999). Afaattisten puhujien itsekorjausjaksot ovat usein pitkiä ja mutkikkaita, jolloin ne katkaisevat 

keskustelun sujuvan etenemisen, eivätkä korjausyritykset aina johda tavoiteltuun lopputulokseen, 

vaan asia jää selviämättä (Laakso, 1997; Wilkinson ym., 1998; Booth & Perkins, 1999). 

 

Afaattiset henkilöt hyödyntävät vuorovaikutustilanteissa myös keskustelukumppaninsa apua ja itse 

vuorovaikutuksen jäsentynyttä rakennetta (Wilkinson, 1999a; Wilkinson ym., 2003: 61; Simmons-

Mackie ym., 2004). Afaattinen puhuja voi pyytää keskustelukumppaninsa mukaan ratkaisemaan 

viestinnän pulmakohtia, kuten sananhaun ongelmia, erilaisin kielellisin ja ei-kielellisin keinoin. 

Afaattinen puhuja voi ilmaista avun tarpeensa esimerkiksi katseen suuntaamisen ja eleiden kautta 

tai pyytämällä suoraan apua (‖Mikä se nyt on?‖, ‖Sano sinä‖) (Laakso & Klippi, 1999; Oelschla -

eger & Damico, 2000).  Afaattinen henkilö voi myös käyttää taitavaa keskustelukumppania apunaan 

omien intentioidensa ‖kielellistäjänä‖ (Goodwin, 1995; Simmons-Mackie ym., 2004, Wilkinson 

ym., 2004: 90–92). Tällöin afaattinen puhuja tarjoaa keskustelukumppanille vihjeitä ja ohjailee tätä 

merkityksien muodostamisessa käyttämällä jäljellä olevia tai keskustelukumppanin tarjoamia sanoja 

sekä ei-kielellisiä keinoja.  

 

Myös erilaisia kieliopillisia ja leksikaalisia sidoskeinoja hyödyntämällä afaattiset puhujat voivat 

luoda merkityksiä keskustelussa kielellisistä vaikeuksistaan huolimatta (Wilkinson, 1999a; Leiwo & 

Klippi, 2000; Wilkinson ym., 2004). Vuorojen perättäinen jäsentyminen keskustelussa tarjoaa 

afaattiselle puhujalle mahdollisuuden käyttää keskustelun kontekstia kielellisen ilmaisunsa tukena 

(Wilkinson ym., 2004: 92). Afaattinen puhuja voi lainata keskustelukumppaninsa käyttämiä sanoja 

tai lauseita omissa ilmaisuissaan sekä liittää viittauksen esittämiskontekstiin esimerkiksi aikamuo-

toa tai demonstratiivipronomineja hyödyntäen sekä muodostaa kausaalisen yhteyden oman ilmai-

sunsa ja keskustelukumppanin vuorojen välillä (Wilkinson, 1999a; Wilkinson ym., 2004). Näin 

keskustelun aiemmat puheenvuorot tarjoavat osia uusien vuorojen rakentamiseen, eikä afaattisen 

henkilön tarvitse itse tuottaa kaikkea käyttämäänsä kielellistä ainesta.   

 

1.2.2 Läheiset afaattisten puhujien keskustelukumppaneina 

 

Afaattisen puhujan keskustelukumppanin taidoilla on suuri merkitys keskustelun onnistumisessa ja 

siinä, millaiseksi keskustelu rakentuu. Taitava keskustelukumppani voi omalla toiminnallaan 

merkittävästi helpottaa afaattisen puhujan viestintää ja lieventää afasiasta aiheutuvaa haittaa oman 

toimintansa kautta (Kagan, 1998; Kagan ym., 2001; Hopper ym., 2002).  
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Osa afaattisten henkilöiden läheisistä kykenee spontaanisti muuttamaan keskustelustrategioitaan ja 

käyttämiään keinoja keskustelua tukeviksi (Oelschlaeger & Damico, 2000; Michallet ym., 2003). 

Varmistaakseen omaa ymmärtämistään afaattisten henkilöiden läheiset saattavat muun muassa esit-

tää yhteiseen tietopohjaan perustuvia arvauksia, käyttää erilaisia kyselystrategioita mahdollisten 

vastausvaihtoehtojen rajaamiseksi tai pyytää avainsanaa, jolloin ilmauksen ymmärtäminen on 

helpompaa (Michallet ym., 2003). Epäselvissä tilanteissa läheinen saattaa myös pyytää afaattista 

henkilöä toistamaan asiansa tai rohkaista tätä käyttämään puheen sijaan jotain muuta keinoa, 

esimerkiksi eleitä (Rautakoski 2005: 21 [Flowers ja Peizer, 1984]). Koska kielellinen prosessointi 

voi afasian myötä hidastua huomattavasti, riittävän ajan antaminen keskustelun aikana voi myös 

tukea afaattisen henkilön kielellistä ilmaisua (Perkins, 1995; Michallet ym., 2004). Jos läheinen 

sietää hiljaisuutta ja taukoja keskustelussa, afaattiselle puhujalle tarjoutuu mahdollisuus prosessoida 

edellinen vuoro ja muodostaa myös oma vuoronsa rauhassa. Läheiset saattavat pyrkiä myös 

varmistamaan oman viestinsä välittymistä ja keskustelun onnistumista muokkaamalla omaa 

ilmaisuaan helpommin ymmärrettäväksi (Laakso & Klippi, 1999; Michallet ym., 2004). Lauseiden 

uudelleen muotoilu, asian selittäminen toisin sanoin, pyrkimys yksinkertaisten sanojen käyttöön ja 

eleiden käyttäminen puheen rinnalla voivat edistää afaattisen henkilön ymmärtämistä.  

 

Läheiset saattavat kuitenkin olla hyvin keinottomia viestiessään afaattisen läheisensä kanssa 

(Wilkinson, Bryan, Lock, Bayley, Maxim, Bruce, Edmundson & Moir, 1998; Booth & Perkins, 

1999; Oelschlaeger & Damico, 2000; Hopper ym., 2002; Michallet ym., 2004). Osa läheisistä ei 

löydä spontaanisti keinoja rakentaa keskustelua yhdessä afaattisen henkilön kanssa, tai heidän 

käyttämänsä keinot saattavat ennemminkin estää kuin edistää afaattisen henkilön osallistumista 

keskusteluun (Booth & Perkins, 1999; Kagan, 1998; Simmons-Mackie ym., 2004). Jos 

keskustelukumppanilla ei ole keinoja tukea afaattista puhujaa keskustelussa ja näin tehdä näkyväksi 

tämän todellista kielellistä kompetenssia, keskustelu on lähtökohdiltaan epäsymmetristä (Simmons-

Mackie & Kagan, 1999). Tällöin afaattinen henkilö tulee helposti riippuvaiseksi keskustelukumppa-

nin taidoista tehdä kysymyksistä ja tulkintoja.  

 

Afaattisen henkilön läheinen saattaa myös ottaa käyttöönsä strategioita, jotka tosiasiassa estävät 

afaattisen henkilön osallistumista (Kagan, 1998; Lindsay & Wilkinson, 1999). Osallistumista estä-

viä keinoja ovat esimerkiksi afaattisen henkilön puolesta puhuminen, sanojen arvailu liian niukko-

jen vihjeiden perusteella, afaattisten henkilöiden virheiden tarpeeton korjailu keskustelussa ja tietty-

jen puheenaiheiden välttely. Toisen henkilön puolesta puhuminen voidaan kokea hyvin loukkaa-
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vaksi ja kasvoja uhkaavaksi toiminnaksi, koska se yleensä korostaa puhujan epäonnistumista 

keskustelutilanteessa ja leimaa puhujan kykenemättömäksi ilmaisemaan asiaansa itse (Simmons-

Mackie ym., 2004). Afaattisen henkilön keskustelukumppanit saattavat tästä huolimatta valita 

viestintästrategiakseen puhua afaattisen henkilön puolesta ilman, että afaattinen henkilö jollain kei-

nolla pyytää keskustelukumppaniaan osallistumaan puheenvuoronsa rakentamiseen (Croteau & Le 

Dorze, 2006; Croteau, Vychytil, Larfeuil & Le Dorze, 2004; Manzo, Blonder & Burns, 1995; Sim-

mons-Mackie ym., 2004). Puolesta puhuminen estää afaattisen henkilön osallistumista ja rajoittaa 

afaattisen puhujan oikeutta kertoa omista kokemuksistaan ja mielipiteistään (Manzo ym., 1995). 

Puolesta puhuminen myös turhauttaa afaattisia puhujia viestintätilanteissa (Le Dorze & Brassard, 

1995), ja varsinkin vaikeasti afaattisten henkilöiden on entistä hankalampaa säilyttää vuoroaan ja 

ylläpitää omaa osallistumistaan keskustelukumppanin väliintulon jälkeen (Croteau & Le Dorze, 

2006). Suositellumpaa olisi yrittää selvittää keskustelussa esiin tullut ongelma yhdessä afaattisen 

henkilön kanssa ja tarvittaessa tulkita ratkaisu muille (Simmons-Mackie & Kagan, 1999; Oelschla-

ger & Damico, 2000). Puolesta puhuminen voi kuitenkin tuntua afaattisen henkilön 

keskustelukumppanista ainoalta keinolta tukea afaattista henkilöä keskustelussa ja auttaa tätä 

säilyttämään kasvot muiden keskustelijoiden edessä (Croteau ym., 2004).  

 

Vaikeus löytää sanoja on yleinen afasian oire: lähes kaikissa afasiamuodoissa esiintyy sananlöy-

tämisen ongelmia, ja afaattisten henkilöiden ilmaukset usein katkeavat sananhakuun (Laakso & 

Klippi, 2001). Tällaisessa tilanteessa läheinen saattaa yrittää arvailla haettavaa sanaa. Jos 

keskustelijoilla on yhteistä tietopohjaa, johon arvailu perustuu, arvailu voi tuottaa tulosta ja edistää 

keskustelun etenemistä (Oelschlaeger & Damico, 2000). Usein afaattisen henkilön keskustelu-

kumppanin arvailu on kuitenkin liian nopeaa ja niukkoihin vihjeisiin perustuvaa, jolloin strategia 

johtaa pitkiin merkitysneuvottelujaksoihin ja korostaa afaattisen puhujan kielellisiä vaikeuksia 

(Laakso & Klippi, 1999; Lindsay & Wilkinson, 1999; Cunningham & Ward, 2003).   

 

Läheiset saattavat myös takertua afaattisen puhujien tekemiin virheisiin ja vaatia afaattiselta henki-

löltä korjausta, vaikka ymmärtämisen ja keskustelun etenemisen kannalta korjauksen tekeminen ei  

olisikaan välttämätöntä (Wilkinson ym., 1998; Booth & Perkins, 1999; Lindsay & Wilkinson, 1999; 

Cunningham & Ward, 2003). Pyrkimyksenä läheisillä on yleensä yrittää ‖opettaa‖ afaattisia henki-

löitä ‖puhumaan oikein‖, esimerkiksi tarjoamalla semanttisia vihjeitä tai mallintamalla kohdesanaa 

(Booth & Perkins, 1999).  Tällainen toiminta ei kuitenkaan palvele keskustelun etenemistä, 

pikemminkin päinvastoin, sillä turhauttavat ja tarpeettomat korjausyritykset nostavat afaattisen 

henkilön puheeseen ja kieleen liittyvät ongelmat viestinnän kannalta tarpeettomasti keskustelun 
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fokukseen. Pitkät keskustelukumppanin vaatimat korjausjaksot myös keskeyttävät keskustelun 

etenemisen, ja keskustelijoiden roolit muuttuvat kahdesta tasavertaisesta aikuisesta keskustelijasta 

epätavalliseen opettaja–opetettava -asetelmaan (Wilkinson ym., 1998; Booth & Perkins, 1999; 

Lindsay & Wilkinson, 1999).   

 

Afaattisten henkilöiden läheiset saattavat myös tietoisesti vältellä tiettyjä puheenaiheita estääkseen 

pulmallisten viestintätilanteiden syntymistä, koska jo arkipäiväinen viestintä koetaan hyvin haasta-

vaksi (Le Dorze & Brassard, 1995; Michallet ym., 2003). Tiettyjen puheenaiheiden välttely kuiten-

kin rajoittaa afaattisen henkilön jo ennestään kaventuneita osallistumis- ja viestintämahdollisuuksia 

(Booth & Perkins, 1999; Dalemans, De Witte, Wade & Van den Heuvel, 2008; Davidson, Worrall 

& Hickson, 2003).  

 

Afaattisten henkilöiden läheiset eivät myöskään aina ole tietoisia haitasta, jonka afasia aiheut taa 

sairastuneelle (Le Dorze & Brassard, 1995; Sorin-Peters, 2003). Tietämättömyys erityisesti afasiaan 

liittyvistä ymmärtämisen vaikeuksista voi johtaa siihen, että läheinen ei ottaa huomioon afaattisen 

henkilön tarpeita keskustelutilanteissa ja läheisellä voi olla epärealistinen käsitys afaattisen henkilön 

ymmärtämisen taidoista (Takala, Klippi, Korpijaakko-Huuhka & Lehtihalmes, 1997; Sorin-Peters, 

2003). Läheiset saattavat myös pelätä, että ymmärtämisen vaikeuksien esille tuominen jollain ta -

valla leimaisi afaattisen henkilön. Kuitenkin tieto afaattisen henkilön ymmärtämisen vaikeuksista 

on oleellista, jotta ymmärtämistä osattaisiin keskustelussa tukea (Le Dorze & Brassard, 1995; Ma-

nochiopinig, Reed, Sheard & Choo, 1996). Toisaalta toimivien viestintäkeinojen puuttuessa afasia 

saattaa peittää afaattisen henkilön todellisen sosiaalisen ja kognitiivisen kyvykkyyden, jolloin 

keskustelukumppanit helposti odottavat afaattiselta henkilöltä ‖alisuoriutumista‖ (Kagan ym., 2001). 

 

 

 

1.2.3 Keskustelukumppaneiden taitojen vahvistuminen  

 

 

Afaattisen henkilön keskustelukumppanin rooli on siis merkittävä afaattisen henkilön arkipäivän 

viestinnän mahdollistajana (Kagan, 1998; Booth & Swabey, 1999, Pound ym., 2000: 63; Cranfill 

ym., 2005). Keskustelukumppani voi toimia keskustelussa afaattista henkilöä tukien ja parantaa 

näin afaattisen puhujan osallistumismahdollisuuksia sekä edistää psykososiaalista hyvinvointia (Le 

Dorze ym., 2000; Michallet ym., 2003; Cranfill ym., 2005). Läheiset eivät kuitenkaan aina osaa 

spontaanisti sopeuttaa viestintäänsä keskustelua ja afaattisen henkilön viestintää tukevaksi. Tämän 

vuoksi afaattisten henkilöiden keskustelukumppaneille on tarjottava neuvoja, tukea ja ohjausta, jotta 
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toimivia viestintäkeinoja voidaan löytää ja hyödyntää (Kagan, 1998; Kagan ym., 2001; Hopper ym., 

2002). 

 

Koulutusta ja ohjausta on viime aikoina suunnattu afaattisten henkilöiden läheisille, lähinnä 

perheenjäsenille tai sukulaisille (Lyon, Cariski, Keisler, Rosenbeck, & Levine, 1997; Wilkinson 

ym., 1998; Lock, Wilkinson, Bryan, Maxim, Edmundson, Bruce & Moir, 2001; Hopper ym., 2002; 

Rautakoski, 2005). Lisäksi afaattisten puhujien viestintämahdollisuuksia on pyritty lisäämään 

tarjoamalla koulutusta lähipiirin ulkopuolisille henkilöille; vapaaehtoisille (Kagan ym., 2001; 

Raynor & Marshall, 2003; McVicker, Parr, Pound, & Duchan, 2009) ja terveydenhuollon 

ammattilaisille (Shale, 2004). Erilaiset ohjelmat ja kurssit, joiden aikana keskustelukumppania kou-

luttamalla pyritään parempaan viestintään afaattisen henkilön kanssa, vaihtelevat menetelmiltään 

suuresti (katsaus Turner & Whitworth, 2006). Yhteisenä tavoitteena näillä kursseilla on kuntoutuk-

sen sosiaalisen ja yhteisöpohjaisen mallin mukaisesti mahdollistaa afaattisen puhujan osallistumista 

ja helpottaa arkipäivän viestintää uusien viestintäkeinojen haltuunoton ja keskustelukumppanin tuen 

avulla (Cranfill ym., 2005; Turner & Whitworth, 2006).  

 

Ryhmän merkitys uusien viestintäkeinojen omaksumisessa voi olla huomattava (Pound, Parr, Lind-

say & Woolf, 2000: 33; Elman, 2007). Ryhmässä toteutettu viestinnän kuntoutus kohentaa etenkin 

afaattisten henkilöiden toiminnallista kommunikointia (Lawson & Fawcus, 2001: 65; Rautakoski, 

2005: 63). Ryhmä pystyy myös tarjoamaan monipuolisesti erilaisia luonnollisia viestintätilanteita ja 

taidoiltaan erilaisia keskustelukumppaneita: tämä voi edistää erilaisten viestintäfunktioiden – 

esimerkiksi neuvottelu, kysyminen, väittely – käyttöä (Pound ym., 2000: 35; Elman, 2007). Ryh-

mässä afaattiset henkilöt saavat myös palautetta toiminnastaan ja viestintätaidoistaan toisilta ryh-

män jäseniltä (Pound ym., 2002:35). Ryhmä voi suorasti tai epäsuorasti myös edistää ryhmäläisten 

psykososiaalista hyvinvointia ja sopeutumista tarjoamalla turvallisen ympäristön, jossa vertaisuuden 

kokeminen ja samankaltaisten kokemuksien, kysymysten ja huolenaiheiden jakaminen on mahdol-

lista (Elman, 2007). Ryhmä voi parhaimmillaan rohkaista jäseniään uuden positiivisen 

viestintäidentiteetin rakentamisessa ja esiintuomisessa vertaispalautteen ja kasvaneiden 

osallistumismahdollisuuksien kautta. Ryhmämuotoinen ohjaus sopii hyvin interventioihin, joiden 

tavoitteena on keskustelutaitojen ja viestinnän kohentuminen, koska ryhmässä uudet viestintäkeinot 

saavat vahvistusta vertaispalautteesta ja keinojen käyttöä voidaan harjoitella ryhmän luonnollisissa 

vuorovaikutustilanteissa (Pound, ym., 2002: 37). 
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Yleistettäviä tutkimustuloksia afaattisen henkilön keskustelukumppanille suunnattujen ohjelmien 

vaikuttavuudesta on toistaiseksi niukasti, koska tutkitut muuttujat ja koulutuksen tehokkuuden 

mittaamiseen käytetyt arviointimenetelmät vaihtelevat tutkimuksissa suuresti (katsaus Turner & 

Whitworth, 2006). Keskustelukumppanin koulutusta tarkastelleista tutkimuksista saadut tulokset, 

joita olen koonnut liitteeseen 1, ovat kuitenkin olleet hyvin kannustavia: useissa tutkimuksissa on 

todettu, että keskustelukumppanin koulutus edistää afaattisen henkilön viestintää ja vaikuttaa siihen, 

kuinka hyvin afaattinen keskustelija saa ilmaistua itseään ja kuinka tehokasta viestintä on (Turner & 

Whitworth, 2006).  

 

Tutkimusten mukaan keskustelukumppanin taidot vaikuttavat siihen, kuinka pätevänä keskusteli -

jana afaattinen henkilö nähdään (Kagan ym., 2001). Koulutettu keskustelukumppani voi omalla 

toiminnallaan tukea afaattisen henkilön viestintää ja tehdä tämän todellisen viestintäpotentiaalin 

näkyväksi. Koulutuksen on myös todettu auttavan läheisiä tekemään tarkempia havaintoja 

viestintätilanteista ja afasian vaikutuksia viestintään (Booth & Swabey, 1999). Keskustelutilantei-

den tarkempi havainnointi auttaa läheisiä monitoroimaan omia keskustelua edistäviä tai estäviä kei-

noja ja strategioita sekä muokkaamaan omaa toimintaansa paremmin keskustelua tukevaksi (Hopper, 

Holland & Rewega, 2002; Gunningham & Ward, 2003).  

 

Afaattisen henkilön ja tämän keskustelukumppanin ohjaus vaikuttaa myös afaattisen henkilön 

toiminnallisen kommunikoinnin kohenemiseen (Hopper ym., 2002; Rautakoski, 2005: 63; Granroth, 

2007). Toiminnallisen kommunikoinnin kohentumista on selitetty toisaalta sillä, että ohjauksessa 

afaattisen henkilön läheinen omaksuu uusia keinoja tukea afaattista keskustelukumppania ja myös 

afaattiset henkilöt lisäävät ei-sanallisten keinojen käyttöä viestinnässään, jolloin toiminnallinen 

viestintä tehostuu (Hopper ym., 2002, Rautakoski, 2005: 104). Ohjauksessa sekä läheisiä että 

afaattisia henkilöitä usein kannustetaan ja ohjeistetaan ei-sanallisten viestintäkeinojen käyttöön pu-

heen tukena. Sekä afaattisten henkilöiden että läheisten on havaittu ohjauksen myötä lisäävän ei-

sanallisten keinojen käyttöä keskustelun tukena (Cunningham & Ward, 2003; Rautakoski, 2005: 70). 

Ei-sanallisten keinojen käyttöä ohjauksen jälkeen olisi kuitenkin syytä seurata, koska Rautakosken 

(2005: 76) mukaan läheisten ei-kielellisten keinojen käyttö lisääntyi vain väliaikaisesti.  

 

Afaattisen henkilön ja hänen keskustelukumppaninsa keskustelun on havaittu rakentuvan eri tavalla 

ohjauksen jälkeen kuin ennen sitä. Ohjauksen on todettu vaikuttavan keskustelussa esiintyvien 

itsekorjausjaksojen määrään (Booth & Swabey, 1999; Cunningham & Ward, 2003), korjausjaksojen 

pituuteen (Booth & Swabey, 1999) sekä korjausyritysten onnistumiseen (Cunningham & Ward, 
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2003). Keskustelussa on todettu esiintyvän ohjauksen jälkeen aiempaa vähemmän väärinymmärryk-

siä, koska tarve tehdä korjauksia on vähentynyt ohjauksen myötä (Cunningham & Ward, 2003).  

Keskustelun etenemisen katkaisevia pitkiä korjausjaksoja ja turhauttavia epäonnistumisia 

korjausyrityksissä on myös raportoitu esiintyvän keskusteluissa vähemmän ohjauksen jälkeen 

(Cunningham & Ward, 2003). Ohjauksen on todettu vaikuttavan myös keskustelussa esiintyvien 

toisen tekemien korjausten määrään siten, että läheiset esittivät afaattisille henkilölle aiempaa 

vähemmän suoria korjauspyyntöjä ja juuttuivat afaattisten henkilöiden puheessa esiintyviin virhei-

siin harvemmin (Wilkinson ym., 1998; Booth & Perkins, 1999). Tämä on merkki keskustelun 

rakenteen muuttumisesta normaalimpaan suuntaan, sillä aikuisten välisessä keskustelussa suorat 

toisen korjaukset ovat yleensä erittäin harvinaisia. 

 

Suomessa afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä ohjaus on toteutettu 

sopeutumisvalmennuskursseilla ja kolmannen sektorin toimintana erilaisten paikallisten 

afasiayhdistysten kautta, kuten tässä pro gradu -tutkimuksessa raportoitu Kommunikaatiokoulukin. 

Sopeutumisvalmennus on Suomessa lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tehtävänä on 

tukea valmennukseen osallistuvia henkilöitä selviämään paremmin arjessa (Laki 380/1987 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 8 §; Asetus 759/1987 15§ ase-

tus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Laki 601/1991 

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, 3§ ja 4 §).  
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on tarkastella Kommunikaatiokoulu-kurssilla annetun ohjauk-

sen vaikutusta afaattisen henkilön ja tämän läheisen viestintätaitoihin. Keskustelu kahden ihmisen 

välillä rakennetaan yhteistyön avulla, ja viestintäympäristö voi toiminnallaan joko estää tai tukea 

afaattisen henkilön viestintää. Jos afaattisen henkilön läheinen omaksuu kurssin aikana uusia kei-

noja viestiä, hän voi paremmin tukea afaattista henkilöä keskustelussa ja nostaa tämän viestintätai-

dot paremmin esiin. Näin yhdessä työskentelemällä afasiasta aiheutuva haitta keskustelussa voi 

lieventyä huomattavasti. Koska vastuu viestinnän onnistumisesta on kuitenkin molempien 

keskustelijoiden varassa, on tärkeää suunnata ohjausta ja tarkastella ohjauksen vaikutusta kumman-

kin keskustelun osapuolen viestintäkeinoihin ja strategioihin.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1.) Miten afaattisen henkilön ja läheisen arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta kommunikaati-

osta muuttuvat kurssin myötä?  

a) Vastaavatko afaattisen henkilön ja läheisen arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta 

kommunikaatiosta toisiaan ja ovatko muutokset samansuuntaisia? 

b)    Keskittyvätkö muutokset samoille viestinnän osa-alueille? 

 

2.)   Millaisia muutoksia keskustelun rakenteessa tapahtuu kurssin myötä? 

a)   Miten keskustelu rakentuu ennen kurssia ja kurssin jälkeen vuorottelu- ja korjausjäsennyksen 

näkökulmasta? 

b)   Ovatko afaattinen henkilö ja läheinen omaksuneet uusia viestintäkeinoja tai -strategioita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

3 Menetelmä 

 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman ja Pirkanmaan 

Aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen toteuttaman Kommunikaatiokoulu-projektin (2006–2008) yh-

deltä kurssilta Tampereella kevään 2008 aikana. Osallistujia kurssille oli haettu Pirkanmaan Aivo-

halvaus- ja afasiayhdistyksen lehti-ilmoituksen, puheterapeuttien ja kuntoutusohjaajien sekä 

aluekerhojen yhteyshenkilöiden kautta. Kommunikaatiokoulu-kurssille osallistui viisi afaattista 

henkilöä ja viisi heidän läheistään Pirkanmaan seudulta.  

 

 

3.1 Tutkimushenkilöt  

 

Kaikki kevään 2008 Kommunikaatiokoulu-kurssille tulleet afaattiset henkilöt ja heidän läheisensä 

osallistuivat tähän tutkimukseen. Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä oli, että tutkimushen-

kilöt halusivat osallistua tutkimukseen, että he pystyivät sitoutumaan kurssiin koko sen keston 

ajaksi ja että aineiston keruulle ei ollut esteitä, toisin sanoen aineiston keruu saatiin aikataulutettua 

siten, että näytteet olivat edustavia otoksia kurssin alusta ja lopusta. Kurssille tai tutkimukseen 

osallistumista ei etukäteen rajattu minkään taustamuuttujan kuten iän, afasian vaikeusasteen tai 

afaattinen henkilö–läheinen-parien sukulaisuussuhteen mukaan esimerkiksi siten, että vain puolisot 

olisi otettu mukaan tutkimukseen. Heterogeeninen tutkittavien joukko on edustavampi otos verrat-

tuna ennalta tiettyjen ominaisuuksien mukaan valikoituun joukkoon (Rautakoski, Korpijaakko-

Huuhka & Klippi, 2008), vaikka tutkittavien henkilöiden määrä onkin pieni. 

 

Koska tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä 

keskinäisessä viestinnässä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, käsittelen tutkimushenkilöitä viitenä 

afaattinen henkilö–läheinen-parina. Taustatiedot tutkimushenkilöistä olen koonnut liitteeseen 2.   

 

3.1.1 Afaattiset kurssilaiset 

 

Kommunikaatiokoulu-kurssille osallistui viisi henkilöä, joilla on afasia. Afaattisten kurssilaisten ikä 

vaihteli välillä 37–70 vuotta. Kaksi afaattista tutkimushenkilöä oli yli 55-vuotiaita ja kolme afaat-

tista henkilöä alle 55-vuotiaita. Nuorimman tutkimushenkilön afasian taustalla oli aivovamma. Mui-

den tutkimushenkilöiden afasian etiologia vaihteli: yhdellä tutkimushenkilöllä afasian taustalla oli 
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iskeeminen aivoinfarkti ja kahdella aivoverenvuoto. Yhden tutkimushenkilön afasian oirekuvaan 

vaikuttivat aivokasvaimen poistoleikkaus sekä myöhemmin saatu aivoinfarkti. Afaattisista kurssilai-

sista neljä oli miehiä ja yksi nainen. Myös sairastumisesta kulunut aika vaihteli: kolmella henkilöllä 

sairastumisesta oli kulunut noin kaksi vuotta, yhdellä 3,5 vuotta ja yhdellä jo selvästi tätä kauemmin.  

Kaikilla tutkimushenkilöillä sairastumisesta oli kuitenkin kulunut niin pitkä aika, etteivät 

tutkimushenkilöt olleet enää intensiivisen kuntoutuksen vaiheessa (ks. Kaste, Hernesniemi & Kotila, 

2006: 329).  

 

Afaattisten henkilöiden afasiaoireyhtymä ei ollut kurssin sisäänottokriteerinä, eikä tutkittavien 

oireyhtymistä siksi kerätty tarkkaa tietoa. Tätä tutkimusta varten määrittelin afaattisten tutkimus-

henkilöiden häiriön tyypin ja afasian vaikeusasteen viimeisimpien puheterapeuttisten tutkimusten ja 

omien havaintojeni perusteella. Jaoin afaattiset tutkimushenkilöt puhetuotoksen luonteen perusteella 

sujuviin ja sujumattomiin afasiatyyppeihin (ks. Goodglass & Kaplan, 1972; suomennos: Laine, 

Niemi, Koivuselkä-Sallinen & Tuomainen, 1997: 145). Sujumattomassa afasiassa korostuu puheen 

tuoton neuraalisen ohjelmoinnin vaikeus, ja ilmaisun sujuvuuden säätely on heikentynyt. Henkilöllä 

voi olla vaikeuksia ilmaisun aloittamisessa, ääntöliikkeiden ohjelmoinnin tarkkuudessa ja niiden 

perättäisen tuottamisen säätelyssä. Puhe katkeilee, artikulointi on työlästä ja äänteet epätarkkoja. 

Sujuvassa afasiassa puheen tuotto on paremmin säilynyt, ja puhe voi olla artikulaatioltaan sujuvaa 

ja monisanaista. Sujuvassa afasiassa toistamiskyky ja puheen ymmärtäminen ovat kuitenkin usein 

heikentyneet. Henkilöllä on lisäksi selviä sananlöytämisen vaikeuksia ja ilmaisut voivat olla 

parafaattisia eli sanat tai äänteet korvautuvat toisilla. Globaaliafasiassa kaikki kielen osa-alueet ovat 

vaikeasti häiriintyneet. Kaikilla afaattisilla tutkimushenkilöillä oli sujumaton afasia. 

 

Tutkimushenkilöiden afasian vaikeusasteen arvioinnissa käytin Bostonin diagnostisen afasiatutki-

muksen kuusiportaista (0–5) arviointiasteikkoa (Laine, Niemi & Koivuselkä, 1997; 103). Vaikeus-

aste 0 tarkoittaa, ettei henkilöllä ole käyttökelpoista puhetta eikä puheen ymmärryskykyä. Vaikeus-

aste 5 tarkoittaa, että havaittavissa olevat puheen häiriöt ovat minimaalisia (jäännösoireita), vaikka 

henkilö voi kokea subjektiivisia vaikeuksia kielellisessä ilmaisussaan (ks. liite 3). Tämän tutkimuk-

sen afaattisten henkilöiden afasian vaikeusaste vaihteli välillä 2–4 eli vaikeasta lievään häiriöön. 

Vaikeusasteen luokitus ei systemaattisesti ota kantaa afaattisen henkilön ymmärtämisen häiriöihin. 

Ymmärtämisen häiriöt voivat tietenkin suuresti vaikuttaa viestinnän onnistumiseen, ja siksi tätä 

tutkimusta varten afaattisten tutkimushenkilöiden ymmärtämisen taidot selvitettiin viimeisimmän 

puheterapeuttisen tutkimuksen perusteella. Yhdellä tutkimushenkilöistä oli vaikea ymmärtämisen 

häiriö, ja kolmella oli lieviä ymmärtämisen ongelmia, jotka näkyivät etenkin moniosaisten ohjeiden 
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ja monimutkaisten kieliopillisten rakenteiden ymmärtämisen vaikeutena. Yhdellä tutkimushenki-

löllä ei ollut afasiaan liittyvää ymmärtämisen häiriötä. 

 

3.1.2 Kurssille osallistuneet läheiset 

 

Myös afaattisten henkilöiden läheisiä osallistui kurssille viisi. Kaikki läheiset olivat naisia. Iältään 

läheiset olivat 24–77-vuotiaita.  Kurssille osallistuneiden afaattinen henkilö–läheinen-tutkimuspa-

rien sukulaisuussuhde vaihteli. Afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnatussa ohjauk-

sessa afaattisen henkilön viestintäkumppani on tavallisimmin puoliso (Rautakoski, 2005: 42; Turner 

& Whitworth, 2006). Tälle Kommunikaatiokoulu-kurssille osallistuneet henkilöt olivat kuitenkin 

käytännön syistä – puolison oli esimerkiksi vaikea osallistua kurssille – tai puolison puuttumisen 

vuoksi päätyneet valitsemaan puolison sijaan jonkun muun perheenjäsenen afaattisen henkilön 

keskustelukumppaniksi. Tähän tutkimukseen osallistui vain yksi pariskunta. Yhden parin muodosti-

vat sisarukset ja loput kolme paria olivat vanhempi–lapsi-pareja. Tutkimusparien yhteydenpidon 

määrä vaihteli myös, mutta kaikki parien osapuolet tunsivat toisensa hyvin, viestivät paljon keske-

nään ja olivat tietoisia viestintään liittyvistä ongelmista. Kaksi pareista asui samassa taloudessa, jo-

ten he olivat tekemisissä keskenään päivittäin. Kaksi tutkimusparia tapasi noin kerran viikossa ja 

yksi pari kertoi tapaavansa toisiaan useita kertoja viikossa.  

 

 

3.2 Kommunikaatiokoulu 

 

Kommunikaatiokoulun tavoitteena oli tarjota afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen uusia kei-

noja arkipäivän viestintätarpeisiin. Ohjauksessa havainnoitiin kurssilaisten käytössä olevia keinoja 

ja pohdittiin keinojen toimivuutta osallistumisen ja toimintaa estävien ja mahdollistavien tekijöiden 

näkökulmasta (ks. ICF, 2004). Viestinnän sujumista pyrittiin edistämään uusien vaihtoehtoisten 

viestintäkeinojen mallintamisen ja harjoittelun kautta. Kurssilla tarjottiin myös tietoa afasiasta il-

miönä ja sen monimuotoisuudesta sekä kielellisten vaikeuksien vaikutuksesta viestintään. Ohjauk-

sen, mallintamisen ja harjoittelun kautta pyrittiin tekemään näkyväksi afaattisten kurssilaisten 

viestintäpotentiaali (ks. myös Kagan ym., 2001). Viestintäpotentiaalin näkyväksi tekemisen tarkoi-

tus oli auttaa afaattisia puhujia huomaamaan säilyneet taitonsa sekä saada läheiset huomaamaan, 

millä keinoin he parhaiten pystyvät tukemaan afaattista keskustelukumppaniaan keskustelussa ja 

mahdollistamaan osallistumista arjen tilanteissa. Vaihtoehtoisten viestintäkeinojen löytämisellä ja 

käyttöönotolla pyrittiin edistämään viestintää ja tätä kautta lisäämään osallistumisen mahdollisuuk-
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sia ja parantamaan afaattisen puhujan elämänlaatua sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Uusien 

toimintatapojen konkreettista käyttöä harjoiteltiin kurssin tapaamiskerroilla pragmaattisen näkökul-

man mukaisesti keskustelutilanteissa. 

 

Ohjaus toteutettiin keskusteluun, mallintamiseen ja harjoitteluun pohjautuvana ryhmämuotoisena 

interventiona. Kommunikaatiokoulun tapaamiset rakentuivat joka kerta hyvin samantyyppisesti. 

Jokainen tapaaminen aloitettiin alkukeskustelulla, jossa kerrattiin edellisen tapaamiskerran teemoja, 

ja parit kertoivat, kuinka he olivat hyödyntäneet tai pystyneet soveltamaan kurssilla saamaansa tie-

toa arjen keskustelutilanteisiin. Alkukeskustelun jälkeen ohjaaja pohjusti tapaamiskerran viestintään 

liittyvää teemaa videoesimerkin avulla. Tämän jälkeen kurssilaiset tekivät aiheeseen liittyviä 

keskusteluharjoituksia. Harjoituksissa afaattinen henkilö–läheinen-parit sekoitettiin ja ryhmän jäse-

nistä muodostettiin uudet parit harjoitusta varten. Keskustelukumppania vaihtamalla pyrittiin teke-

mään näkyväksi läheisten käytössä olevia viestintätaitoja ilman tuttujen arjen viestintärutiinien 

vaikutusta. Näin menetellen vältettiin myös se, etteivät keskustelijat harjoituksissa juuttuneet toista-

maan vain vanhoja toimintamalleja, vaan parit saivat mallin myös toisenlaisesta tavasta viestiä. Vie-

raan keskustelukumppanin – jonkin toisen parin jäsen tai ohjaaja – ajateltiin pystyvän harjoituksissa 

tekemään harjoitusta sivusta seuraavalle läheiselle näkyväksi afaattisen henkilön todellisen 

viestintäpotentiaalin. Kurssilla pyrittiin välttämään henkilökohtaista arvostelua ja ajateltiin, että 

pareja vaihtamalla kurssilaisten olisi helpompi antaa palautetta keskustelussa käytetyistä keinoista, 

kun palaute ei kohdistunut suoraan tiettyihin henkilöihin ja heidän tapaansa toimia vaan keskuste-

lussa esille tulleisiin ilmiöihin.  

 

Yhden parin keskustellessa muut seurasivat ja havainnoivat keskustelua. Harjoituksen päätyttyä 

sekä videolta nähdyt esimerkit että kurssilaisten harjoituskeskustelut analysoitiin ohjaajan opastuk-

sella muun muassa ajankäytön (tilanteen rauhallisuus, päällekkäisyydet, tauot), puheenvuorojen 

jakautumisen, keskustelun tasapainon (keskustelijoiden tasavertaisuus), keskustelussa käytettyjen 

keinojen ja strategioiden (erilaiset kysymystyypit, puhetta tukevat ja korvaavat keinot, arvaukset 

jne.) ja keskustelua tukevien keinojen (ymmärrystarjoukset, vastauksen varmistaminen, mallintami-

nen, vastausvaihtoehtojen rajaus) näkökulmista. Harjoituksen purkamisen, analysoinnin ja 

palautteenannon jälkeen harjoitus toistettiin eri osallistujilla. Tapaamisen lopuksi ryhmäläisille 

annettiin kotiin mietittäväksi ja harjoiteltavaksi jokin tapaamiskerran aihepiiriin liittyvä kysymys tai 

tehtävä. Kaikki Kommunikaatiokoulussa tehdyt harjoitukset liittyivät arkisiin puheenaiheisiin, ku-

ten ruuanlaittoon, harrastuksiin tai kuultujen ja nähtyjen asioiden jakamiseen. Kurssilla käsiteltyjä 

viestintään liittyviä teemoja olivat esimerkiksi afasian vaikutus viestintään, sairastumisen kriisi ja 
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sen herättämät tunteet, puhevallan jakautuminen keskustelussa, kielellisten osatoimintojen arviointi 

ja arvioinnista saadun tiedon hyödyntäminen keskustelussa sekä keskustelussa esiin tulevat 

virhetulkinnat.  

 

Kommunikaatiokoulu-ryhmä kokoontui kolmen kuukauden aikana viikoittain yhteensä yhdeksän 

kertaa, ja jokainen tapaamiskerta kesti noin kaksi tuntia. Ryhmää ohjasi kokenut puheterapeutti, 

jolla oli myös aiempaa kokemusta afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä ohjauksesta. 

Tarkemmat tiedot Kommunikaatiokoulun rakenteesta ja tapaamisten sisällöstä löytyvät liitteestä 3. 

 

 

3.3 Aineiston keruu 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella ohjauksen vaikutusta afaattisten henkilöiden ja heidän 

läheistensä viestintään. Tutkimus on tyypiltään monitapaustutkimus, jonka aineisto muodostuu 

toiminnallisen viestinnän tehokkuutta arvioivan kyselyn vastauksista (ks. luku 3.3.1) ja autenttisten 

keskustelutilanteiden litteraateista (ks. luku 3.3.2). Mahdollista viestintätaidoissa tapahtuvaa 

muutosprosessia tarkastelin afaattisten henkilöiden toiminnallisen viestinnän ja parien keskustelun 

rakenteessa tapahtuvien muutosten kautta. Mahdollisen muutoksen esiin saamiseksi aineistoa kerät-

tiin sekä kurssin alussa että kurssin loputtua. Kurssin kokonaiskesto oli noin kolme kuukautta. 

Aineiston keruukertojen välissä ryhmä kokoontui normaalisti. Tutkimushenkilöiden toiveiden mu-

kaan aineisto kerättiin joko tutkimushenkilöiden kotona tai yliopistolla, jossa ryhmä kokoontui. 

 

3.3.1 Toiminnallisen kommunikoinnin arviointi 

 

Toiminnallisen kommunikoinnin arvioinnissa käytin Communicative Effectiveness Index (CETI) -

mittarin suomenkielistä versiota (Klippi, Korpijaakko-Huuhka ja Lehtihalmes, 1994). Alkuperäi-

sessä CETI-mittarissa (ks. Lomas, Pickard, Bester, Elbard, Finlayson ja Zoghaib, 1989) kuvataan 16 

arkipäivän tilannetta, jossa afaattisen henkilön toiminnallista kommunikaatiokykyä verrataan ennen 

sairastumista vallinneeseen tilaan. Arvio tehdään 10 cm pitkällä visuaalisanalogisella asteikolla 

(VAS), jonka ääripäät ovat ‖ei pysty lainkaan‖ ja ‖pystyy yhtä hyvin kuin ennen sairastumista‖. 

Arvioija merkitsee vastauksensa janalle erikseen kunkin kysymyksen kohdalle. Pistemäärät saadaan 

mittaamalla vastauksen paikka janalta millimetrin tarkkuudella siten, että yksi millimetri vastaa yhtä 

pistettä. Pistemäärien keskiarvosta muodostuu kommunikaatioindeksi, jonka arvo voi vaihdella vä-

lillä 0–100.  
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CETI-mittari on alun perin kehitetty läheisten käytettäväksi mittaamaan afaattisen henkilön 

toiminnallista viestintäkykyä arkipäivän tilanteissa (Lomas ym., 1989). Mittarin validiteetti ja 

reliabiliteetti on todettu hyväksi läheisten käyttämänä. Kuntoutuksen sosiaalisen mallin periaattei-

den mukaan afaattinen henkilö on oman elämäntilanteensa asiatuntija, ja ulkopuolisen arvioin – 

esimerkiksi läheisen tai asiantuntijan arvion – rinnalla korostuu entistä vahvemmin afaattisen henki-

lön itsearvioinnin merkitys. Viime aikoina CETI-mittaria onkin käytetty myös afaattisten henkilöi-

den itsearvioinnin työkaluna (Rautakoski, 2005; Rautakoski, Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2008). 

Rautakoski (2005: 58 ja 112) totesi tutkimuksessaan, että CETI-mittari soveltuu myös afaattisten 

henkilöiden itsearvioinnin välineeksi. Koska CETI-mittarin käyttö arviointimenetelmänä perustuu 

puhutun tai kirjoitetun kielen ymmärtämiseen, se ei kaikissa tapauksissa sellaisenaan sovi 

itsearviointivälineeksi afaattisille henkilöille, joilla on kielellisiä vaikeuksia (Rautakoski, Korpi-

jaakko-Huuhka & Klippi, 2008). Jotta afaattisten henkilöiden on mahdollista arvioida toiminnallista 

viestintäänsä, mittaria täytyy muokata afaattisten henkilöiden kielelliset vaikeudet paremmin 

huomioon ottavaksi. CETI-mittarin kysymysten ymmärtämistä ja kysymyksiin vastaamista voidaan 

tukea lisäämällä mittariin kuvia. Kysymysten esittäminen multimodaalisin keinoin tukee myös 

afaattisia henkilöitä arvioinnin tekemisessä ja parantaa arvioinnin luotettavuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa sekä afaattiset henkilöt että heidän läheisensä arvioivat afaattisen henkilön 

toiminnallista kommunikaatiota CETI-mittarin avulla. Annoin tutkimustilanteessa tutkimushenki-

löille suulliset ohjeet kyselylomakkeen täytöstä. Läheisten täyttämässä lomakkeessa löytyivät myös 

kirjalliset täyttöohjeet. Läheiset täyttivät CETI-lomakkeen itse, ja afaattiset henkilöt täyttivät 

lomakkeen minun kanssani. Afaattisten henkilöiden täyttämässä lomakkeessa oli kysymysten ja 

VAS-asteikon lisäksi kuvia, kuten Rautakosken (2005) ja Rautakosken, Korpijaakko-Huuhkan ja 

Klipin (2008) tutkimuksissa. Käytin tutkimuksessani Pirkko Rautakosken (2003) laatimaa CETI-

mittarin kuvitettua versiota. Kuvien käytöllä pyrin varmistamaan kysymysten ymmärtämistä ja 

helpottamaan vastausjanan hahmottamista. Jokaisen kysymyksen alapuolella oli kuvia, jotka 

kuvasivat kysymyksen sisältöä. VAS-janan yläpuolella oli kasvokuvia, joiden avulla vastausjana 

pyrittiin tekemään konkreettisemmaksi. Arviointitilanteessa näytin ja luin afaattisille 

tutkimushenkilöille kuvitetut kysymykset ääneen ja muotoilin tarvittaessa kysymyksen uudelleen 

toisin sanoin. 
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3.3.2 Keskustelunäytteiden videointi 

 

Aineistonkeruuta varten tapasin tutkimusparit yksitellen, ja ennen varsinaista aineiston keruukertaa 

ohjeistin pareja miettimään valmiiksi jokin heille luontevan keskustelunaiheen. Nauhoitustilan-

teessa pyysin pareja keskustelemaan valitsemastaan aiheesta vähintään kymmenen minuutin ajan. 

Valittu keskustelun teema ei sitonut keskustelijoita mitenkään: pyysin tutkimushenkilöitä mietti-

mään mahdollisia keskustelunaiheita etukäteen lähinnä siksi, että heillä olisi jotain, mistä lähteä 

liikkeelle kenties jännittävässä tutkimustilanteessa. Nauhoitin keskustelunäytteet jalustalla seiso-

valla videokameralla. Keskustelijat istuivat kaikissa nauhoitustilanteissa pöydän ääressä joko 

vastakkain tai kulmittain vierekkäin siten, että keskustelijoiden välillä oli suora näköyhteys. Kamera 

asetettiin riittävän kauas tutkimushenkilöistä, jolloin molemmat kuvattavat näkyivät kuvassa koko-

naan; myös kasvojen ilmeet, katseet ja tutkimushenkilöiden käyttämät eleet näkyivät videolla. 

Kuvaustilanteet olivat pääsääntöisesti rauhallisia ja häiriöttömiä keskustelutilanteita, mutta tilantei-

den autenttisuuden vuoksi myös joitain häiriöääniä tallentui nauhalle. Poistuin itse huoneesta 

keskustelun nauhoituksen ajaksi.  

 

Pyrin saamaan videolle mahdollisimman edustavan ja luonnollisen näytteen pareille tyypillisestä 

keskustelusta. Käytännössä kuvaaminen saattoi jonkin verran vaikuttaa tilanteiden luontevuuteen, 

mutta tutkimushenkilöt olivat aikuisia ihmisiä, joille tällainen kahvipöytäkeskustelu on oletettavasti 

tuttu ja luonnollinen keskustelun konteksti. 

 

 

3.4 Aineiston analysointi 

 

3.4.1 Toiminnallisen kommunikoinnin arvioiden analysointi 

 

Sekä afaattiset henkilöt että heidän läheisensä arvioivat afaattisen henkilön toiminnallista viestintä -

kykyä CETI-mittarin avulla. Tarkastelin tutkimushenkilöiden tekemiä arvioita kolmella tavalla. 

Ensiksi vertasin jokaisen afaattinen henkilö–läheinen-parin osapuolten arvioiden pistemääriä toi-

siinsa, jotta sain selville, miten yhteneviä tai toisistaan poikkeavia läheisten ja afaattisten henkilöi-

den arviot toiminnallisesta viestinnästä ovat. Toiseksi tarkastelin kurssin vaikutusta afaattisten 

henkilöiden toiminnalliseen viestintään vertaamalla tutkimushenkilöiden tekemiä arvioita kurssin 

alusta kurssin lopussa tehtyihin arvioihin. Kolmanneksi vertasin toiminnallisen viestinnän 

kokonaispisteiden lisäksi myös eri viestinnän osa-alueissa tapahtunutta muutosta ja parien osapuol-



 

 22 

ten arvioita näillä viestinnän osa-alueilla (summamuuttujat). Viestinnän eri osa-alueiden muutosta 

tarkastelin Rautakosken (2005: 55) faktorianalyysillä muodostamien summamuuttujien kautta. 

Rautakoski (2005) jakoi CETI-mittarin muuttujat ryhmiin sen mukaan, millaisia viestintätaitoja 

niiden kuvaamat tilanteet edellyttävät. Vaativan kommunikaation ryhmään kuuluvat tilanteet, jotka 

edellyttävät monipuolisia kielellisiä taitoja ja puheilmaisua sekä kirjoituksen ymmärtämistä (lomak-

keen kysymykset 2, 6, 7, 13, 14 ja 16). Osallistumisen ryhmän kysymykset kartoittavat tilanteita, 

joissa henkilö osoittaa viestintätilanteessa kuuntelevansa ja seuraavansa keskustelua, vaikka itse ei 

pystyisi aktiivisesti osallistumaan keskusteluun (kysymykset 1, 4, 9, 10, 12 ja 15). Näissä tilanteissa 

henkilö tekee kuitenkin keskustelun aloitteita ja ilmaisee itseään esimerkiksi ei-sanallisin keinoin. 

Niukan ilmaisun kysymykset koskevat tilanteita, joissa viestintä tapahtuu rajoittuneilla ilmauksilla, 

esimerkiksi kyllä/ei-vastauksilla. Niukan ilmaisun tilanteet vaativat usein keskustelukumppanilta 

tulkintaa ja lisäkysymyksiä (kysymykset 3, 5, 8 ja 11). Kolme faktoria muodostuu eri määrästä 

muuttujia. Tämä vuoksi eri viestinnän osa-alueiden maksimipistemäärät ovat erilaiset. Vaativan 

kommunikaation ja osallistumisen ryhmien maksimipistemäärä on 60. Niukan ilmaisun ryhmän 

maksimipistemäärä on 40. Koska ryhmät ovat erikokoisia, en vertaa eri osa-alueiden pistemääriä 

suoraan toisiinsa, vaan vertaan annettujen pistemäärien prosenttiosuutta kunkin alueen 

maksimipistemäärästä.   

 

3.4.2 Keskustelunäytteiden analysointi 

 

Tutkimushenkilöiden keskustelun rakenteen muutosten arvioinnissa käytin etnometodologian pii-

ristä lähtöisin olevaa keskustelunanalyysin menetelmää. Keskustelunäytteet litteroin Seppäsen 

(1997: 22–23) mallia soveltaen. Käyttämäni litterointimerkit löytyvät liitteestä 5. Nauhoitetut 

keskustelunäytteet litteroin kokonaisuudessaan mahdollisimman tarkasti.  

 

Keskustelunanalyysi on aineistolähtöinen, laadullinen vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä (Ler-

ner, 2004). Keskustelunanalyysissä puhetta ei käsitellä puhujan ja kuulijan erillisinä informaation 

vaihtoon tähtäävinä suorituksina vaan sosiaalisena toimintana, jossa molemmat keskustelijat pyrki-

vät toiminnallaan saavuttamaan ja ylläpitämään keskinäistä ymmärrystä. Tämän vuoksi vuorovaiku-

tusta tarkastellaan nimenomaan keskustelijoiden yhteisenä saavutuksena. Keskustelunanalyyttisessä 

lähestymistavassa myös kontekstin merkitys keskustelussa on huomattava: aiemmin sanotut vuorot 

vaikuttavat uusiin vuoroihin, jotka taas luovat odotuksia sille, mitä seuraavassa vuorossa tapahtuu 

(Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974). Keskustelunanalyysin perusoletuksena on, että ihmisten väli-

nen vuorovaikutus on kauttaaltaan jäsentynyttä toimintaa (Sacks, 1992: 3–11). Keskustelu jäsentyy 
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samanaikaisesti kolmella tavalla: vuorottelujäsennyksen, sekvenssijäsennyksen ja korjausjäsennyk-

sen kautta (Hakulinen, 1997: 16). Puhuessaan keskustelijat orientoituvat toteuttamaan näitä erilaisia 

jäsennystapoja, jotta heidän on mahdollista saada aikaan mielekästä vuorovaikutusta ja ymmärtää 

toisiaan. Keskustelun jäsentyminen tietyllä tavalla luo sen taustan, jota vasten keskustelijat rakenta-

vat vuorojaan ja toisaalta tulkitsevat toistensa vuoroja. Työssäni keskityn tarkastelemaan tutkitta -

vien parien keskustelun rakentumista vuorottelu- ja korjausjäsennyksen kautta. 

 

Vapaan keskustelun vuorottelujäsennykselle on tyypillistä, että siirtymä vuorosta toiseen tapahtuu 

nopeasti ja sujuvasti (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Keskustelun aikana pääsääntöisesti yksi 

puhuja on äänessä kerrallaan ja mahdolliset päällekkäisyydet kestävät vain hetken. Keskustelijat 

säätelevät itse vuorojen jakaantumista ja vuorojen pituutta, järjestystä sekä niiden sisältöä. 

Puheenvuorot jakautuvat keskustelussa siten, että äänessä olevalla puhujalla on oikeus valita seu-

raava puhuja esimerkiksi kysymällä tältä jotain suoraan. Ellei vuoron haltija erikseen osoita vuoroa 

kenellekään, kuka tahansa voi ottaa vuoron itselleen. Mikäli seuraavaa puhujaa ei ole osoitettu eikä 

kukaan tartu vuoroon, myös viimeksi äänessä ollut voi ottaa vuoron. Vuorot voivat koostua hyvin 

erilaisista rakenneyksiköistä, ja jokaisen syntaktisen kokonaisuuden loppu on mahdollinen puhujan 

vaihdoksen paikka.  

 

Korjausjäsennys on kattotermi niille tavoille, joiden avulla keskustelijat käsittelevät puhumisessa, 

puheen kuulemisessa tai sen ymmärtämisessä esiintyviä ongelmia keskustelun aikana (Schegloff, 

Jefferson & Sacks, 1977). Korjausjäsennyksen avulla puhujien on mahdollista saavuttaa ja ylläpitää 

keskinäistä ymmärtämistä keskustelussa. Keskustelunanalyysissä korjaus ei viittaa varsinaisesti 

virheen korjaukseen: keskustelijat voivat merkitä minkä tahansa keskustelussa ongelmalliseksi 

kokemansa osan korjausta vaativaksi. Tämän vuoksi myös sananhaku lasketaan korjausjaksoksi, 

jolloin sen ajatellaan toimivan ongelmaa ennakoivana itsekorjausaloituksena (Schegloff, 1979). 

Korjausjakso sisältää ongelman, jota seuraa korjausaloite ja korjaus. Ongelmallinen osa keskustelua 

voi olla kokonainen vuoro tai vuoron osa. Korjausaloitteen voi tehdä joko ongelmavuoron tuottaja 

(itse) tai ongelmavuoron vastaanottaja (toinen). Aikuisten välisessä arkikeskustelussa itsekorjaus on 

toisen tekemään korjaukseen nähden preferoidumpaa, mikä tarkoittaa, että keskustelussa on 

suotavampaa menetellä siten, että ongelmavuoron tuottaja myös korjaa ongelman (Schegloff, Jeffer-

son & Sacks, 1977). Ongelmavuoron tuottaja voi tehdä korjausaloitteen kahdessa paikassa: 

ongelmavuoron sisällä tai vuorojen välisessä siirtymätilassa. Myös ongelmavuoron vastaanottaja 

voi tehdä korjausaloitteen. Näin tapahtuu, jos ongelmavuoron tuottaja ei havaitse vuoronsa 

ongelmallisuutta ja aloita korjausta tai jos vastaanottaja ei ymmärrä puhujaa. Toisen tekemät 
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korjausaloitteet vaihtelevat sen mukaan, kuinka tarkasti ne merkitsevät ongelman sijainnin vuorossa. 

Schegloffin ym. (1977) esittämä korjausaloitteiden jatkumo määrittelee vahvimmaksi korjausaloit-

teeksi ymmärrystarjouksen, jolloin korjausaloitteen tekijä tarjoaa vahvistettavaksi oman tulkintansa 

tai päätelmänsä keskustelukumppanin edeltävästä vuorosta. Heikoin korjausaloite taas on avoin 

kysymys, jolla korjausaloitteen tekijä osoittaa, ettei ole kuullut tai ymmärtänyt mitään edellisestä 

vuorosta. Korjauksen toteuttajalta avoin kysymys vaatii yleensä koko edellisen vuoron toistoa. 

Keskustelijat voivat eri keinoin viestiä toisilleen korjausjakson alkamisesta: kaikki keinot ovat 

kuitenkin sellaisia, että ne keskeyttävät meneillään olevan keskustelun. 

 

Kurssille osallistuneiden parien keskustelunäytteistä havainnoin keskustelussa toistuvasti esiintyviä 

toimintamalleja ja keskustelustrategioita. Toisin sanoen tarkastelin, millaisin keinoin keskustelijat 

toteuttivat vuorottelujäsennystä ja millä tavoin he toimivat keskustelun pulmakohdissa, jolloin 

keskustelijoiden välinen ymmärrys oli uhattuna. Kiinnitin huomiota myös tutkimushenkilöiden ei-

kielelliseen viestintään ja sen kehitykseen kurssin aikana. Vertailin toisiinsa parien kurssin alun ja 

lopun keskustelunäytteissä esiin nousseita keinoja rakentaa keskustelua. 
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4 Tulokset 

 

 

Kurssille osallistuneet parit muodostivat hyvin heterogeenisen ryhmän. Pareja yhdisti ainoastaan se, 

että parin toisella osapuolella oli afasia. Luonnollisesti kurssille osallistuneiden parien erilaiset 

taustatekijät vaikuttivat myös siihen, miten parit arvioivat parin afaattisen osapuolen toiminnallista 

viestintää, millaisia keskusteluja he tuottivat ja millaisia keskustelujen aihevalinnat olivat.  

 

Tarkastelen ensin, kuinka tutkimushenkilöiden arviot parin afaattisen osapuolen toiminnallisesta 

viestinnästä kurssin aikana muuttuivat. Tämän jälkeen kuvaan parien keinoja rakentaa keskustelua 

kurssin eri vaiheissa. 

 

 

4.1 Toiminnallisen viestinnän muutokset  

 

4.1.1 Kommunikaatioindeksin muutokset 

 

Sekä afaattiset henkilöt että heidän läheisensä arvioivat afaattisen henkilön toiminnallista viestintää 

CETI-mittarin avulla (ks. 3.3.1). Vastausten pistemäärien keskiarvosta muodostuu 

kommunikaatioindeksi, joka voi vaihdella välillä 0–100.   

 

Kurssin alussa neljä afaattista henkilöä (pareista A, B, D ja E) arvioi toiminnallisen viestintänsä 

melko hyväksi, ja heidän kommunikaatioindeksinsä olivat yli 70 pistettä (vaihtelu 71–87). Parin C 

afaattinen henkilö arvioi kurssin alussa toiminnallisen viestintänsä melko heikoksi saaden 52 pis-

tettä. Kaikki afaattisten henkilöiden läheiset arvioivat kurssin alussa afaattisen kurssiparinsa 

toiminnallisen viestinnän heikommaksi kuin afaattiset henkilöt itse (kuvat 1–5). Vain yksi läheinen 

arvioi afaattisen parinsa toiminnallisen viestinnän kurssin alussa melko hyväksi (yli 70 pistettä), 

kolme kohtalaiseksi (kommunikaatioindeksi 50–70 pistettä) ja yksi heikoksi (alle 50 pistettä). 

 

Afaattisten kurssilaisten loppuarvion perusteella heidän kaikkien kommunikaatioindeksinsä oli 

alempi kurssin lopussa kurssin alkuun verrattuna (kuvat 1–5). Kommunikaatioindeksin muutokset 

olivat kuitenkin kolmella afaattisella henkilöllä (pareista A, B ja E) hyvin pieniä (alle 5 pistettä). 

Parien C ja D afaattisten henkilöiden loppuarvion perusteella kommunikaatioindeksi oli huomatta-

vasti alempi kurssin lopussa kurssin alkuun verrattuna. 
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Kuva 1. Parin A arviot afaattisen henkilön                Kuva 2. Parin B arviot afaattisen henkilön 

toiminnallisesta viestinnästä                toiminnallisesta viestinnästä  

  
Kuva 3. Parin C arviot afaattisen henkilön                Kuva 4. Parin D arviot afaattisen henkilön 
toiminnallisesta viestinnästä                toiminnallisesta viestinnästä 

 

Kuva 5. Parin E arviot afaattisen henkilön 

toiminnallisesta viestinnästä 
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Kahden afaattisen henkilön läheisen (pareista A ja E) loppuarvion perusteella afaattisen henkilön 

kommunikaatioindeksi oli kurssin lopussa korkeampi kuin kurssin alussa; muutos oli kuitenkin alle 

5 pistettä (kuvat 1–5). Yhden läheisen (pari C) loppuarvion perusteella afaattisen kurssiparin 

kommunikaatioindeksi oli huomattavasti korkeampi kuin kurssin alkuun verrattuna (kuva 3). Kah-

den läheisen (pareista B ja D) loppuarvioissa afaattisten henkilöiden kommunikaatioindeksi oli 

alempi kuin kurssin alussa (kuvat 2 ja 4).  

 

Kahden parin afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä arvioiden mukaan muutos afaattisen 

henkilön toiminnallisessa viestinnässä oli samansuuntainen siten, että arvion suunta oli laskeva. Pa-

rien B ja D (kuvat 2 ja 4) jäsenten arvioiden perusteella afaattisen henkilön kommunikaatioindeksi 

oli suurempi kurssin alussa ja pienempi kurssin loppuarviossa. Näiden parien jäsenien 

kommunikaatioindeksit vastasivat melko hyvin toisiaan sekä kurssin alussa että lopussa, eli arvioi-

jilla oli molemmilla mittauskerroilla hyvin samantyyppinen käsitys afaattisen henkilön toiminnalli-

sesta viestintäkyvystä. Parien A ja E osapuolten arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta 

viestintäkyvystä puolestaan lähenivät hieman toisiaan loppumittauksessa (kuvat 1 ja 5). Parin C 

(kuva 3) osapuolten arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä eivät vastanneet toisiaan 

kummallakaan mittauskerralla ja myös arvioiden muutos oli erisuuntainen.  

 

4.1.2 Muutokset viestinnän eri osa-alueilla 

 

Viestinnän eri osa-alueita tarkastelemalla nähdään, miten läheiset ja afaattiset henkilöt arvioivat 

afaattisen henkilön toiminnallisen viestintäkykyä tilanteissa, jotka edellyttävät erilaisten 

viestintätaitojen hallintaa. CETI-mittarin muuttujat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, millais-

ten viestintätaitojen hallintaa arvioitavat tilanteet edellyttävät (ks. Rautakoski, 2005: 55; ks. myös 

3.4.1). Koska osa-alueiden maksimipistemäärät eroavat toisistaan, tarkastelen annettujen pistemää-

rien sijaan pistemäärien suhteellista osuutta kunkin osa-alueen maksimipistemäärästä (ks. luku 3.4.). 

 

Kurssin alussa kolme läheistä arvioi niukan ilmaisun osa-alueen ja kaksi osallistumisen osa-alueen 

kurssiparinsa viestinnän vahvimmaksi alueeksi. Myös afaattisista henkilöistä kolme arvioi niukan 

ilmaisun ja kaksi osallistumisen osa-alueen vahvimmiksi. Kukaan ei kurssin alussa arvioinut vaati-

vaa kommunikaatiota vahvimmaksi osa-alueeksi. Sen sijaan läheisistä ja afaattisista henkilöistä 

kolme arvioi sen olevan heikoin viestinnän osa-alue kurssin alussa. Toisaalta kaksi afaattista henki-

löä ja kaksi läheistä arvioi heikoimmaksi osa-alueeksi osallistumisen. Kukaan ei arvioinut niukan 

ilmaisun osa-aluetta heikoimmaksi kurssin alussa. Sen sijaan kurssin lopussa kaksi läheistä ja kolme 
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afaattista henkilöä arvioi niukan ilmaisun olevan vahvin viestinnän osa-alue. Kaksi läheistä ja kaksi 

afaattista henkilöä arvioi vahvimmaksi alueeksi osallistumisen. Yksi läheinen arvioi vaativan 

kommunikaation olevan vahvin osa-alue. Kurssin lopussa kolme läheistä ja neljä afaattista henkilöä 

arvioi vaativan kommunikaation osa-alueen heikoimmaksi. Yksi läheinen ja yksi afaattinen henkilö 

arvioivat osallistumisen osa-alueen heikoimmaksi ja yksi läheinen niukan ilmaisun osa-alueen. 

Tarkastelen seuraavaksi näitä arvioita parikohtaisesti.  

 

 

Pari A: Satu ja Terhi 

 

Parin A afaattinen henkilö, Satu, arvioi toiminnallisen viestintänsä kurssin alussa melko hyväksi 

(kommunikaatioindeksi KI=81; max 100). Hänen läheisensä, Terhi, puolestaan arvioi toiminnalli-

sen viestinnän vain kohtalaiseksi (KI=56). Kurssin loputtua parin osapuolten arviot lähenivät jonkin 

verran toisiaan (ks. kuva 1), mutta Terhi arvioi Satun toiminnallisen viestinnän edelleen vain 

kohtalaiseksi (KI=60) kun taas Satu arvioi sen kurssin lopussakin melko hyväksi (KI=77).  

 

 

Kuva 6. Viestinnän osa-alueiden erot alussa ja lopussa, pari A 

 

Kurssin alussa Satun ja Terhin arviot erosivat eniten vaativan kommunikaation ja osallistumisen 

osa-aluilla, jotka afaattinen henkilö arvioi huomattavasti paremmiksi kuin läheinen (kuva 6). Niu-

kan ilmaisun osa-alueen molemmat arvioivat melko vahvaksi.  

 

Vaikka kommunikaatioindeksissä tapahtui ainoastaan pientä arvioiden lähentymistä, Satu ja Terhi 

arvioivat viestinnän eri osa-alueita eri tavalla kurssin lopussa kuin sen alussa. Niukka ilmaisu oli 

kurssin lopussa edelleen molempien arvioijien mielestä Satun viestinnän vahvin osa-alue. Parin 
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osapuolten kokonaisarviot afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä kuitenkin lähentyivät 

toisiaan, koska Terhi arvioi Satun osallistumisen ja vaativan kommunikoinnin taitojen kohentuneen 

alkumittaukseen verrattuna, ja koska Satu arvioi samojen osa-alueiden päinvastoin heikentyneen.  

 

 

Pari B: Teemu ja Julia 

 

Parin B molemmat osapuolet arvioivat afaattisen henkilön, Teemun, toiminnallisen viestinnän 

melko hyväksi kurssin alussa (KI >80) (ks. kuva 2.). Loppuarvioissaan kumpikin arvioi Teemun 

toiminnallisen viestinnän heikommaksi kurssin alkuun verrattuna. Teemun läheisen, Julian, 

loppuarviossa kommunikaatioindeksin lasku oli suurempi kuin Teemun arvioissa. 

 

Kurssin alussa parin osapuolten arviot erosivat toisistaan eniten keskustelukumppanin tulkintaa 

vaativien niukan ilmaisun tilanteissa ja vaativan kommunikaation osa-alueilla (kuva 7). Julia arvioi 

Teemun vaativan kommunikaation ja niukan ilmaisun taidot selvästi heikommiksi kuin mitä Teemu 

itse arvioi. Kurssin lopussa molemmat arvioivat vaativan kommunikoinnin taidot, eli toimimisen 

tilanteissa, jotka edellyttävät monipuolisia kielellisiä taitoja ja puheilmaisua, heikommaksi kuin 

alkumittauksessa. Julia arvioi myös Teemun osallistumisen niukemmaksi kuin mitä hän oli arvioi-

nut kurssin alussa.  

 

 

 

Kuva 7. Viestinnän osa-alueiden erot alussa ja lopussa: pari B 
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Pari C: Jukka ja Anna 

 

Parin C afaattinen osapuoli, Jukka, arvioi kurssin alussa toiminnallisen viestintänsä melko heikoksi 

(KI=51) (ks. kuva 3). Hänen läheisensä, Anna, kuitenkin arvioi Jukan toiminnallisen viestinnän 

kurssin alussa vielä heikommaksi kuin Jukka itse (KI=31). Kurssin loputtua molempien arvioissa 

näkyi selkeä ja erisuuntainen muutos: Annan loppuarviossa kommunikaatioindeksi oli huomatta-

vasti suurempi kuin kurssin alussa kun taas Jukan loppuarviossa kommunikaatioindeksi oli 

huomattavasti pienempi kurssin alkuun verrattuna. 

 

Kurssin alussa Jukan ja Annan arviot erosivat toisistaan paljon kaikilla viestinnän osa-alueilla (ks. 

kuva 8). Jukka arvioi osallistumisen taitonsa kohtalaisiksi ja hän arvioi selviytyvänsä varsin hyvin 

niukkaa ilmaisua edellyttävissä tilanteissa, joissa keskustelukumppanin tuki on olennaista viestin-

nän onnistumisen kannalta. Anna kuitenkin arvioi nämä taidot selvästi heikommiksi kuin Jukka. 

Vaativan kommunikaation tilanteista selviytymisen molemmat arvioivat melko samantyyppisesti 

siten, että vaativa kommunikaatio oli Jukan viestinnän heikoin osa-alue kurssin alussa. Annan 

alkumittauksen verrattain korkeaa vaativan kommunikaation osa-alueen pistemäärää selittää osal-

taan se, että Anna arvioi Jukan lukemisen (kysymys 13) säilyneen lähes ennallaan ennen sairastu -

mista vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. 

 

 

Kuva 8. Viestinnän osa-alueiden erot alussa ja lopussa: pari C 

 

Kurssin lopussa Jukka arvioi vaativan kommunikoinnin osa-alueen paremmaksi kuin mitä kurssin 

alussa oli arvioinut. Osa-alueen pistemäärää nosti eniten lukemiseen liittyvä kysymys (kysymys 13): 

kurssin alussa Jukka arvioi ymmärtävänsä hyvin heikosti kirjoitettua tekstiä ja kurssin lopussa lähes 

yhtä hyvin kuin ennen sairastumistaan. Arvioinnin muutos vaikuttaa merkitsemisvirheeltä, koska 
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lyhyen intervention aikana näin suuri edistyminen on epätodennäköistä. Osallistumisensa ja niukan 

ilmaisun taitonsa Jukka puolestaan arvioi selvästi huonommiksi kuin kurssin alussa. Anna arvioi 

kurssin lopussa Jukan niukan ilmaisun samalla tavoin kuin kurssin alussa, mutta osallistuminen ja 

vaativan kommunikoinnin taidot olivat Annan arvion perusteella huomattavasti paremmat kuin 

kurssin alussa.  

 

 

Pari D: Antti ja Jaana 

 

Parin D afaattinen henkilö, Antti, arvioi toiminnallisen viestintänsä kohtalaiseksi kurssin alussa 

(KI= 70; ks. kuva 4). Hänen läheisensä, Jaana, arvioi Antin toiminnallisen viestinnän hieman 

heikommaksi kuin tämä itse. Kurssin loputtua sekä Antti että Jaana arvioivat Antin toiminnallisen 

viestinnän huonommaksi kuin olivat arvioineet kurssin alussa.  

 

Parin osapuolten arviot erosivat toisistaan kaikilla viestinnän osa-alueilla kurssin alussa (ks. kuva 9). 

Antti arvioi osallistumisen taitonsa huomattavasti paremmiksi ja vaativan kommunikaation taitonsa 

hieman paremmiksi kuin mitä Jaana arvioi. Jaana kuitenkin arvioi Antin niukan ilmaisun taidot 

huomattavasti paremmiksi kuin Antti itse.  

 

 

Kuva 9. Viestinnän osa-alueiden erot alussa ja lopussa: pari D. 

 

Kurssin loputtua Antti arvioi osallistumisen taitonsa selvästi heikommiksi kuin kurssin alussa. Niu-

kan ilmaisun ja vaativan kommunikaation osa-aluilla parin osapuolten arviot lähenivät toisiaan siten, 

että loppuarviossa molemmat pisteyttivät nämä osa-alueet heikommiksi kuin kurssin alussa. Jaana 

arvioi nämä osa-alueet selvästi heikommiksi, kun mitä hän kurssin alussa oli arvioinut. Parin 
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osapuolten arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä vastasivat toisiaan erittäin hyvin 

loppumittauksessa niukan ilmaisun ja osallistumisen taitojen osalta.  

 

 

Pari E: Matti ja Sirkka 

 

Parin E afaattinen osapuoli, Matti, arvioi toiminnallisen viestintänsä kurssin alussa melko hyväksi 

(ks. kuva 5). Hänen läheisensä, Sirkka, puolestaan arvioi Matin toiminnallisen viestinnän vain 

kohtalaiseksi kurssin alussa. Kurssin lopussa parin osapuolten arviot lähenivät toisiaan siten, että 

Sirkka arvioi Matin toiminnallisen viestinnän paremmaksi kuin kurssin alussa ja Matti puolestaan 

arvioi toiminnallisen viestintänsä huonommaksi kurssin loppuarvioinnissa. Molemmat arvioivat 

kurssin lopussa toiminnallisen viestinnän sujuvan vain kohtalaisesti. 

 

Kurssin alussa parin osapuolten arviot erosivat toisistaan kaikilla viestinnän osa-alueilla (kuva 10). 

Sirkka arvioi Matin toiminnallisen viestinnän kaikilla viestinnän osa-alueilla selvästi huonommaksi 

kuin Matti itse. Kurssin loputtua Matti ja Sirkka arvioivat Matin osallistumisen taidot hyvin 

samanlaisiksi kuin olivat arvioineet sen alussa. Niukan ilmaisunsa Matti arvioi hieman huonom-

maksi, kun Sirkan arvio tällä viestinnän osa-alueella ei juuri muuttunut alkuun verrattuna. Vaativan 

kommunikoinnin taitonsa Matti arvioi jonkin verran huonommiksi kuin oli arvioinut kurssin alussa. 

Sirkka puolestaan arvioi Matin vaativan kommunikaation osa-alueen hieman paremmaksi kuin 

alkuarvioinnissa. Kurssin lopussa parin osapuolten arviot eri viestinnän osa-alueista vastasivat 

paremmin toisiaan kuin kurssin alussa.. 

  

 

Kuva 10. Viestinnän osa-alueiden erot alussa ja lopussa: pari E 
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4.2 Keskustelun rakenteen muutokset 

 

Seuraavaksi tarkastelen kurssille osallistuneiden parien keskustelunäytteiden perusteella keskuste-

lun rakenteessa tapahtuneita muutoksia kurssin aikana. Tutkimuskysymyksiini vastatakseni kiinni-

tän huomiota kunkin parin kohdalla erityisesti korjaus- ja vuorottelujäsennykseen (ks. luku 3.4.2). 

Vuorojen ja korjausten jakautumista kurssin eri vaiheissa olen kuvannut myös liitteen 6 taulukoissa 

5 ja 6.   

 

Kuvasta 11 voi nähdä, kuinka eri parien vuorot jakautuivat kurssin eri vaiheissa. Kurssin alussa pa -

rien A, B, C ja D läheiset tuottivat enemmän vuoroja kuin parin afaattinen osapuoli. Parin E afaatti -

nen henkilö puolestaan tuotti läheistään enemmän vuoroja kurssin alussa.  

 

 

Kuva 11. Parien vuorojen jakautuminen kurssin alussa ja lopussa 

 

Kurssin lopussa parien B ja D afaattiset henkilöt tuottivat kurssin alkuun verrattuna huomattavasti 

enemmän vuoroja ja parin C afaattinen henkilö jonkin verran enemmän. Läheisistä vain parin A 

läheinen tuotti kurssin lopussa vähemmän vuoroja kuin kurssin alussa ja vähemmän kuin afaattinen 

kurssiparinsa. Muiden parien läheiset tuottivat kurssin lopussa enemmän vuoroja ja paria E lukuun 

ottamatta edelleen enemmän vuoroja kuin afaattinen kurssiparinsa. Vuorot jakautuivat parien A ja 

D osapuolten välillä tasaisemmin kurssin lopussa kurssin alkuun verrattuna. Parin B vuorot 

jakautuivat kurssin lopussa hyvin tasaisesti, kuten kurssin alussakin. Parien C ja E osapuolet käytti-

vät vuorojaan kurssin alkuun verrattuna hieman tasaisemmin. Ero parien osapuolten välillä näkyi 

edelleen siten, että parin C läheinen ja parin E afaattinen henkilö käyttivät kurssipariaan enemmän 

vuoroja myös kurssin lopussa.  
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Kuvassa 12 on kuvattu kurssille osallistuneiden afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä teke-

mien itsekorjausaloitteiden suhteellinen osuus tuotetuista vuoroista kurssin eri vaiheissa. Parien A, 

B ja E afaattiset henkilöt tekivät runsaasti itsekorjausaloitteita kurssin alussa. Läheisistä itsekorja-

usta tekivät kurssin alussa eniten parien C ja E läheiset. Kurssin lopussa itsekorjausten suhteellinen 

osuus kasvoi eniten parien B ja D afaattisilla henkilöillä.  

 

 

Kuva 12. Itsekorjauksen suhteellinen osuus tuotetuista vuoroista pareilla kurssin alussa ja lopussa. 

 

Kuvassa 13 nähdään toisen tekemien korjausten suhteellinen osuus kurssilaisten tuottamista vuo-

roista kurssin eri vaiheissa. Toisen korjauksella tarkoitetaan ongelmavuoron vastaanottajan tekemää 

korjausaloitetta (Schegloff ym., 1977) (ks. luku 3.4.2).  

 

Kurssin alussa parien B ja C afaattiset henkilöt esittivät runsaasti korjauspyyntöjä läheisilleen. Pa -

rien C ja E läheiset tekivät kurssin alussa eniten korjausaloitteita afaattisille kurssipareilleen. Kurs-

sin lopussa parin D afaattinen henkilö teki kurssin alkuun verrattuna huomattavasti enemmän 

korjauspyyntöjä läheiselleen, kun taas parien B ja C afaattisten henkilöiden läheisilleen tekemien 

korjausten suhteellinen osuus pieneni. Parien B, D ja E läheiset esittivät kurssin lopussa huomatta-

vasti enemmän korjauspyyntöjä afaattisille kurssipareilleen kurssin alkuun verrattuna. Parin C 

läheisen tekemien korjauspyyntöjen suhteellinen osuus puolestaan pieneni huomattavasti kurssin 

lopussa.  
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Kuva 13. Toisen tekemän korjauksen suhteellinen osuus tuotetuista vuoroista pareilla kurssin alussa ja lopussa.  

 

Seuraavaksi tarkastelen kurssille osallistuneiden parien keskustelun rakenteiden muutoksia 

parikohtaisesti.  

 

 

Pari A: Satu ja Terhi 

 

Kurssin alussa afaattisen henkilön, Satun, ja hänen sisarensa Terhin keskustelu rakentui enimmäk-

seen kysymys–vastaus-vierusparien varaan siten, että Terhi esitti sisarelleen kysymyksiä. Keskuste-

lussa vuorot jakautuivat keskustelijoiden välillä epätasaisesti kurssin alussa siten, että Terhi tuotti 

määrällisesti enemmän ja pitempiä vuoroja kuin Satu (kuva 11). Keskustelun eteenpäin vieminen 

olikin kurssin alussa täysin Terhin vastuulla ja Satun rooli keskustelussa oli vastata Terhin 

kysymyksiin, mihin hän pystyikin. 

 

Kurssin alun keskustelunäytteestä (esimerkit 1 ja 2) voidaan nähdä, että Satun keskustelukyvyistä 

syntyvä kuva riippuu selkeästi siitä, millaisin kysymyksin Terhi keskustelutilanteessa etenee. 

Esimerkin 1 alussa Terhi esittää Satulle avoimen kysymyksen säästä.  

 

Esimerkki 1: Sää 

48 T: mimmone ilma sillon oli 
        ((kattoon))((T:ä)) 

→49 S: aurinkoine? 
 50 T: oliko lämmintä vai kylmää 
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         ((kattoon))((pöytään))                                    ((T:ä))((NIISKAUTTAA)) 
→51 S: kylmää (.) eiku (.) anteeks (.) auk- aurinkoista (.) 

        ((pöytään))                     ((S:a)) 
 52T: mut oliko lämmintä vai kylmää 
        ((kattoon))((T:ä))   ((pöytään))                      ((kattoon))                        ((T:ä)) 

→53 S: sekä että (.) ei siis (.) anteeks kul- (.) eikun (.) hhh tota .hhh (.) kuumaa 
        ((NYÖKKÄÄ))                ((ylös))            ((eteen)) 
 54T: nii oli [aika lämmintä ja sit aurinko paisto [kyllä (.) 
                              ((NIISKAUTTAA))                      ((katsoo pöytään))((NYÖKKÄÄ)) 
 55 S:            [he he                                                      [           
 

Esimerkissä 1 käy ilmi, että Satu löytää nopeasti sanan ‖aurinkoine‖ ja vastaa kysymykseen sillä. 

Sananhaun Satu osoittaa vuoronsa aikana rivillä 49 katseen suunnalla; vasta oikean sanan löydyttyä 

hän katsoo Terhiin. Vastauksen kuultuaan Terhi kuitenkin jatkaa keskustelua saman aiheen parissa 

esittämällä vaihtoehtokysymyksen rivillä 50. Satu valitsee rivillä 51 ensin virheellisesti toisen 

vaihtoehdoista ‖kylmää‖ ja tekee nopean itsekorjauksen ja päätyy tuottamaan edellisen vuoronsa 

vastauksen ‖aurinkoinen‖ uudestaan. Terhi ei kuitenkaan tyydy tähän vastaukseen, vaan toistaa 

kysymyksensä rivillä 52 painottaen sanan ‖kylmää‖ alkuosaa. Satulle vaihtoehtojen tarjoamisesta 

ja toistamisesta ei näytä olevan apua, vaan Satu joutuu tekemään useita itsekorjauksia rivillä 53 

hakiessaan oikeaa sanaa: ‖ sekä että (.) ei siis (.) anteeks kul- (.) eikun (.) hhh tota .hhh (.) 

kuumaa”. Vuoron lopussa Satu saa siis tuotettua ilmauksen ‖kuumaa‖. Tämän vastauksen Terhi 

hyväksyy myötäillen Satun vastausta rivillä 54: ‖nii oli aika lämmintä ja sit aurinko paisto 

kyllä (.)”. Terhin tästä vuorosta käy kuitenkin ilmi, että Terhi on myös itse ollut paikalla, ja 

korjaustarve ei ole ollut todellista keskinäisen ymmärtämisen ja keskustelun etenemisen kannalta.  

 

Satun keskustelutaidoista saa hyvin erilaisen kuvan niiden kysymysten kohdalla, joihin Terhi ei 

tiedä etukäteen vastausta, kuten esimerkissä 2.  

 

Esimerkki 2: Kotona 

27 T: [no ↑miltä susta tuntuu kun (.) kun tota (.) sä kävelet sinne kotiin ne portaat ja kaikki, 
        ((katsoo T:ä)) 
28 S: [ 
        ((NIISKAUTTAA))((katsoo kattoon))                                                                                  

→29 S: (.)                        noh (.) ihan (.) emmä tiiä (.) kyllä se on niinku etupäässä (.)  
                          ((katsoo T:ä))((NYRPISTÄÄ KASVOJAAN)) 

→30 S: hivenen (.) vaikeeta 
         ((NYÖKKÄILEE)) 
31 T: vaikeeta vähän 
                   ((eteen)) 
32 S: nii joo  
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       ((pöytään))((katsoo S:a))                                                        
33 T:˚nii˚ (.)  mutta hienoo kuitenki [että sä pystyt sen [tekee   
                                                             ((katsoo T:ä))          ((eteenpäin)) 
34 S:                                                       [                               [no nii joo 
        ((pöytään)) 
35 T: musta tuntuu että se on tosi hyvä   
 

Esimerkissä 2 Terhi kysyy Sadulta rivillä 27, miltä portaiden käveleminen kotona on tuntunut. Satu 

vastaa tähän kysymykseen riveillä 29 ja 30. Lisäksi Satu tukee kielellistä ilmaisuaan kasvojen il-

meellä. Rivillä 31 Terhi toistaa Satun vuoron hieman muokattuna ja nyökkäilee samanmielisyyden 

merkiksi. Satu vahvistaa rivillä 32 Terhin ymmärtäneen oikein hänen vuoronsa.  

 

Esimerkin 2 kaltaisissa kysymys–vastaus-vieruspareissa ja niistä jatketuista topiikeissa Satun 

todellinen viestintäpotentiaali pääsee huomattavasti paremmin esiin kuin keskustelujaksoissa, joissa 

etsitään yhtä tiettyä oikeaa vastausta. Esimerkin 2 rivillä 33 Terhi ei esitä lisäkysymystä, vihjeitä tai 

vastausvaihtoehtoja, toisin kuin sellaisissa kysymyksissä joihin hän tietää valmiiksi vastauksen, 

vaan kommentoi aiemmin sanottua myönteiseen sävyyn. Esimerkin 2 kaltaiset kysymykset, joihin 

Terhi ei tiedä etukäteen vastausta, eivät keskeytä keskustelun luonnollista etenemistä. Mikäli näissä 

tilanteissa korjaustarvetta ilmenee, korjaukset ovat keskinäisen ymmärtämisen kannalta perusteltuja. 

 

Terhi on kurssin alun keskustelunäytteessä erittäin innokas auttamaan Satua keskustelun aikana, 

kuten esimerkistä 3 ilmenee. 

 

Esimerkki 3: Taksi 

        ((NYÖKKÄILEE)) 
 18 T: velmanin taksi. (.) eiks [ni 
 19 S:                                          [ni ni niin on joo nimenomaan [joo 

→20 T:                                                                                                [mutta kumpi nyt oli 
        ((katsoo kattoon)) 

→21 S: öö tot- 
→22 T: isä velman vai äiti velman 

              ((katsoo T:ä)) 
23 S: äi- äiti [he he 
                                                                            ((katsoo kattoon)) 
24 T:            [£aivan£ (.) se on anna sen [nimi (.) .joo (.) joo 
 

Esimerkissä 3 Terhi on aiemmin kysynyt, kenen kyydissä Satu on taksilla kulkenut. Satu ei ole saa -

nut tuotettua kuljettajan nimeä. Rivillä 18 Terhi antaa vihjeenä taksifirman nimen ‖velmanin 

taksi‖. Satu selvästi tunnistaa nimen, mutta vuoro jää kesken, kun Terhi tarjoaa lisäkysymyksen 

rivillä 20. Rivillä 21 Satu hakee nimeä ja keskittyy suuntaamalla katseensa kattoon. Satu ei kuiten-
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kaan saa pidettyä vuoroaan, vaan Terhi keskeyttää Satun tarjoten avuksi vaihtoehtoja (rivi 22). 

Näistä Satu pystyy valitsemaan haluamansa vastausvaihtoehdon, ja keskustelu jatkuu. 

 

Ongelmallisia kohtia kurssin alun keskustelunäytteessä olivat siis sellaiset puheenaiheet ja 

kysymykset, joista puhujilla oli yhteistä tietoa tai joihin molemmat keskustelijat tiesivät vastauksen. 

Keskustelukumppanin vaatimuksesta aloitetut korjausjaksot (kuva 13) keskeyttivät tällä parilla 

keskustelun etenemisen. Terhi esitti keskustelussa Satulle korjauspyyntöjä, vaikka todellista tarvetta 

korjaukselle ei ollutkaan (esimerkit 1 ja 3). Satu usein epäonnistui näissä tilanteissa 

korjausyrityksissään, eikä pystynyt rakentamaan ja ylläpitämään itsestään kuvaa pätevänä 

keskustelukumppanina, toisin kuin esimerkin 2 lähtökohdiltaan erilaisessa kysymysasetelmassa 

saattoi tehdä. Terhin toiminta kurssin alun keskustelunäytteessä ei tukenut Satun keskustelussa 

onnistumista, vaikka Terhi kovasti yritti auttaa afaattista keskustelukumppaniaan käytössään ole-

villa keinoilla, kuten esimerkissä 3. Terhin käyttämät keinot ja Satun avun tarve eivät kuitenkaan 

kohdanneet, vaan Terhi toiminnallaan pikemminkin esti kuin edisti Satun osallistumista. Kurssin 

alussa Terhi reagoi hyvin nopeasti Satun sananhausta johtuviin taukoihin, epäröintiäänteisiin ja pit -

kiin sanahaun jaksoihin muokkaamalla omaa vuoroaan tai tarjoamalla Satulle vastausvaihtoehtoja 

ilman, että Satu ilmaisi tarvitsevansa tällaista tukea.  

 

Kurssin lopussa keskustelu rakentui edelleen pitkälti Terhin esittämien kysymysten ja kommenttien 

varaan. Terhi esitti Satulle edelleen kahdenlaisia kysymyksiä ja keskustelijoiden toiminta oli eri-

laista riippuen siitä, oliko vastaus etukäteen kummankin keskustelijan tiedossa. Esimerkissä 4 Terhi 

ja Satu keskustelevat näkemänsä taidenäyttelyn teoksista.  

 

Esimerkki 4: Taulut 

         ((pöytään))                                         (katsoo S:a)) 
66 T: (.) .hhh mikä niissä oli sun mielestäs vallottavinta [niissä (.) töissä 
                                                                                                 ((katsoo eteenpäin)) 
67 S:                                                                                         [   
         ((ylös))((KÄSI POSKELLE*)) 
68 S: (.)                               eh (.) en tiiä mä (.) mullon niinku oikeastaan ihan  
                                            ((katsoo T:ä)) 
69 S: .hhh hhh (.) en tiiä (.) en [tiiä 
70 T:                                            [värimaailma vai aih[eet 
                                                                                  ((NYÖKKÄÄ))      

→71 S:                                                                                 [joo nii   
            ((vilkaisee eteen/T:ä)) 
72 S: no iha[- 

→73 T:           [vai joku tietty? 
        



 

 39 

         ((katsoo eteen)) ((T:ä))((NYÖKKÄÄ))((NYÖKKÄÄ))      ((RYPISTÄÄ OTSAN*))((katsoo ylös))             
→74 S: no oikeastaan (.) aihe                   [(.) aineet (.) aineet (.) eiku [aa- 

                                                              ((NYÖKKÄÄ))                            ((RYPISTÄÄ OTSAN)) 
75 T:                                                         [mh?                                       [  
76 T: ai= 
                  *((katsoo T:ä)) 
77 S: =[heet 
78 T:   [heet 
 

Esimerkin 4 rivillä 66 Terhi kysyy, mikä Satun mielestä töissä oli valloittavinta. Satun vuorosta ri -

villä 67 näkyy, kuinka Satu orientoituu jo Terhin vuoron loppupuolella vastaamaan ja ottaa vuoron 

suuntaamalla katseen poispäin Terhistä. Satu miettii vastausta jonkin aikaa, mutta pystyy tuotta-

maan vain sisällöllisesti tyhjää puhetta (rivit 68–69). Vuoronsa lopussa Satu toistaa fraasin ‖en tiiä‖ 

katsoen samalla Terhiä ja luovuttaen näin vuoronsa. Terhi aloittaakin vuoronsa nopeasti osittain 

Satun vuoron päälle ja tarjoaa avuksi vaihtoehtoja (rivi 70). Osittain päällekkäin Terhin vuoron 

kanssa Satu näyttäisi valitsevan jälkimmäisen vaihtoehdon rivillä 71 todeten ‖ joo niin‖ ja on ai-

keissa jatkaa vuoroaan rivillä 72. Terhi kuitenkin jatkaa vaihtoehtojen tarjoamista keskeyttäen Satun 

vuoron. Näyttää siltä, ettei Terhi huomannut lainkaan Satun valintaa. Tämän vuoksi Satu joutuu 

toistamaan valintansa ääneen rivillä 74, mikä johtaa ongelmiin: Satu korjaa sanomaansa väärin kah-

desti ja joutuu hakemaan oikeaa sanaa ‖aineet aineet eiku aa-‖. Terhi tarjoaa tähän pulmakohtaan 

avuksi sanan ensimmäistä tavua, ja sanan lopun Terhi ja Satu tuottavat yhtä aikaa.  

 

Terhi antoi kurssin lopun keskustelunäytteen alussa Satulle kurssin alun näytteeseen verrattuna 

enemmän aikaa muodostaa vastaustaan omin avuin. Tämä näkyi myös keskustelijoiden vuorojen 

aiempaa tasaisempana jakautumisena (kuva 11). Terhi auttoi kurssin lopun keskustelunäytteen 

alkupuolella Satua keskustelussa vain, jos Satu ilmaisi olevansa avun tarpeessa kuten esimerkissä 5. 

 

Esimerkki 5: Espoo 

         ((katsoo S:a)) 
04 T: muistaksä mitä me tehtiin sielä espoossa 
     ((kattoon))((pöytään)) 
05 S: me (.) tota (.) katottiin (.) kolme- (.)  
       ((kattoon))((NOSTAA KÄDEN POSKELLE))((PUISTAA))((NOJAA KÄTEEN*)) 
06S: eikuin (.) toi (.) .hhh (.) mur (.) hhh       aata ny (.) mu- (.)  
                      ((pöytään))               ((T:ä)) 
07 S: en tiiä (.) mä oon kauheen (.) en tiiä 
     ((HEILAUTTAA KÄTTÄ))((katsoo pois/S:a/pois))                            ((katsoo S:a))   
08 T: kyyllä tiiät [(.) senku sanot vaan (.) ota vähän aikaa ja sano 
09 S:                  [he 
        ((kattoon))    ((pöytään))     *                   ((NYRPISTÄÄ NAAMAA))((katsoo T:ä)) 
10 S: (.) espoon (.) (pä-) (.) en tiiä (.) päsk- (.) en tiiä  
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Terhi esittää Satulle esimerkin 5 alussa kysymyksen, johon Satu voisi vastata kyllä tai ei. Satu pää -

tyy kuitenkin vastaamaan kysymykseen kuvailemalla, mitä he Espoossa ovat tehneet (rivit 5–6). 

Satun vastauksessa on runsaasti sananhakua ja itsekorjausta, eikä Satu kovasta yrityksestä huoli-

matta pysty tuottamaan haluamaansa vastausta. Terhi malttaa kuitenkin odottaa ja antaa Satun yrit-

tää muodostaa vastaus itse, vaikka se tuottaakin hankaluuksia. Vasta kun Satu rivillä 7 sanoo ‖en 

tiiä‖ ja kääntyy katsomaan Terhiä, Terhi ottaa vuoron itselleen kannustaen Satua edelleen yrittä-

mään: ‖ kyyllä tiiät (.) senku sanot vaan (.) ota vähän aikaa ja sano‖. Vuoronsa lopuksi 

Terhi kääntää katseensa Satuun luovuttaen näin vuoron taas Satulle. Satu suhtautuu Terhin 

palautteeseen myönteisesti naurahtaen lyhyesti Terhin kommentin välissä rivillä 9 ja yrittää uudes-

taan tuottaa vastausta kysymykseen rivillä 10. Tälläkään yrityksellä Satu ei onnistu, vaan päätyy 

jälleen siirtämään vuoron Terhille.  

 

Esimerkissä 5 kuvatut uudet toimintatavat eivät kuitenkaan olleet täysin vakiintuneet Terhin käyt-

töön. Keskustelunäytteen loppua kohden hän palasi kurssin alun keskustelunäytteessä havaittuun 

tapaan vaatia Satulta tietynlaisia korjauksia ja pyrkiä auttamaan Satua ilman että tämä ilmaisi 

avuntarvetta kuten esimerkissä 6. 

 

Esimerkki 6: Ruuhka 

85 T: kumme lähdettiin espoosta nii mimmone aika se oli 
                                                            ((SUORISTAUTUU))    
86 S: mt (.) totanoinnii se oli niinku (.) itse asiassa (.) kuultuna niin .hhh (.)  
                                                                              ((alas))  
87S: mun mielestä se oli niinku enemmän kun (.) tota                                                      
      ((VETÄÄ SUUN VIIVAKSI)) ((katsoo eteenpäin)) 
88S: (.)                                                       mm, 
89 T: aatteles kelloo. 
       ((NOJAA KÄSIIN))                                                      
90 S: nii mutta mä aattelin etä (.) että enne- enin- (.)  
        ((alas))    ((PUISTAA))        ((NAAMA KURTUSSA)) 
91S: en tiiä  (.) mä en (.) siis anteeks ny mä en halua  
92 T: [(se oli-) 
                 ((katsoo T:ä))     
93 S: [eiku [anteeks he he he 
 
94 T:          [he he he he 
                                                                         ((pöytään)) 
95 T: [oli kauhee ruuhka-aika [muistatko ihaa hirvittävä 
         ((katsoo eteen))              ((katsoo T:ä)) 
96 S: [                                     [nii on niin on joo 
 

 

Esimerkin 6 rivillä 85 Terhi esittää Sadulle aikaan liittyvän kysymyksen. Sanavalin-

nasta ‖mimmone aika‖ päätellen Terhi ei odota Satulta vastaukseksi kellonaikaa, vaan Terhillä 
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on jo valmiiksi kysymykseensä vastaus kuten myöhemmin rivillä 95 ilmenee. Satu yrittää rivillä 86 

vastata Terhin kysymykseen, mutta saa tuotettua sisällöllisesti hyvin tyhjää puhetta. Rivillä 87 Satu 

jatkaa lyhyen tauon jälkeen vastausyritystään ja näyttää siltä, että hän pyrkii vuorossaan viittaamaan 

sanalla ‖se‖ kellonaikaan: ‖ mun mielestä se oli niinku enemmän kun (.) tota‖. Satu ei 

kuitenkaan saa rakennettua ilmaustaan valmiiksi, vaan jatkaa sanahakua rivillä 88 osoittaen katseen 

suunnalla ja kasvojen ilmeellä halustaan säilyttää vuoro. Terhi tarjoaa rivillä 89 vihjeen, josta ei 

ainakaan suoraan näytä olevan Satulle apua. Satu torjuu Terhin avun osoittaen, että hän oli mietti -

mässä nimenomaan kelloon liittyvää ilmausta: ‖ nii mutta mä aattelin etä‖. Satu yrittää vielä 

hetken tuottaa ilmausta rivillä 90, mutta luovuttaa sitten ilmaisten monin tavoin rivillä 91 sanojen 

löytämisen olevan hankalaa. Satu tuottaa rivin 91 vuoron lopussa jollain tavoin väärän ilmauksen, 

jota pyrkii korjaamaan välittömästi rivillä 93. Samanaikaisesti Satun korjauksen kanssa Terhi aloit-

taa vuoron, jonka kuitenkin jättää kesken rivillä 92. Satu naureskelee väärälle sanavalinnalleen yrit -

täen kenties keventää tunnelmaa hankalassa tilanteessa. Terhi yhtyy tähän nauruun ja tuottaa itse 

vastauksen esimerkin alussa esittämään kysymykseensä rivillä 95.  

 

Kurssin lopun keskustelunäytteen perusteella näyttää siltä, että Terhi on kurssin aikana oppinut 

erilaisia keinoja, kuten vaihtoehtojen tai foneettisen vihjeen tarjoamisen, jolla afaattisen henkilön 

ilmaisuja voi tukea (esimerkit 4 ja 6). Terhi ei kuitenkaan pysty systemaattisesti soveltamaan näitä 

keinoja siten, että ne tukisivat Satun ilmaisua ja edistäisivät tämän osallistumista. 

 

Pari B: Teemu ja Julia 

 

Afaattisen henkilön, Teemun, ja hänen tyttärensä Julian keskustelunäyte kurssin alussa oli hyvin 

luontevan tuntuista keskustelua. Keskustelun etenemistä katkoivat hetkellisesti Teemun sanahaun 

jaksot. Keskustelussa vuorot jakautuivat tasaisesti ja molemmilla oli sekä pitkiä että lyhyitä vuoroja 

(kuva 11). Teemu ja Julia myös vuorottelivat kertojan ja kuuntelijan rooleissa keskustelun edetessä: 

keskustelukumppanin pidemmän vuoron aikana toinen antoi taustapalautetta, kommentoi tarinaa ja 

osoitti kuuntelevansa, vaikka katse saattoi olla suunnattuna muualle. Keskustelussa esiin tulleet 

päällekkäispuhunnan jaksot olivat myös lyhyitä.  

 

Kurssin alun keskustelunäytteessä oli nähtävissä runsaasti Teemun itsekorjausta hänen 

sananlöytämisen- ja puhemotoristen vaikeuksiensa vuoksi (kuva 12). Teemun puheen tuoton 

vaikeudet johtivat keskustelussa pitkiin ja epäselviin vuoroihin, joiden aikana Teemu kuitenkin 

onnistui säilyttämään vuoron itsellään kuten esimerkissä 7.  
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Esimerkki 7: Nippuside 

                                                     ((NYPPII PÖYTÄLIINAA))                              ((katsoo T:a)) 
19 J: mutta milläköhän semmonen kiinnitettäisiin siihe metallikehikkoon. 
         ((katsoo pöytään)) 

→20T: noilla (.) ump (.) mt se vois olla vaikka noilla (.) mm sähkö- (.) ni n n  napsuilla  
                                                                                                       ((katsoo J:aa)) 

→21 T: (.) se- se- ss-  nn no(.) ömm (.) tämä (.) mikä se on toi (.) n:ippusideh 
22 J: £[sähkönippuside£  
 
 
Esimerkissä 7 Julia kysyy isältään neuvoa aidan kiinnittämisestä. Riveillä 20 ja 21 Teemu vastaa, 

mutta sananlöytämisen vaikeus viivyttää vastauksen antamista. Vasta vuoronsa lopussa, oikean sa-

nan löytyessä Teemu nostaa katseensa pöydästä Juliaan.  

 

Kurssia alun keskustelunäytteessä Julia kuuntelee Teemun sananhaun jaksot loppuun asti siitä 

huolimatta että ne katkaisevat keskustelun etenemisen hetkeksi. Julia ei keskeytä Teemun sananha-

kua esimerkiksi tarjoamalla itse vaihtoehtoisia kohdesanoja. Julia mahdollistaa omalla toiminnal-

laan itsekorjauksen toteutumisen (ks. Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977) ja osoittaa näin pitävänsä 

Teemua tasavertaisena keskustelukumppanina, jonka puhumista ei tarvitse korjailla vaikka itse 

tietäisikin kohdesanan aiemmin kuin Teemu ehtii sen tuottaa.  

 

Keskustelijat käyttivät kurssin alun keskustelunäytteessä tarpeen mukaan erilaisia korjausaloitteita 

(ks. Schegloff ym., 1977). Esimerkissä 8 Teemu tekee Julialle korjausaloitteen rajaamalla 

ongelmallisen kohdan Julian vuorosta ja myöhemmin esimerkissä Julia esittää Teemulle 

ymmärrystarjouksen. Esimerkin alussa Julia harmittelee, ettei hänellä ole mukanaan kuvaa aidasta, 

josta Teemu ja Julia ovat hetki sitten puhuneet. 

 

Esimerkki 8: Mainos 

       ((katsoo lehtipinoa pöydällä))((katsoo taakseen)) 
64J: harmi ku ei oo sitä kuvaa. (.) ku siinä oli (.) 
 

→65T: mitä kuvaa 
       ((KÄÄNTYY TAKAISIN))((katselee lehtiä))((katsoo T:a))((HAUKOTTELEE))((katsoo lattialle)) 
66J: no sitä mainoksen kuvaa .hhh (.)                                ois voinu [näyttää 
                                                                                                                                                        
67 T:                                                                                                 [tokman  
      ((katsoo J:aan päin)) 
68T: tokman[nissa 
                                                                                                                                       
69 J:            [tokmanni (.)  
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70 J: nii se on idea↑parkissa 
                          ((OSOITTAA ETEEN SORMELLA*))                                      *((pöytään))           

→71 T: (.) oha tossaki[                                         (.) sehä o sama kun toi (.)  
                               ((katsoo T:a)) 
72 J:                      [ 
                          ((katsoo J:aa)) 
73T: va- valintatalo (.)  
        ((OSOITTAA SORMELLA ETEEN*))((katsoo eteen/J:aan)) 
74 T: tossa 

→75 J: vai vapaavalinta 
76 T: ni 

 

Esimerkin 8 rivillä 65 Teemu tekee korjauspyynnön rajaten vain osan Julian vuorosta ongelmalli-

seksi: ‖mitä kuvaa‖. Julia vastaa korjauspyyntöön rivillä 66 tekemällä tarkennuksen vuoronsa 

ongelmallisesta osasta (‖no sitä mainoksen kuvaa‖) ja lisäämällä vielä, mihin mainosta olisi 

tarvinnut: ‖ois voinu näyttää‖. Rivillä 67 päällekkäin Julian vuoron kanssa Teemu tekee 

ehdotuksen, mistä kaupasta aitaa voisi löytyä tai minkä kaupan mainoksesta on ollut pu-

hetta: ‖tokman‖. Teemu toistaa sanomansa varmistaakseen Julian kuulevan sen rivillä 68 ja katsoo 

Juliaa. Päällekkäin Teemun toiston kanssa myös Julia toistaa kaupan nimen kokonai-

sena ‖tokmanni‖ ja pitää sen jälkeen lyhyen tauon. Kun Teemu ei ota vuoroa, Julia jatkaa totea -

malla kaupan sijainnin: ‖nii se on ideaparkissa‖. Teemu tekee korjausaloitteen koskien Julian 

vuoroa ja osoittaa olevansa eri mieltä kaupan sijainnista rivillä 71. Teemu hakee hetken halua-

maansa ilmausta rivillä 71 ja päätyy lopulta sanomaan rivillä 73 ‖ va- valintatalo‖. Teemu osoit-

taa vuoronsa päättyneen suuntaamalla katseen Juliaan. Teemu jatkaa kaupan sijainnin selittämistä 

rivillä 74. Julia puolestaan tekee yhteiseen tietoon perustuvan ymmärrystarjouksen Teemun vuoroa 

koskien: ” vai vapaavalinta‖ rivillä 75. Teemu hyväksyy tämän ymmärrystarjouksen.  

 

Keskustelussa kumpikin osapuoli esitti epäspesifejä ‖mitä?‖-tyyppisiä korjausaloitteita, jotka 

kohdistavat korjaustarpeen koko edelliseen vuoroon ja vaativat useimmiten koko vuoron toistoa. 

Molemmat pystyivät myös tarpeen mukaan korjauspyynnössään rajaamaan tarkemmin ongelmalli-

sen osan vuorosta. Erityisesti Julia käytti myös runsaasti ymmärrystarjouksia. 

 

Kurssin alun keskustelunäytteessä korjausjaksot olivat tyypillisesti lyhyitä ja muodostavat vain 

välisekvenssin, jonka jälkeen keskustelijat saattoivat jatkaa keskeytyneen topiikin kehittelyä. 

Esimerkissä 9 näkyy useita korjausjaksoja, jotka muodostavat keskusteluun lyhyen välisekvenssin, 

jossa ongelmaa käsitellään. Asian ratkettua keskustelijat palavat takaisin keskeytyneen aiheen pariin. 

Ennen esimerkkiä Teemu on maininnut, että Julian sisko esiintyy konsertissa.   
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Esimerkki 9: Konsertti 

142 J: aijaa? (.) missä 
         ((vilkaisee ylös))((pöytään))   ((ylös)) 
143 T: (.)                    oisko ollu (.) oisko ollut tota (.) emmauksessa 
          ((OTTAA KUPIN))((JUO)) 
144 J: moneltako 
          ((yläviistoon))((J:aan päin)) 

→145 T: (.)                e:iku se on tuolla ko- o opistolla 
                                       ((JUO)) 

→146 J: musiikkiopistolla? 
147 T: ni (.) 
        ((JUO))((LAITTAA KUPIN PÖYDÄLLE))((pöytään)) 
148 J: (.)                                             mihkä aikaan se mahtaa olla (.) 
         ((kattoon))            ((pöytään))((HIEROO NENÄÄ)) 
149 T: (.)           kello (.) hmh (.) seitte- eiku (.) yheksän (.) toista 

→150 J: >seittemältä< 
151 T: ni 
                                                                            ((PYÖRITTELEE KYNIÄ PÖYDÄLLÄ)) 
152 J: joo (.) mt täytyy kattoo että mitä (.) mää keksin torstaina puuhaa (.) 

 

Esimerkin 9 rivillä 142 Julia osoittaa tiedon siskon konsertista olevan hänelle uutta ja pyytää tarken-

nusta konserttipaikasta Teemulta. Teemu vastaa rivillä 143 Julian kysymykseen. Vastauksen saatu-

aan Julia kysyy konsertin esitysajankohdasta rivillä 144: ‖moneltako‖. Teemu ei kuitenkaan heti 

vastaa esitettyyn kysymykseen vaan palaa korjaamaan edellistä vuoroaan: ‖e:iku se on tuolla 

ko- o opistolla‖. Julia esittää ymmärrystarjouksen Teemun vuorosta rivillä 146, jonka Teemu 

hyväksyy rivillä 147. Kun korjausjakso keskustelussa on saatettu loppuun, Julia palaa jälleen 

keskeytyneen aiheen pariin ja toistaa esitysaikaa koskevan kysymyksensä hieman muotoiltuna ri-

villä 148. Teemu vastaa kysymykseen rivillä 149. Teemun vastaus on hänen sananlöytämisen 

vaikeuksiensa vuoksi hieman epätarkka, joten Julia haluaa vielä varmistaa ymmärtäneensä esitys-

ajan oikein tekemällä jälleen ymmärrystarjouksen rivillä 150. Teemu hyväksyy ymmärrystarjouksen 

rivillä 151 ja keskustelu voi taas jatkua.  

 

Kurssin alun keskustelunäytteessä Teemun ja Julian vuorot jakautuivat siis hyvin tasaisesti (kuva 11) 

ja Teemu onnistui tehokkaasti säilyttämään vuoronsa kielellisistä vaikeuksistaan huolimatta, kuten 

esimerkissä 7. Kurssin alussa Julia ja Teemu tekivät korjausaloitteita vain tilanteissa, joissa tarve 

korjaukseen oli todellinen, kuten esimerkeissä 8 ja 9. Tällainen toiminta edisti keskustelun jatku -

mista eikä korjaustarve tai afaattisen henkilön puheeseen ja kieleen liittyvät ongelmat nousseet 

tarpeettomasti keskustelun fokukseen.  

 

Kurssin lopussa parin keskustelu oli hyvin samantyyppistä kuin kurssin alussa. Puhujavalta jakautui 

edelleen tasaisesti Teemun ja Julian välillä. Keskustelijat vuorottelivat kertojan ja kuuntelijan roo-
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leissa, ja Julia antoi edelleen Teemulle riittävästi aikaa muodostaa vuoroja, jolloin tasavertainen 

keskustelu onnistui Teemun puheentuoton ja sananlöytämisen vaikeuksista huolimatta.  

 

Uutta kurssin lopun keskustelunäytteessä oli se, että Julia teki yhteenvedon tapaisia 

ymmärrystarjouksia Teemun pidemmän kertomisvuoron jälkeen. Esimerkissä 10 Teemu ja Julia 

ovat aiemmin puhuneet muistitikusta, jonka Teemu on hukannut. Tämän jälkeen he ovat keskustel-

leet muista mahdollisuuksista lähettää valokuvia eteenpäin tuttavilleen. 

 

Esimerkki 10: Muistitikku 

                                                                          ((KÄÄNTYY TAKAISIN T:uun PÄIN))((katsoo T:a)) 
162 J: mutta kyllähä [me voidaan sitä sulle vaikka                                  lainatakki 
163 T:                         [mt 
                                        ((OSOITTAA ETUSORMELLA ETEISEEN))                   ((HEILAUTTAA ETUSORMEA))                 
164 T: mt (.) mh (.) .hhh mää laitoin ku (.) kaappivaatteet tonne? (.) ↑kaappiin                         
                             ((HEILAUTTAA ETUSORMEA))     ((KALLISTUU HIEMAN SIVULLE)) 
165 T: ja (.) s- son yhden                              (.)°hetkinen se voi olla tossaki° 
                ((kattoon))((eteiseen))((OSOITTAA ETEISEEN))((ELE: LAITTAA RINTATASKUUN TAVARAA)) 
166 T: tu- mm (.)                  punasen (…) ri- rintataskussa tässä näin 
 

→167 J: [punasen takin rintataskussa 
         ((JATKAA ELETTÄ))((J:aan päin)) 
168 T: [ 
           ((ELE)) 
169 T: mm 

→170 J: se muistitikku 
        ((ELE)) 
171 T: mm 
172 J: mh? 
           ((pöytä))                   ((J:aan)) 
173 T: mt (.) ei se ookkaan hukana 
 

Esimerkin 10 rivillä 162 Julia tarjoaa Teemulle lainaan polttavaa CD-asemaa. Teemu muistaa 

kuitenkin äkkiä, minne on muistitikun laittanut, ja ryhtyy selittämään muistitikun paikkaa riviltä 

164 alkaen. Koska edellä on puhuttu muusta kuin muistitikusta, Julia ei voi olla varma, mihin 

Teemu viittaa sanalla ‖son‖ (po. ‖se on‖, rivi 165). Julia päätyy tekemään rivillä 167 yhteenvedon 

tapaisen ymmärrystarjouksen Teemun vuoroista osoittaen näin, ettei ole täysin vakuuttunut 

tulkinnastaan vaan haluaa Teemulta vahvistuksen. Kun Teemu vahvistaa Julian tulkinnan oikeaksi 

rivillä 169, Julia tekee uuden ymmärrystarjouksen koskien puheenaihetta (‖se muistitikku‖) rivillä 

170. Teemu vahvistaa rivillä 171 Julian ymmärrystarjouksen oikeaksi ja keskustelu samasta ai -

heesta jatkuu tästä eteenpäin. 
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Tällaiset nopeat topiikinvaihdokset keskustelussa näyttävät olevat kurssin lopun keskustelunäyt-

teessä riskipaikkoja, joissa keskustelijoiden välinen yhteisymmärrys on uhattuna yhteisestä tiedosta 

huolimatta ja vaikka esimerkin 10 sekvenssissä Teemu saakin asiansa täsmällisesti selvitetyksi. 

Epäselvissä tilanteissa Julian kuitenkin kykenee yhteenvetojen avulla tukemaan keskustelun etene-

mistä ja varmistaa samalla omaa ymmärtämistään. Teemun pidemmissä vuoroissa kerronnan kohe-

renssi kärsii jonkin verran sananlöytämisen vaikeuksien vuoksi, ja Julia pyrkii yhteenvedoillaan 

varmistamaan ymmärtäneensä oikein, mikä osoittaa hänen olevan aidosti kiinnostunut Teemun 

kertomista asioista.  

 

Uutta alkunäytteeseen verrattuna on myös se, että kurssin lopun keskustelunäytteessä Teemu tyy-

tyy ‖sinnepäin‖ ratkaisuihin omassa ilmaisussaan. Esimerkissä 11 Teemu näyttää Julialle valokuvia, 

jotka hän on tulostanut tavalliselle paperille. 

 

Esimerkki 11: Valokuvat 

         ((KÄVELEE TAKAISIN PÖYDÄN ÄÄREEN))((LAITTAA PINON KUVIA PÖYDÄLLE, ISTUU)) 
187 T:                                                      tässon näitä kuvia 
         ((katsoo kuvia)) 
188 J: eiks sulla oo sellasta valokuvakonetta 
        ((OTTAA LASIT PÖYDÄLTÄ, LAITTAA NE PÄÄHÄN)) 
189 T:  
            ((katsoo kuvia)) 

→190 T: (.) eikummä otin vaa- (.) ↑ei oo 
 
191 J: jaa 
          ((SELVITTÄÄ KURKKUAAN)) 
192 J: krhm                             tässon kaupasta ny kuva 
 

Julia kysyy rivillä 187, eikö Teemulla ole ‖valokuvakonetta‖, tarkoittaen laitetta jolla voisi tulos-

taa valokuvia valokuvapaperille. Teemu vastaa Julian kysymykseen rivillä 190. Teemu on aikeissa 

perustella, miksi hän on tulostanut kuvat tavalliselle paperille valokuvapaperin sijaan. Samassa vuo-

rossa Teemu kuitenkin hylkää yksityiskohtaisen selostuksen ja päätyy vastaamaan Julian esittämään 

kysymykseen lyhyesti ‖ei oo‖. Julia kommentoi lyhyesti saamaansa vastausta rivillä 191. Teemu 

näyttää näin ennakoivan mahdollisen hankalan tilanteen ja pystyy jatkamaan itseään kiinnostavaa 

aihetta, kuvien esittelyä.  

 

Teemun tyytyminen vähemmän yksityiskohtaiseen selostamiseen kurssin lopussa saattaa merkitä 

sitä, että hän tiedostaa kommunikoinnin vaikeudet aiempaa paremmin ja ennakoi siksi mahdollisia 

keskustelun pulmakohtia toimimalla, kuten esimerkissä 11. Toiminnallisen kommunikoinnin arvi-
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oissa (ks. kuva 7) Teemun arvioi vaativan viestinnän osa-alueen jonkin verran huonommaksi kurs-

sin lopussa kurssin alkuun verrattuna. Teemu saattaakin kurssin lopussa tunnistaa puheentuottoon 

liittyvät vaikeutensa siinä määrin, että ymmärtää asioiden yksityiskohtaisen selittämisen olevan 

haasteellista ja mahdollisesti aikaavievää ja että keskustelu siksi saattaa katketa.  Keskustelun 

etenemisen kannalta tyytyminen vähempään voi joissain kohdin olla toimivampi ratkaisu, ja tär-

keintä on että molemmat keskustelijat tietävät mistä puhutaan. 

 

Keskustelijoiden tasavertaisuudesta kertoo kurssin lopun keskustelunäytteessä myös se, että Teemu 

ja Julia voivat jopa kiistellä keskenään hyvässä hengessä. Ennen esimerkkiä 12 Teemu on selostanut, 

miten ja millä pesuaineilla aikoo pestä mattoja. 

 

Esimerkki 12: Matonpesu 

        ((katsoo T:a/eteiseen/T:a/eteiseen/T:a)) 
27 J: muta kun mattoja ei saisi pestä ↑mäntysuovalla  eikä painepesurilla 
        ((KAHVIKUPPI KOHOLLA))((katsoo sivulle)) 
28 T: miksei 
        ((katselee huonetta               ))((T:a))((huonetta     ))((T:a)) 
29 J: siks että mäntysuopa on niin öljystä että se jää siihen [mattoon ↑kiinni? 
                                                                                             ((KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄ J:aa KOHTI)) 
30 T:                                                                                     [ 
       ((RÖYHTÄISEE)) 
31 T:                     (.) jaa. (.) kukas tämmösen on keksiny 
                                 ((KALLISTUU T:uun PÄIN           ))((NOJAA TAKAISIN TAAKSE)) 
32 J: (.) .hhh minä (.) £uutena mattovastaavana£ ha ha 
        ((HYMYILEE)) 
33 T: eh    
                     ((HEILUU PAIKALLAAN, HAKEE ASENTOA)) 
34 J: ei vaan meille on opetettu töissä ni 
        ((katsoo T:a                           ))((katsoo muualle))((T:a)) 
35 J: mt (.) että mielummin vaikka (.) fairilla              taikka vaatteidenpesuaineesta  
 
36 J: tekee semmosen (.) lievän (.) tai miedon liuoksen ämpäriin ja sieltä sitte  
 
37 J: [ (.) pikkunen harjannokkaan ja 
        ((VAIHTAA ASENTOA)) 
38 T: [      
                                                                                           ((KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄ J:aa KOHTI)) 
39 T: no (.) mitäs sitte (.) eihä siinä oo mitää järkee homma 
 
40 T: kun juuri sen takias se .hhh mäntysuopa että se tulee hh haju siihen 
 

 

Esimerkin 12 rivillä 27 Julia vastustaa Teemun suunnitelmaa pestä mattoja Teemun aiemmin 

kuvailemalla tavalla. Teemu puolustaa omaa kantaansa ja pyytää rivillä 28 Julialta perusteita 

väitteelleen: ‖miksei‖. Julia perusteleekin seuraavassa vuorossa rivillä 29 oman näkökulmansa 
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Teemulle. Teemu ei edelleenkään ole vakuuttunut Julian ohjeista, vaan reagoi Julian selitykseen 

hyvin neutraalisti ja innottomasti rivillä 31: ‖jaa‖. Samassa vuorossa Teemu pyytää Juliaa edelleen 

perustelemaan, mistä hän on moisen tiedon saanut. Julia vastaa Teemun kysymykseen rivillä 32. 

Julia vastaa ensin ‖minä‖ painottaen sanan alkua. Pienen tauon jälkeen hän kuitenkin merkitsee 

hymyllä ja naurahtamalla vastauksensa vitsiksi: ‖£uutena mattovastaavana£ ha ha‖. Teemu 

yhtyy tähän vitsiin naurahtamalla lyhyesti rivillä 33. Tämän jälkeen Julia esittää todellisen peruste-

lun väitteilleen rivillä 34 ja laajentaa ohjeitaan riveillä 35–37. Tässä vaiheessa Teemu näyttää 

hyväksyvän Jaanan perustelut, mutta pitää edelleen vahvasti kiinni omista toimintatavoistaan 

perustellen mäntysuovan käyttöä matonpesussa sen tuoksulla riveillä 39 ja 40. Keskustelu maton-

pesusta jatkui vielä kauan tämän jälkeen.  

 

Kurssin lopun keskustelunäytteessä Teemu ja Julia uskaltavat olla rohkeasti eri mieltä asioista ja 

etenevät neuvotellen yhdessä parhaaseen ratkaisuun. Neuvottelevat keskustelut eivät missään vai-

heessa kehity riidoiksi, koska keskustelijat pyrkivät ylläpitämään leppoisaa ilmapiiriä huumorin 

avulla kuten esimerkissä 12 ja olemaan loukkaamatta toisiaan. Julian toiminta esimerkissä 12 (rivi 

32) osoittaa, että hän pyrkii pehmentämään omaa ilmaustaan ohjeistaessaan Teemua. Näin hän 

osoittaa kunnioittavansa Teemun valintoja, vaikka Julialla onkin asiantuntijatietoutta keskustelun 

aiheeseen liittyen. 

 

 

Pari C: Jukka ja Anna  

 

Kurssin alussa Annan ja Jukan keskustelussa vuorot jakautuivat melko tasaisesti, mutta olivat 

sisällöltään erilaisia (kuva 11). Jukan vuorot olivat usein yksisanaisia ja osittain vaikeasti kuultavia. 

Jukka myös ‖hymähteli‖ keskustelun aikana paljon. Hymähtelystä on kuitenkin vaikea sanoa, mil -

loin se oli viestinnällistä ja milloin ei-tahdonalaista, koska Jukka hymähteli lähes tauotta keskuste-

lun aikana. Keskustelun eteenpäin vieminen oli täysin Annan varassa, ja keskustelu rakentui pitkälti 

Annan kysymysten ja kommenttien varaan.  

 

Tämän parin keskustelu rakentui tuttujen aiheiden varaan, ja Annan Jukalle esittämät kysymykset 

olivat sellaisia, että usein myös Anna tiesi niihin vastauksen tai hänellä oli jokin mielikuva 

tavoittelemastaan vastauksesta. Kurssin alun keskustelunäytteessä oli nähtävissä toimintamalli, jota 

Anna noudatti läpi näytteen esittäessään kysymyksiä Jukalle. Esimerkissä 13 Anna ja Jukka 

keskustelevat Jukan kummipojan tulevasta ammatista.  
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Esimerkki 13: Sähkäri 

        ((katsoo J:a)) 
→  66A: [miksikäs se jussi nyt valmistuukaan 

         ((katsoo A:a))((RAAPII PÄÄTÄ*)) 
67 J: [ 
                          * 
68 J: mhe he (.) [he 

→  69A:                   [muistatko 
                    ((OTTAA LASIN)) 
70 J: mh hm (.)                   hmm hmm  
         ((katsoo J:a))          ((katsoo eteenpäin)) 

→  71A:[jussi valmistuu (.) siinä kutsussa on että sähkäriksi [(.) n(h)ii nii se on kai sähköasentaja 
        ((katsoo A:aa))((RAAPII PÄÄTÄ*))                                                            *((OTTAA LASIN)) 
72 J:[                                                                                           [>mh h h h< (.) h h  
 

Esimerkin 13 rivillä 66 Anna kysyy, mihin ammattiin Jukan kummipoika valmistuu. Jukka katsoo 

Annaa koko tämän kysymysvuoron ajan ja raapii päätään: eleen ei kuitenkaan voi varmasti tulkita 

kuvaavan miettimistä, koska Jukka toistaa liikettä myös useissa muissa yhteyksissä, jotka eivät liity 

miettimiseen. Rivillä 68 Jukka tuottaa hymähtelyä, jonka merkitystä on myös vaikea  tulkita. Anna 

reagoi kysymyksen jälkijäsenen puuttumiseen arvelemalla, ettei Jukka ehkä muista vastausta (rivi 

69). Jukka ei vastaa tähänkään kysymykseen rivillä 70, minkä jälkeen Anna päätyy tuottamaan 

vastauksen itse rivillä 71.  

 

Tällainen kyselystrategia, jossa Anna Jukan vaikeasti tulkittavan vuoron jälkeen – usein uudelleen 

muotoiltuna – toistaa kysymyksensä tai antaa vihjeen vastauksesta, on selvästi näkyvissä kurssin 

alun keskustelunäytteessä. Jukan vaikeus vastata nopeasti avoimiin kysymyksiin johtaa kuitenkin 

siihen, että keskustelussa moni kysymys jää vaille vastausta tai Anna tuottaa itse kysymykseensä 

myös vastauksen kuten esimerkissä 13.  

 

Keskustelijoiden välinen katsekontakti oli keskustelun aikana hyvin tiivis, ja Anna korosti 

kysymyksiensä avainsanoja prosodisin keinoin (esimerkki 14). Anna myös osoitti selvästi kehon 

asentojen avulla kuuntelevansa Jukkaa (esimerkki 14). Keskustelijoiden välinen epätasapaino näkyi 

kuitenkin siten, että keskustelussa Anna usein torjui Jukan tuottamat ilmaukset vähättelevään sä-

vyyn. Esimerkissä 14 Anna kysyy, mitä Jukka haluaisi ostaa kummipojalleen Jussille lahjaksi.  
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Esimerkki 14: Lahja 

         ((ANTAA J:lle RUOKAA))                         ((LAITTAA LUSIKAN POIS))       ((katsoo J:a)) 
31A:  [ja mites meijä- ](.) mitähä ajattelit ju- jukka että me ostettais jussille (.)  
         ((katsoo ruokaa))((katsoo A:a)) 
32 J:  [                           ]    
        ((NOJAA LÄHEMMÄS J:a)) 
33A: synt-  tuota valmistujaislahjaksi (.) 
       ((KUMARTUU LÄHEMMÄS))((HYMYILEE)) 
34 J:  
        ((HYMYILEE)) 
35A: (.)               £mitäs arvelisit£ (.) mitä oste[taan jussille 
                                                                        ((NYÖKKÄÄ)) 

→36 J:                                                                      [(pöö ö) 
37A: ↑pyörä 
38 J: sikaa. 
         ((KÄÄNTYY ETEENPÄIN))((katsoo eteen)) ((katsoo J:a)) ((NOJAA KYYNÄRPÄÄHÄN)) 

→39A:  sikaa ? (.)                                          ei mutta m- ajatteleppa nyt oikein [(.) tosissas 
 

 

Esimerkissä 14 Jukka katsoo lähes kysymyksen alusta asti Annaa. Rivillä 33 Anna tekee lisäyksen 

kysymykseensä tarkentamalla, mihin tilaisuuteen lahja tulee. Samalla hän nojautuu lähemmäs Juk-

kaa osoittaen odottavansa vastausta. Jukka kumartuu myös kohti Annaa ja hymyilee samalla rivillä 

34. Anna odottaa hetken, ja toistaa sitten kysymyksensä vastaten Jukan hymyyn (rivi 35). Hieman 

päällekkäin Annan vuoron kanssa Jukka tuottaa vaikeasti kuultavan ilmauksen ‖pöö ö‖ ja nyökkää 

samalla rivillä 36. Anna tekee Jukan vuorosta ymmärrystarjouksen rivillä 37: ‖↑pyörä‖, johon 

Jukka reagoi tuottamalla uuden ilmauksen rivillä 38: ”sikaa.”. Jukan ilmaus ‖sikaa‖ on hänen usein 

tuottamansa parafaattinen ilmaus.  Anna kuitenkin käsittelee Jukan ilmausta tarkoituksellisena 

vastauksena ja torjuu vastauksen rivillä 39 toruvaan, lähes hoivakieliseen
1
, sävyyn.  

 

Tällaisen keskustelussa esiin tulevan toiminnan perusteella Anna ei tiedosta kovin hyvin Jukan 

kielellisiä ongelmia, eikä kenties sen vuoksi osaa tukea tätä keskustelun aikana Koska Annalla ei 

ole keinoja havaita Jukan kielellisiä vaikeuksia, tukea Jukkaa keskustelussa ja näin tehdä näkyväksi 

tämän todellista kielellistä kompetenssia, keskustelu on lähtökohdiltaan epäsymmetristä. Jukka on-

kin keskustelun aikana riippuvainen Annan taidoista tehdä kysymyksistä ja tulkintoja. Hoivakielelle 

tyypillisten piirteiden esiintyminen Annan puheessa korostaa entisestään keskustelijoiden välistä 

                                                   
1
 Hoivakielellä tarkoitetaan vanhemman keinoja muokata omaa puhettaan suunnatessaan sitä lapselle (Ferguson, 1977: 

209). Hoivakieli on piirteiltään selvästi erilaista kuin aikuisen toiselle aikuiselle suuntaama puhe (Clark, 2007: 29).  

Hoivapuheelle tyypillisiä piirteitä ovat aikuisen oman puheen toistot, lapsen ilmausten laajentaminen, korkea 

sävelkorkeus ja liioitellut intonaatiokuviot (Clark, 2007: 38–39; Ferguson, 1977: 222–223). Myös puheen 

muokkaaminen kieliopillisesti yksinkertaisemmaksi kuuluu hoivakieleen (Clark, 2007: 31–32: Ferguson, 1977: 216–
222).  
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epätasa-arvoisuutta, ja Jukan rooli keskustelussa näyttäytyy enemmän lapsena kuin tasavertaisena 

aikuisena. 

 

Korjausjaksoja Jukan ja Annan keskustelussa esiintyy melko paljon (kuva 13) siksi, että Anna odot-

taa Jukan tuottavan kysymykseen tietynlaisen vastauksen, kuten esimerkissä 13. Tällaiset tuotetut 

korjausjaksot haittaavat keskustelun etenemistä ja korostavat tarpeettomasti Jukan kielellisiä 

vaikeuksia. Keskustelussa esiintyy myös sellaisia korjausjaksoja, jotka ovat tarpeellisia keskustelun 

jatkumisen ja keskinäisen ymmärtämisen kannalta. Anna käyttää sekä ymmärrystarjouksia (esimer-

kit 14 ja 15) että suoria toisen korjauksia kuten esimerkissä 14 rivillä 9. Jukka puolestaan esitti An-

nalle lähinnä epäspesifejä toistopyyntöjä (esim. ‖täh‖). 

 

Edellä kuvatun jäykän ja toimimattoman kysymys–vastaus-vierusparirakenteen lisäksi keskustelusta 

löytyi muutamia kohtia, joissa molemmat keskustelijat vitsailivat ja kehittelivät yhdessä ideoita. 

Esimerkissä 15 Anna ja Jukka ovat aiemmin suunnitelleet lähtevänsä ajelemaan pyörillä. Keskus-

telu on edennyt siten, että Anna on tehnyt erilaisia ehdotuksia ja Jukka on joko naureskellut niille 

tai myötäillyt ehdotuksia lyhyillä ilmauksilla (‖joo‖). Rivillä 212 Jukka ehdottaa, että he ottaisivat 

perheen koiran, Eetun, työntämään polkupyöriä.  

 

Esimerkki 15: Eetu 

         ((katso A:a)) 
212 J: ota (.) etu (.) etu työntä (.) ota eetu työntää niitä (.) [eetu 
                                                                                             ((katsoo J:a)) 
213A:                                                                                  [ 
214 J: työntää (.) eetu työnnä 
215A: eetu työntää 
        
         ((NOJAA TAAKSE)) 
216 J: mm mhe mhe mhe 
                    ((katsoo alas)) 
217A: joo (.) ke- kyllä (.) eetu työntää muta 
218 J: mm 
                                                         
                                                     ((katsoo J:a)) 
219A: .hhh kylä mä luulen että mh eetua- (.) £eetua me saadaan työntää£ 
220 J: mm [mhe mhe mhe mhe mhe 
221A:        [£kylä e(h)etu on nii vanha ha väsyny etä (.) sitä joutuu työntämään£ (.) 
                  ((NOJAA LÄHEMMÄS)) 
222 J: anna mmar- (.) markkaa (.) makkaraa (.) markkaa 
          ((kattoon))          ((katsoo J:a)) 
223A: nii (.) jos antais makkaraa sille ni 
224 J: mm 
225A: ni tietenki se sitte innostuis siitä (.) kovasti jos makkaraa antas 
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Esimerkin 15 riviltä 213 käy ilmi, että Anna ei heti reagoi Jukan aloitteeseen, ja Jukka joutuu toista -

maan ehdotuksensa rivillä 214. Anna toistaa sitten ääneen Jukan ajatuksen (rivi 215) 

ymmärrystarjouksen tapaan. Jukka tulkitsee ehdotuksensa menneen perille ja nojaa tuolillaan 

taaksepäin hymähdellen nauravaisesti. Rivillä 217 Anna aloittaa vuoronsa myötäillen Jukan ajatusta 

(‖joo‖) ja samalla hän pehmentää omaa vitsin muodossa esitettyä vastakkaista näkemystään (‖ee-

tua me saadaan työntää‖). Jukka yhtyy tähän vitsiin naurunsekaisella hyminällään (rivi 220). 

Anna jatkaa näkemyksensä perustelua rivillä 221. Jukka ehdottaa rivillä 222 keinoa, jolla koiran 

voisi kuitenkin houkutella työntämään polkupyöriä. Tätä ehdotusta myös Anna myötäilee ja laajen-

taa edelleen Jukan ilmaisua riveillä 223 ja 225. Keskustelun koiran suostuttelusta pyörien työntämi-

seen jatkui vielä hetken Annan johdattelemana.  

 

Esimerkissä 15 kuvatun kaltaiset kohdat keskustelussa antavat hyvin erilaisen kuvan sekä Jukan että 

Anna keskustelutaidoista. Anna ei näissä keskustelun kohdissa kyseenalaistanut Jukan ehdotuksia 

suoraan, vaan neuvotteli ja perusteli vastakkaista käsitystään. Myös Jukan keskustelutaidot pääsivät 

eri tavalla esiin näissä kohdissa verrattuna siihen, kuinka Jukka jatkuvasti epäonnistuu yrittäessään 

vastata Annan esittämiin avoimiin kysymyksiin kuten esimerkeissä 13 ja 14. Tämäntyyppiset 

keskusteluosuudet olivat kuitenkin kurssin alun keskustelunäytteessä harvassa ja niissä keskityttiin 

vitsailemiseen ja yhteiseen hassutteluun. 

 

Kurssin lopussa keskustelu rakentui edelleen enimmäkseen Annan aloitteiden, kysymysten ja 

kommenttien varaan. Vuorot jakautuivat keskustelussa melko tasaisesti keskustelulle tyypillisen 

kysymys-vastaus -vierusparirakenteen vuoksi. Jukan keskusteluun osallistuminen oli kuitenkin vielä 

niukempaa kuin kurssin alussa, ja hänen vuoronsa koostuivat enimmäkseen hymähtelystä ja 

yksittäisistä sanoista (kuva 12).  

 

Kurssin lopun keskustelunäytteen alussa näyttää siltä, että Annan keskustelutaidoissa olisi tapahtu-

nut muutos. Esimerkissä 16 Anna on juuri luetellut listan kreikkalaisista ruuista, joita Anna ja Jukka 

ovat aiemmin syöneet. 

 

Esimerkki 16: Sikapulla 

117A: ↑mitäs siinä muuta oli (.) muistatko 
         ((katsoo A:aa))((NOJAA A:aan PÄIN)) 
118J: (.) hmh (.)       hmhe hmhe 
 
119A:↑ muistaksää 
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                             ((NOJAA TAKAISIN TAAKSE)) 
→120 J: sikaa hmhe hmhe [hmhe 

                                       ((katsoo pois)) 
121A:                              [↓sikaa  
        ((PYYHKÄISEE NENÄÄ))                   ((katsoo J:aa))                            ((pöytä))((J:aa)) 

→122A: ha hoo. (.)          ihan totta (.) .hhh ↑olihan siinä ↑tosiaan liha (.)       pullia (.)  
          ((NYÖKKÄÄ))  ((pöytään)) 
123A: [niin ↑oli (.) ↑ihan totta] 
          ((HIEROO NISKAA             )) 
124J: [hmh h hmh                ]        
                                       ((katsoo J:aa))                                       ((pöytään)) 
125A: sehä- nehä voi tu- (.) sikaa  (.) ne voi olla sikaa (.) hmm? en minä (.)  
          ((J:aa)) 
126A: £sitä tiedä£ 
 

Esimerkin 16 rivillä 117 Anna esittää avoimen kysymyksen Jukalle syödyistä ruuista. Kun Jukka ei 

tuota rivillä 118 selvää jälkijäsentä, Anna päätyy toistamaan osan vuorostaan rivillä 119: ‖↑ 

muistaksää‖. Jukka tuottaa jälleen puheessaan melko usein esiintyvän parafaattisen ilmauk-

sen: ‖sikaa‖. Anna torjuu rivillä 121 Jukan vastauksen kääntämällä katseensa pois ja toistamalla 

Jukan ilmauksen vähättelevään sävyyn. Rivillä 122 Anna kuitenkin tulee toisiin ajatuksiin, tulkiten 

Jukan parafaattisen ilmauksen merkityksen sellaisenaan ja perustelee tulkintansa ääneen riveillä 

122–123 ja 125–126.  

 

Toisin kuin kurssin alun keskustelunäytteessä, kurssin lopussa Anna näyttää jopa ylitulkitsevan Ju-

kan rajallisia ilmauksia. Annalla on kova tarve tulkita Jukan epämääräisetkin ilmaukset, jopa 

yskähdykset, tarkoituksellisiksi vastauksiksi. Anna ei myöskään kyseenalaista Jukan vastauksia 

suoraan, kuten kurssin alussa, vaan käy neuvottelua vaihtoehdoista ja pyrkii laajentamaan Jukan 

niukkoja vastauksia, kuten esimerkissä 16. Anna myös pyrkii keskustelussa säilyttämään Jukan kas-

vot selittämällä puhumattomuutta, joka on seurausta kielellisistä vaikeuksista, muistamattomuudella, 

kuten esimerkissä 16. 

 

Anna käyttää myös aiempaa enemmän ymmärrystarjouksia, jotka Jukka voi halutessaan hyväksyä 

tai hylätä, eikä esitä tulkintaansa suoraan oikeana, kuten kurssin alussa (esimerkki 14). Esimerkissä 

17 Anna kyselee Jukalta tämän uintitaidoista. 

 

Esimerkki 17: Uiminen 

                                                                                                        ((katsoo J:aa)) 
43A: nuorena osaa s- ö- nöö- nuorempana osasit aina hyvin uida? mutta?  
44A: [(.) vieläkö sä osaat  
       ((LASKEE KÄDET ALAS)) 
45J: [ 
46A: (.) uida? 
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47J: hmh (.) 
48A: vieläkö osaat uida? 
49 J: hmh (.) 
50A: vieläkö? 
51 J: hmmh 
                                 ((KUMARTUU LÄHEMMÄS J:aa)) 
52A: [tarkottiko tuo että ei. 
53 J: [(nnooh) 
54 J: (osan) 
         ((NYÖKKÄÄ)) 
55A: ↑osaat 
        ((NAURAHTAEN)) 
56 J: £ mh he he he £ 

 

Esimerkissä 17 Anna aloittaa topiikin muistelemalla menneitä aikoja ja esittää rivillä 44 Jukalle 

kysymyksen: ‖vieläkö sä osaat‖. Yhtä aikaa Annan vuoron kanssa Jukka laskee rivillä 45 alas 

kätensä, jotka ovat olleet ristissä rinnalla. Kun Jukka ei vastaa välittömästi kysymykseen, Anna te-

kee lisäyksen omaan vuoroonsa rivillä 46. Tähän Jukka reagoi hymähtämällä. Anna toistaa uudel-

leen koko kysymyksen painottaen sanan ‖vieläkö‖ alkuosaa rivillä 50. Jukka vastaa jälleen 

hymähtämällä, mutta painottaa tällä kertaa ilmaisunsa alkuosaa. Anna tekee Jukan vuoroa koskevan 

ymmärrystarjouksen rivillä 52: ‖ tarkottiko tuo että ei.‖. Jukka ei yksiselitteisesti hyväksy tai 

hylkää Annan ymmärrystarjousta rivillä 53. Rivillä 54 Jukka saa kuitenkin tuotettua vastauksen An-

nan kysymykseen osoittaen Annan ymmärrystarjouksen vääräksi. Anna toistaa Jukan vastauksen 

ääneen rivillä 55 jonka jälkeen Jukka hymähtelee nauraen.  

 

Anna on myös kehittänyt kurssin lopun keskustelunäytteessä kyselystrategiaansa paremmin Jukan 

ilmaisua tukevaksi. Ennen esimerkkiä 18 Anna ja Jukka ovat keskustelleet lähtevänsä lomamatkalle 

Kreikkaan. 

 

Esimerkki 18: Meri 

                                                        ((KALLISTAA PÄÄTÄ TAAKSE)) 
18 A: ja mitäs siellä haa- mitäs siel tehtäis 
               ((katse alas))((HIEROO KÄDELLÄ PÄÄTÄ))((katsoo A:aa)) 
19 J: hmh (.)                                                       (.) hmh hmh (.) hmh hmh 
20 A: noh. (.) ↑kerro (.) mitä haluaisit tehdä jos päästäis reikkaan 
21 J: (.) hmh hmh 
22A: uisikko 
23 J: hmh 
        ((KALLISTAA PÄÄTÄÄN                     )) 
24A: uskaltaisitko mennä mereen 
25 J: mjoo? 
       ((NYÖKKÄÄ)) 
26A: uskaltaisit 
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Esimerkin 18 rivillä 18 Anna esittää Jukalle avoimen kysymyksen. Jukka vastaa tähän kysymyk-

seen hymähtämällä ja laskemalla katseensa pöytään ja hieromalla kädellä päätään. On vaikea sanoa, 

kuvaako pään hierominen kädellä miettimistä, koska Jukka myös kurssin lopun keskustelunäyt-

teessä hieroi tai raapi päätään usein. Katseen alaspäin suuntaaminen näyttäisi kuitenkin olevan 

merkki siitä, että Jukka pitää vuoroa itsellään ja yrittää tuottaa vastausta. Pienen tauon jälkeen Jukka 

nostaakin katseensa takaisin Annaan ja tuottaa lisää hymähdyksiä. Koska kysymys jää vaille selvää 

vastausta, Anna kannustaa Jukkaa vastaamaan ja toistaa kysymyksensä hieman uudelleen muotoil -

tuna rivillä 20. Jukka pitää vuoronsa alussa jälleen pienen tauon ja hymähtää sitten kahdesti. Tämän 

jälkeen Anna tarjoaa rivillä 22 Jukalle vastausvaihtoehdon, johon Jukka voi vastata kyllä tai ei. 

Jukka vastaa tähän tarjoukseen tuottamalla painotetun hymähdyksen rivillä 23. Anna toistaa 

vastausvaihtoehdon hieman uudelleen muotoiltuna rivillä 24. Tähän Jukka reagoi rivillä 25 vastaa-

malla myöntävästi. Anna vielä sanoo ääneen omin sanoin Jukan valitseman vastausvaihtoehdon 

rivillä 26. 

 

Mikäli Anna ei kurssin lopun keskustelunäytteessä avoimen kysymyksen jälkeen saanut Jukalta 

vastausta, hän rajasi kysymystään tarkemmin tai esitti vaihtoehtoja kuten esimerkissä 18. Anna 

myös usein toisti ääneen omin sanoin Jukan niukkoja vastauksia ymmärrystarjouksen tapaan, kuten 

esimerkissä 18. Aina tämä uudenlainen kyselystrategiakaan ei tuota toivottua tulosta, ja Anna joutui 

kurssin lopun keskustelunäytteessä edelleen tuottamaan jälkijäsenen osaan kysymyksistään itse.  

 

Joka tapauksessa näyttää siltä, että Anna pyrkii kurssi lopun keskustelunäytteen alussa omalla 

toiminnallaan tukemaan Jukan ilmaisua ja pitää tätä tasavertaisena keskustelukumppanina. Annan 

käyttämät ymmärrystarjoukset tarjoavat Jukalle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä 

keskustelukumppanin tekemä tulkinta vuorostaan ja uusi kyselystrategia tukee Jukan keskusteluun 

osallistumista.  

 

Uudet taidot eivät kuitenkaan näytä täysin vakiintuneen Annan käyttöön. Keskustelun loppua koh-

den Anna siirtyy yhä enemmän kysymään asioita, joihin myös itse tietää vastauksen, kuten esimer-

kissä 19.  

 

 

Esimerkki 19: Ruotsi 

 

183A: ooksää koskaan käyny ruotsissa 
              ((KUMARTUU LÄHEMMÄS)) 
184 J: (.) hmh 
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         ((KUMARTUU LÄHEMMÄS J:aa)) 
185A:                                           oletko käynyt? ruotsissa? 
186 J: hmm (.) 
187A: oolethan sä 
188 J: hm 
          ((NOJAA TAKAISIN SELKÄNOJAAN)) 
189A: oolethan sä [käyny 
190 J:                       [hm hm 
                            ((pöytään))((J:aa)) 
191A: [mähän on (.)             mehän on [yhessäki [käyty ruotsissa 
           ((HAROO TUKKAA                                    )) 
192 J: [                                                       [.hhh        [hmh hmh 
 

Esimerkin 19 rivillä 183 Anna kysyy, onko Jukka käynyt Ruotsissa. Jukka ei kuule tai ymmärrä 

kysymystä ja kumartuu lähemmäs Annaa viestien näin korjaustarpeesta rivillä 184. Anna vastaa 

korjauspyyntöön kumartumalla myös lähemmäs Jukkaa ja toistamalla kysymyksen hieman eri sa-

noin ja eri tavalla painottaen. Tähän Jukka vastaa hymähdyksellä. Anna tulkitsee hymähdyksen jos-

tain syystä kielteiseksi vastaukseksi ja kiistää Jukan ‖vastauksen‖ paikkansapitävyyden riveillä 187, 

189 ja 191.  

 

Kysymyksissä, joihin Anna tietää valmiiksi vastauksen, Anna tulkitsee Jukan niukkoja ilmauksia 

varmistamatta kuitenkaan tulkintansa paikkansapitävyyttä. Nopeasti ja hatarin perustein tehdyt 

tulkinnat saavat Jukan viestintätaidot näyttämään kehnommilta verrattuna tilanteisiin joissa Anna 

pyrkii toiminnallaan tukemaan Jukan keskusteluun osallistumista kuten esimerkissä 18. 

 

Keskustelun loppupuolella Anna myös ohittaa Jukan tekemiä korjausaloitteita ja kommentoi Jukan 

kielellistä suoriutumista vähättelevään sävyyn. Esimerkissä 20 Anna ja Jukka ovat aiemmin näyt-

teessä keskustelleet lomamatkalle lähdöstä ja palaavat nyt aiheen pariin uudelleen. 

 

Esimerkki 20: Sanat 

                   ((katsoo J:aa))((KALLISTAA PÄÄTÄÄN)) 
165 A: mm .hhh no? (.)     osaaksä yhtään kreikkalaista sanaa 
         ((katsoo A:aa))((KUMARTUU LÄHEMMÄS)) 
166 J: (.)                                                         hmh 
                  
        ((pöytään)) 
167A: hrr (.) no (.) aika huonostihan sää tietenki [kreikkalaisia osaat kun 
                                                                                   ((NOJAA TAAKSE)) 
168 J:                                                                            [hmh .hhh 
          ((katsoo J:aa)) 
169A: sää näitä suomalaisiakin vähän vähän (.) säästäen käytät 
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Esimerkin 20 rivillä 165 Anna kysyy, osaako Jukka yhtään kreikkalaista sanaa. Jukka ei kenties 

kuule tai ymmärrä kysymystä, vaan kumartuu lähemmäs pyytäen näin Annaa toistamaan kysymyk-

sen rivillä 166. Lisäksi Jukka hymähtää tultuaan lähemmäksi Annaa. Anna ei kuitenkaan lainkaan 

vastaa korjauspyyntöön, jolloin Jukka ei saa tilaisuutta yrittää vastata kysymykseen. Anna sen si-

jaan siirtää katseensa pois Jukasta ja kommentoi ääneen Jukan kielellisiä vaikeuksia riveillä 167 ja 

168. Kommentin alun kuultuaan Jukka nojautuu takaisin paikalleen.  

 

Kurssin lopun keskustelunäytteen alussa näytti siis siltä, että Anna olisi omaksunut uusia keinoja, 

joiden avulla tukea Jukkaa keskustelussa (esimerkki 18). Anna myös pyrki näkemään Jukan 

tasavertaisena keskustelukumppanina ja tuomaan tämän viestinnällisen potentiaalin esiin keskuste-

lun aikana (esimerkit 16 ja 17). Annan keskustelunäytteen alussa käyttämät uudet keinot eivät 

kuitenkaan olleet täysin vakiintuneet, ja Anna turvautui keskustelunäytteen loppua kohden yhä 

enemmän kurssin alussa käyttämiinsä keinoihin, jotka eivät edistäneet keskustelua tai helpottaneet 

Jukan osallistumista (esimerkit 19 ja 20).  

 

Pari D: Antti ja Jaana 

 

Afaattinen henkilö, Antti, ja hänen avopuolisonsa Jaana osallistuivat Kommunikaatiokoulu-kurssille 

toista kertaa. Edellisestä kurssista oli kulunut aikaa noin vuosi. Pari käytti keskustelussaan puheen 

tukena sanalistoja ja piirtämistä, tosin vain Jaana piirsi ja kirjoitti. Molemmat keskustelijat olivat 

hyvin orientoituneita näiden keinojen käyttöön keskustelun aikana. Tämä näkyi siten, että Antti 

odotti tottuneesti ja seurasi tarkkaavaisesti sillä aikaa kun Jaana kirjoitti vaihtoehtoja listaan tai 

piirsi kuvaa. Antti oli myös hyvin tottunut sanalistojen tuomaan tukeen keskustelussa ja odotti Jaa-

nan tarjoavan vaihtoehtoja ennemmin kuin tuotti niitä itse. Tämä näkyi vuorojen jakautumisessa 

siten, että Jaanalla oli kurssin alussa jonkin verran enemmän vuoroja kuin Antilla (kuva 11).  

 

Jaanan oli erittäin tietoinen Antin kielellisistä vaikeuksista, ja se näkyi keskustelussa monella ta-

valla. Esimerkissä 21 Jaana ja Antti ovat keskustelleet, mitä tekisivät viikonloppuna.  

 

Esimerkki 21: Mökille 

17 J: katella jääkiekkoo 
       ((NYÖKKÄÄ)) ((NOSTAA ETUSORMEN PYSTYYN)) 
18A: joo (.)       se  
        (katsoo paperiin))((KIRJOITTAA)) 
19 J: [(.)                                    mh?  
     



 

 58 

        ((katsoo paperiin)) 
20A: [ 
                           ((nostaa katseen A:iin)) 
21 J: .hhh hhh [(.) entäs (.) jos mentäs maalle 
                        ((katsoo J:a)) 
22A:                 [ 
         (vilkaisee paperia))((NYÖKKÄÄ))((NOSTAA PEUKALON PYSTYYN)) 
23A:                                       okei (.) joo 
 
24 J: mielummin kun kotona 
              ((NYÖKKÄÄ PÄÄ KALLELLAAN))((HYMYILEE)) 
25A: (.) no okei 
       ((KIRJOITTAA)) 
26 J: [ (.) 
       ((katsoo paperiin)) 
27A: [ 
         ((KÄÄNTÄÄ PAPERIN))((katsoo A:a))((NÄYTTÄÄ PAPERISTA))((katsoo paperiin)) 
28 J:                                                      kumpaa mielummin 
       ((OSOITTAA))((katsoo J:a)) 
29A: tämä tietystikki 
        
       ((katsoo A:a))((NYÖKKÄÄ)) 
30 J: mökille 
        ((NYÖKKÄÄ)) 
31A: nii 
 

Esimerkissä 21 Jaana kysyy ensin avoimilla kysymyksillä, haluaisiko Antti viikonloppuna katsella 

kotona jääkiekkoa (rivi 17) vai lähteä maalle (rivi 21). Antti vastaa molempiin kysymyksiin 

myönteisesti, ja tähän Jaana reagoi esittämällä rivillä 24 ymmärrystarjouksen, ‖mielummin kuin 

kotona”, jonka mukaan Antti lähtisi kuitenkin mieluummin maalle mökille. Tähän 

ymmärrystarjoukseen Antti reagoi pitämällä tauon ja vastaamalla epäröiden ‖no okei‖ (rivi 25). 

Jaana haluaa varmistua vastauksesta, kirjoittaa vaihtoehdot paperille ylös ja esittää vaihtoehtoja An-

tille (rivit 26 ja 28). Antti osoittaa valintansa hyvin yksiselitteisesti sekä eleellä että painottamalla 

sanaa ‖tämä‖ (rivi 29). Jaana varmistaa vielä vastauksen toistamalla valitun vaihtoehdon (‖mö-

kille‖) ääneen rivillä 30.  Antti vahvistaa vielä vastauksensa uudelleen rivillä 31.  

 

Esimerkissä 21 näkyy hyvin tälle parille tyypillinen tapa edetä keskustelussa kysymys-vastaus-

varmistus-vahvistus -toimintamallin avulla. Jaana pyrki sekä tukemaan Antin ymmärtämistä 

sanalistojen avulla, että varmistamaan omaa ymmärtämistään pyytämällä ymmärrystarjouksen ta-

paan vahvistusta saamaansa vastaukseen. Moninkertainen vastauksen varmistaminen ja Antin 

ymmärtämisen tukeminen sanalistan avulla osoittaa, että Jaana on tietoinen Antin kielellisistä 

vaikeuksista.   
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Jaana myös havainnoi käyttämiensä keskustelukeinojen toimivuutta keskustelun aikana. Esimer-

kissä 22 Jaana päätyy muokkaamaan omaa kysymystään, koska epäilee, ettei Antti ole ymmärtänyt.  

 

Esimerkki 22: Sukulaisissa 

          ((KÄÄNTÄÄ PAPERIN A:lle))((katsoo A:a)) 
101 J: (.)                                entäs haluisiksä [käydä sukulaisissa? 
                                                                          ((katsoo J:aa)) 
102A:                                                                 [ 
        ((katsoo pöytään)) ((KÄDELLÄ: ”NOIN”**))((KATSOO J:a))((KALLISTAA PÄÄTÄ)) 
103A: no (.)                                                     (.) emmää tiiä oikein 
 
104 J: (.) ymmärsiksää kysymyksen 
         ((NYÖKKÄILEE))                    ((PUISTAA PÄÄTÄ))((katsoo paperiin)) 
105A: joo? (.) tiedän tiedän mut [emmää oikein 
                                                 ((katsoo paperiin))((KÄÄNTÄÄ PAPERIN ITSELLEEN)) 
106 J:                                               [ 
        ((katsoo A:a)) 
107 J: et? [ellulla haluais käydä? 
             ((katsoo J:aa)) 
108A:      [ 
             ((NYÖKKÄÄ))((NOSTAA ETUSORMEN PYSTYYN))  
109A: no joo (.)         se on yks 
 
**‖NOIN‖-ele: Antti pitää kättään rinnan tasolla ja kääntelee kämmentä vaakatasossa puolelta toiselle.  

 

Rivillä 101 Jaana kysyy Antilta viikonloppusuunnitelmiin liittyen, haluaisiko tämä käydä sukulais-

ten luona. Antti miettii vastaustaan ja pitää vuoroa itsellään rivillä 103 suuntaamalla katseensa ensin 

pöytään, sanomalla ‖no‖ ja pitämällä pienen tauon. Antti kääntyy sitten katsomaan Jaanaa pää 

kallellaan elehtien kädellään ja sanoo fraasimaisesti ‖emmää tiiä oikein‖. Jaana miettii hetken An-

tin vastausta, ja pienen tauon jälkeen päätyy varmistamaan, onko Antti varmasti ymmärtänyt 

kysymyksen (rivi 104). Antti vastaa rivillä 105 ymmärtäneensä kysymyksen (‖joo tiedän tiedän‖), 

ja toistaa vastauksensa päätään puistellen (‖mut emmää oikein‖). Antin vastauksen epävarmuus 

saa Jaanan edelleen epäilemään, ettei Antti ole täysin ymmärtänyt kysymystä tai ettei hän pysty 

vastaamaan näin yleiseen kysymykseen. Jaana päätyy rajaamaan kysymystään tarkemmaksi rivillä 

107: ‖et ellulla haluis käydä‖. Antin vastaus tähän tarkemmin rajattuun kysymykseen osoittaa, 

että Antti on aiemmin ymmärtänyt Jaanan kysymyksen vain osittain tai ei ole pystynyt aiemmissa 

vuoroissaan vastaamaan kysymykseen haluamallaan tavalla. Jaanan kysymyksen rajaaminen 

mahdollistaa sen, että Antti rivillä 109 vastaa myöntävästi vierailuun sisarensa luona: ‖no joo se on 

yks‖. 
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Keskustelunäytteestä käy ilmi, että Jaana selvästi tiedostaa voivansa omalla toiminnallaan tukea 

Antin viestintää ja auttaa tätä osallistumaan keskusteluun. Jaana pystyy soveltamaan tietoaan Antin 

kielellisistä vaikeuksista ja muuttamaan omaa toimintaansa keskustelua tukevaksi.  

 

Antin ja Jaanan keskustelussa esiintyi kurssin alussa melko vähän korjausjaksoja (kuvat 12 ja 13). 

Tätä voi selittää osaltaan se, että Antin omat aloitteet olivat hyvin vähäisiä ja keskustelu eteni pit -

kälti vaihtoehdoista valitsemisen kautta. Jaana kuitenkin teki itsekorjauksia muokatessaan omaa 

puhettaan helpommin ymmärrettäväksi (kuva 12), kuten esimerkeissä 22 ja 23. Jaanan Antilta 

pyytämät korjaukset olivat harvinaisia, ja ymmärrystarjousten lisäksi Jaana esitti vain suoria 

ymmärtämisen ongelmista viestiviä korjausaloitteita (‖elikkä mitä sä nyt yrität‖). Suuria 

keskinäisen ymmärtämisen ongelmia ei esiintynyt niin kauan, kuin Antti valitsee vaihtoehtoja 

sanalistasta eikä yrittänyt rakentaa vastauksia itse. Antti esitti Jaanalle lähinnä tarkennuspyyntöjä, 

jos jokin asia on jäänyt osittain epäselväksi (‖jaa siis-‖). Pääosin korjausjaksot ovat lyhyitä. Antin 

oman puheen korjaukset jäivät usein vain yrityksiksi, ja hän turhautui ja luovutti helposti 

itsekorjauksissaan, koska ei onnistunut korjauksissa nopeasti tai lainkaan.  

 

Esimerkissä 23 näkyy tälle parille tyypillinen tapa käyttää sanalistaa keskustelun eteenpäin viemi-

sen tukena.  

  

Esimerkki 23: Viikonloppu 

                                                 ((katsoo A:a)) 
01 J: [nii mitä sä haluaisit tehdä [kotona] ollessa 
       ((katsoo paperia))                   ((J:a)) ((paperi)) 
02A: [                                              [           ] 
       ((katse paperissa)) ((katsoo J:aa))((RAAPUTTAA NENÄÄ)) 
03A: (.)                          emmä oikein tiiä (.) 
 
04 J: haluisiksä et me käytäis jossain 
       ((katsoo pöytään))((J:a))((NYÖKKÄILEE)) 
05A: (.)                        no joo  
 
06 J: (.) minkätyyppisessä paikassa [sä haluaisit käydä 
                                                          ((katsoo pöytään)) 
07A:                                                 [ 
                      ((MUTRISTAA HUULIAAN))((katsoo J:aa)) 
08A: (.) uuu (.)                                    emmä oikein osaa sanoo  
       ((katsoo paperiin))((KIRJOITTAA))((KÄÄNTÄÄ PAPERIN A:lle)) 
09 J: [ (.).hhh (.)             [     (.)            
       ((katsoo paperiin))  ((KÄSI LEUALLE: HIEROO)) 
10A: [                             [ 
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       ((NOJAA ETEENPÄIN))((katsoo kirjoitusta)) 
11A:  
        ((katsoo paperia)) ((OSOITTAA KYNÄLLÄ RIVEJÄ*)) 
12 J: .hh no nyt mä (-) tämmösiä totanoinnii vaihtoehtoja että haluaisiksä että viikonloppuna  
                    ((katsoo A:a)) 
13 J: jossaki museossa? 
         ((nostaa katseen paperista: J:a))((NYÖKKÄÄ)) 
14A: joo-o  
                               ((katsoo paperiin)) 
15 J: museo ois kiva 
       ((NYÖKKÄÄ))((katsoo paperiin)) 
16A: ni  
                          ((katsoo A:a)) 
17 J: entä kauppakeskus? 
            ((NYRPISTÄÄ NAAMAN))((ELE: NOIN)) 
18A: (.) no ee  
         ((NYÖKKÄÄ)) 
19 J: nii   
 

Esimerkissä 23 Jaana ja Antti miettivät edelleen viikonloppusuunnitelmiaan. Jaana esittää esimerkin 

alussa avoimen kysymyksen ‖ niin mitä sä haluisit tehdä kotona ollessa‖ (rivi 1). Jaanan vuoron 

aikana Antti suuntaa katseensa ensin paperiin, sitten Jaanaan ja taas paperiin (rivi 2), kuin etsien 

tukea vastaukselleen paperista. Antti ei vastaa heti Jaanan kysymykseen, vaan pitää pienen tauon 

katse paperissa. Sitten Antti nostaa katseensa Jaanaan ja toteaa fraasimaisesti ‖emmä oikein tiiä‖ 

(rivi 3). Jaana tarjoaa rivillä 4 Antille kysymyksen, johon Antti voi vastata ‖kyllä‖ 

tai ‖ei‖: ‖haluisiksä et me käytäis jossain‖. Antti miettii vastaustaan hetken rivillä 5, ja vastaa 

myöntävästi päätään nyökytellen ‖no joo‖.  Edellä kuvatun kaltainen toimintamalli toistuu 

keskustelussa, kun rivillä 6 Jaana esittää jälleen ensin avoimen kysymyksen, johon Antti vastaa 

fraasimaisesti ‖ emmä oikein osaa sanoa‖ (rivi 7). Tämän jälkeen Jaana kirjoittaa paperille ylös 

erilaisia vastaus vaihtoehtoja (rivi 9), joita hän sitten tarjoaa yksi kerrallaan valittavaksi Antille (ri-

vit 12–17). Antti seuraa tarkasti vastausvaihtoehtojen kirjoittamista (rivi 11) ja pystyy kirjoitettujen 

vaihtoehtojen kautta valitsemaan itselleen mieluisia toimintoja ja hylkäämään huonoja vaihtoehtoja 

(rivit 14 ja 18). Jaana myös kommentoi Antin tekemiä valintoja, kuten esimerkissä rivillä 15, 

lihavoittaen näin Antin niukkoja vastauksia.  

 

Sanalistan käyttö keskustelun tukena ei tällä parilla johtanut siihen, että keskustelu rakentuisi 

pelkästään vaihtoehtojen tarjoamisen ja niistä valitsemisen varaan., vaan Jaana ja Antti pystyivät 

rakentamaan Antin kielellisistä vaikeuksista huolimatta yhdessä toimimalla hyvin vastavuoroista 

keskustelua. Antin strategia päästä yli itselleen vaikeista tilanteista ja saada keskustelu etenemään 

oli tukeutua sanalistan tarjoamaan apuun. Jaanan esittäessä Antille avoimen kysymyksen, Antti rea-



 

 62 

goi lähes aina etsimällä ensin vastaukseensa tukea sanalistasta ja vastaamalla sitten jollakin fraasilla 

esimerkiksi ‖en tiiä‖ tai ‖emmä osaa sanoa‖. Tämän jälkeen Jaana tarjosi mahdollisia vastaus 

vaihtoehtoja suullisesti tai sanalistan avulla ja Antti valitsi listasta haluamansa vaihtoehdon.  

 

Kurssin alussa Antin ja Jaanan vuorot jakautuivat määrällisesti melko tasaisesti (kuva 11). Osaltaan 

tätä selittää se, että Antin ja Jaanan keskustelu rakentui kurssin alussa tyypillisesti kysymys–vas-

taus-vierusparirakenteen varaan. Keskustelijoiden vuorot siis olivat kuitenkin rakenteeltaan erilaisia 

siten, että Antin vuorot koostuivat lähinnä lyhyistä vastauksista Jaanan esittämiin kysymyksiin ja 

ymmärrystarjouksiin. Keskustelun eteneminen ei kuitenkaan ollut yksin Jaanan vastuulla, vaan 

myös Antti teki keskustelussa aloitteita, vitsaili ja kommentoi keskustelua kuten esimerkissä 24.  

 

Esimerkki 24: makkaraa 

        ((KIRJOITTAA)) 
47 J: (.) mh? (.) 
       ((katsoo J:aa))((PYÖRITTÄÄ AVOINTA KÄMMENTÄ MAHAN PÄÄLLÄ”NÄLKÄ”)) 
48A: mennää jo    äkkiä [(.)                                                    he [he 
                                       ((katsoo A:a))((”HÄMMÄSTYNYT ILME”)) ((HYMÄHTÄÄ)) 
49 J:                                  [                                                              [he 

 
rivin 49 ‖hämmästynyt ilme‖: Jaana nostaa kulmiaan ja katsoo silmät suurina Anttia.  

 

Esimerkissä 24 Jaana on aiemmin kysynyt Antilta, haluaisiko tämä grillata makkaraa mökillä. Antti 

on vastannut myöntävästi, ja Jaana kirjoittaa rivillä 47 vastausta muistiin. Antti lähtee laajentamaan 

topiikkia rivillä 48 vitsaillen olevansa jo nyt kovin nälkäinen ja haluavansa lähteä äkkiä grillaa -

maan: ‖mennään jo äkkiä he he‖. Jaana nostaa Antin vuoron aikana katseensa paperista ja näyttää 

ensin varsin hämmästyneeltä, koska luulee Antin olevan tosissaan (rivi 49). Vasta, kun Antti 

merkitsee vuoron lopussa naurun avulla vuoronsa vitsailuksi, myös Jaana yhtyy vitsiin ja hymähtää.  

 

Jaanan käyttämät keskustelukeinot luovat jo kurssin alun keskustelunäytteessä hyvin tasavertaisen 

asetelman keskustelijoiden välille. Huolimatta siitä, että Antti tarvitsee tukea keskustelukumppanil -

taan, Jaana osoittaa tasavertaisuutta esimerkiksi tekemällä ymmärrystarjouksia ja lihavoittamalla 

Antin niukkoja ilmaisuja. Jaanan tekemät laajennukset Antti voi halutessaan hyväksyä tai hylätä, 

kuten esimerkin 23 rivillä 16. Tasavertaisuutta keskustelussa osoittaa myös se, että myönteisen 

vastauksen saatuaankin Jaana jatkaa erilaisten vaihtoehtojen tarjoamista, kuten esimerkissä 21. Näin 

Antti saa mahdollisuuden valita eri vaihtoehdoista mieluisimman eikä joudu vain tyytymään vastaa-

maan esitettyyn vaihtoehtoon kyllä tai ei. Antti käyttää ilmaisussaan runsaasti eleitä ja ilmeitä pu-

heen tukena ja viestii muutenkin vahvasti nonverbaalein keinoin esimerkiksi katseen suunnalla ja 
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tauoilla. Jaana on puolestaan sensitiivinen havaitsemaan ja tulkitsemaan Antin käyttämiä ei-kielelli-

siä keinoja, mikä edesauttaa Antin ei-kielellisen ilmaisun tehokkuutta puheen rinnalla.  

 

Kurssin lopussa parin edellä kuvatut strategiat olivat edelleen käytössä. Kurssin lopun 

keskustelunäytteessä sekä Antti että Jaana käyttivät sanalistoja ja piirtämistä keskustelun tukena. 

Jaana edelleen laajensi Antin niukkoja ilmaisuja ja Antti hyväksyi tai hylkäsi nämä laajennukset. 

Antin omien aloitteiden määrä kasvoi kurssin alkuun verrattuna, mutta kysymys–vastaus-vieruspa-

reissa Antti tukeutui edelleen melko paljon Jaanan apuun ja odotti tämän tarjoavan vaihtoehtoja 

avoimiin kysymyksiin (kuva 11). Edelleen valtaosa keskustelusta rakentui kysymys–vastaus -

vierusparirakenteen varaan, jossa Jaana esitti etujäsenen. Kuten kurssin alussa, myös loppunäyt-

teessä pari tuotti keskusteluun myös vitsailua ja keskustelun kommentointia, eikä keskustelu 

rakentunut täysin vain vaihtoehtojen esittämisen ja niistä valitsemisen varaan. 

 

Kurssin lopussa korjausjaksojen määrä oli huomattavasti suurempi kuin kurssin alussa. Tätä selitti 

osaltaan Antin tekemien aloitteiden määrän kasvu, koska Antin vuorot olivat kurssin lopussa 

sisällöltään aiempaa monipuolisempia ja sisälsivät runsaasti itsekorjausta (kuvat 11 ja 12). 

Itsekorjauksen preferenssi ei kuitenkaan toteutunut Antin kielellisten vaikeuksien vuoksi, ja Antin 

ilmaukset olivat usein puutteellisia, koska korjaus epäonnistui. Tämä taas johti siihen, että Jaana 

teki Antille korjauspyyntöjä, koska ei ymmärtänyt mitä Antti haluaa sanoa (kuva 13). Jaanan An-

tille tekemistä korjausaloitteista valtaosa oli ymmärrystarjouksia.  

 

Antin välillä vaikeasti tulkittavat eleet ja aloitteet sekä epäonnistuneet itsekorjausyritykset johtivat 

kurssin lopun keskustelunäytteessä pitkiin korjausjaksoihin. Esimerkissä 25 keskustelijat ovat aiem-

min päättäneet lähteä autolla ajelemaan.  

 

Esimerkki 25: Syömään 

        ((NOSTAA KYNÄN PAPERISTA, KATSOO KIRJOITUSTA)) 
42 J:                                                                         mentäskö sy[- syömään 
                                                                                                    ((OSOITTAA PAPERIA)) 
43A:                                                                                              [mikä toi (-) 
44 J: siinä lukee [mihin 
                         ((NOSTAA ETUSORMEN PYSTYYN))((NYÖKKÄILEE ”INNOKKAASTI”)) 
45A:                   [joo joo joo? (.)               totakai (.) £tottakai£ 
       ((A:a))                ((paperi))((A:a))                ((paperi)) 
46 J: £jaha£ syömään (.)           siinä lukee mihin 
47A: nii 
49 J:  [((KIRJOITTAA)) 
50A: [((SEURAA)) 
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                ((OSOITTAA SORMELLA PAPERIA))                ((HUITAISEE KÄDELLÄ)) 
51A: sitte (vasta)                                   mennään (jonku) 
              ((LEUKA ETEEN)) 
52 J: (.) £↓mitä?£ 
                  ((OSOITTAA))((NOSTAA KÄDEN ILMAAN)) 
53A: nä- (.) noi? 
54 J: syömään 
        ((HUITAISEE KÄDELLÄ JA NYÖKKÄÄ))     ((HUITAISEE KÄDELLÄ)) 
55A: ni (.)                                          ni toisella kertaa 
       ((katsoo A:a))((KALLISTAA PÄÄTÄÄN, NAPAUTTAA KYNÄLLÄ PAPERIA))  
56 J: mitä toisella kertaa 
      ((KOHAUTTAA OLKAPÄITÄ)) 
57A: emmä tiijä 
     ((vilkaisee paperia))((katsoo A:a)) 
58 J:                               mitä sä tarkotat sanalla toisella kertaa 
                               ((VISPAA KÄTTÄ, PUISTAA PÄÄTÄ))      ((VIITTOMA ”KUKKA”  YLÖS, ALAS)) 
59A: no kummä en tiijä oikein                             (.) hmh (.) mä en osaa 
 
60 J: mennäänkö me nyt (.) tän jälkeen syömään 
         ((NYÖKKÄÄ, OSOITTAA J:aa SORMELLA)) 
61A: joo (.) just 
         ((NYÖKKÄÄ)) 
62 J:  [˚jaaha˚ 
63 A:[(NYÖKKÄÄ)) 
 

Rivillä 42 Jaana aloittaa uuden topiikin ja ehdottaa, että he menisivät syömään. Antti tekee osittain 

päällekkäin Jaanan vuoron kanssa korjauspyynnön sanalistaa koskien, ja tästä muodostuu keskuste-

luun muutaman vuoron välisekvenssi. Ennen kuin Jaana saa tuotettua korjauksensa loppuun rivillä 

44, Antti vastaa innokkaasti esitettyyn kysymykseen (rivi 45). Rivillä 46 Jaana varmistaa Antin 

vastauksen hymyillen ‖jaha syömään‖ ja toistaa keskeytetyn korjauksensa loppuun: ‖siinä lukee 

mihin‖. Tätä seuraa tauko, jonka aikana Jaana tekee muistiinpanoja ja Antti seuraa (rivit 48 ja 49). 

Rivillä 50 Antti osoittaa paperista vaihtoehtoa ‖syömään‖ ja sanoo hieman epäselvästi: ‖sitten 

(vasta) mennään (jonku)‖ ja huitaisee kädellä itsestään poispäin. Antti on käyttänyt aiemmin 

keskustelussa samaa kädenliikettä kuvaamaan autolla ajamista ja pyrkii kenties tässäkin ilmaise-

maan haluavansa mennä ensin syömään ja vasta sitten autolla ajelemaan. Jaana ei kuitenkaan osaa 

yhdistää tätä vaikeasti tulkittavaa elettä ja edellistä topiikkia toisiinsa, vaan pyytää rivillä 51 korja-

usta Antilta: ‖mitä‖. Antti osoittaa ensin rivillä 52 paperista vaihtoehtoa ‖syömään‖ kertoen näin, 

mihin rivin 50 vuorollaan pyrki viittaamaan. Jaana toistaa ääneen Antin valinnan ‖syömään‖ rivillä 

53 osoittaen nyt ymmärtävänsä mistä Antti puhuu. Antti kuittaa rivillä 54 Jaanan tulkinnan 

puheenaiheesta oikeaksi ja pyrkii edelleen selventämään ongelmallista ilmaustaan sanoen ‖toisella 

kertaa‖ ja elehtimällä kädellä huitaisten autolla ajamista. Ele on luultavasti liian epämääräinen, 

jotta Jaana pystyisi yhdistämään sen autolla ajamiseen. Tästä seuraa korjauspyyntöjen ja 
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korjausyritysten jakso (rivit 55–58), jossa Antti pyrkii eleillä selventämään ilmaustaan siinä kuiten-

kaan onnistumatta. Rivillä 59 Jaana esittää ymmärrystarjouksen: ‖mennäänkö me nyt tän jälkeen 

syömään‖, jonka Antti hyväksyy rivillä 60: ‖joo just‖. Korjausprosessi on kuitenkin pitkä ja 

pulmallinen ja Antti epäonnistuu vuorosta toiseen korjausyrityksessään. Jatkuva itsekorjauksissa 

epäonnistuminen on luonnollisesti Antille hyvin turhauttavaa, ja hän kommentoi epäonnistumistaan 

ääneen rivillä 58: ‖no kun emmä tiijä oikein‖, ‖hmh mä en osaa‖. 

 

Uusi strategia, jota ei kurssin alun keskustelunäytteessä käytetty oli se, että keskustelijat palasivat 

takaisin keskenjääneisiin keskustelun pulmatilanteisiin, joiden selvittämiseen ei ongelmatilanteen 

ilmetessä kenties ollut aikaa tai mahdollisuutta. Esimerkissä 26 Jaana palaa aiemmin päivällä 

sattuneeseen tilanteeseen, jossa Antti oli nähnyt jotain ja halunnut kertoa näkemästään Jaanalle.  

 

Esimerkki 26: Pispala 

          ((JÄRJESTELEE PAPEREITA))((katsoo papereita))                  ((katsoo A:a))((AVAA KYNÄN)) 
202 J: mua nyt mh (.) sen verran viel muuten kiinnosti se risteyksessä (.) olikos se 
           ((NYÖKKÄÄ)) 
203 J: [polkupyörä (.) 
         ((NOJAA KÄTEENSÄ))((katsoo J:aa)) 
204A:  [ 
205 J: [mi? 
206A:  [oliko se 
          ((OSOITTAA KYNÄLLÄ TAAKSEEN)) 
207 J: pispalassa sielä risteyksessä minkä sä näit 
208A: ni. 
          ((OSOITTAA KYNÄLLÄ TAAKSEEN)) 
209 J: ni oliko se polkupyörä  
210A: joo? 
         ((LASKEE KÄDEN))((katsoo paperia))((PIIRTÄÄ)) 
211 J: siis semmone                               [(.) 
                                                              ((KUMARTUU LÄHEMMÄS, SEURAA)) 
212A:                                                     [ 
         ((PIIRTÄÄ                                                                 )) 
213 J: olikse tämmöne? (.) ↑kolmipyöränen ˚polkupyörä˚ 
         ((PUISTAA PÄÄTÄ, SUORISTAUTUU))                    (( HEILAUTTAA KÄTTÄ))   ((PUISTAA)) 
214A: eei (.) eiku                              ku se oli iha [vaa                        (.) ei          
                                                                           ((vilkaisee A:a)) 
215 J:                                                                  [    
          ((KUMARTUU ETEENPÄIN, OTTAA KYNÄN))((PIIRTÄÄ               )) 
216A: ku siis                                               [se oli tammöne näin (.) ja sitte näin 
                                                                    ((katsoo paperia)) 
217 J:                                                          [ 
        ((LOPETTAA PIIRTÄMISEN)) ((LASKEE KYNÄN POIS))((NOSTAA KÄDEN ILMAAN JA OSOITTAA)) 
218A: siis se oli                                          [ 
                                                                                 ((katsoo A:a)) 
219 J:                                                         [ siis ↑skeittilauta 
          ((katsoo J:aa)) 
220A: nii 
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Rivillä 202 Jaana alustaa kysymystään selittämällä lyhyesti tilanteen, josta aikoo kysyä: ‖mua nyt 

mh sen verran viel muuten kiinnosti se risteyksessä‖. Sitten Jaana esittää arvauksen riveillä 

202 ja 203, mitä Antti mahdollisesti olisi nähnyt: ‖olikos se polkupyörä‖. Antti ei heti vastaa, 

jolloin Jaana rivillä 205 on aloittamassa uutta vuoroa. Päällekkäin Jaanan vuoron alun kanssa Antti 

kuitenkin esittää rajatun korjausaloitteen ‖oliko se‖ osoittaen ettei ole kuullut Jaanan koko vuoroa. 

Jaana tarkentaa tilanneselostustaan yksityiskohdilla ‖pispalassa sielä risteyksessä mitä sä näit‖. 

Antti kuittaa sanomalla ‖ni‖ ymmärtäneensä, mistä tilanteesta on kyse. Jaana toistaa kysymyksensä 

liitämällä sen edelliseen vuoroon: ‖ni oliko se polkupyörä‖. Antti vahvistaa tämän arvauksen 

oikeaksi rivillä 210. Jaana on edelleen kiinnostunut tietämään lisää, millainen polkupyörä Antin 

huomion on liikenteessä kiinnittänyt ja pyytää lisäkysymysten ‖olikse tämmönen kolmipyörä-

nen polkupyörä‖ ja piirroksen avulla Antilta tarkennusta riveillä 211 ja 213. Antti kuitenkin hyl-

kää rivillä 214 Jaanan ehdotuksen kolmipyörästä ‖eei eiku ku se oli iha vaa ei‖. Antti tehostaa 

kielellistä viestiään pään pudistuksella ja käden liikkeillä. Riveillä 216 ja 218 Antti pyrkii selittä-

mään Jaanalle näkemäänsä piirtämällä kuvan. Jaana tekee ymmärrystarjouksen Antin kuvasta ‖siis 

skeittilauta‖ jonka Antti hyväksyy. Vaikka näyttää siltä, että yhteisymmärrys Antin näkemästä 

asiasta syntyi, keskustelu jatkui vielä pitkään tämän jälkeen, eikä asia selvinnyt varmuudella lain-

kaan.  

 

Parin keskustelunäytteiden perusteella näyttää siltä, että Jaana pyrkii kaikin keinoin ylläpitämään 

Antin pätevän keskustelukumppanin kuvaa tukemalla tätä käytössään olevin keinoin. Jaana ei 

kuitenkaan mene ‖ylisuojelun‖ puolelle ja esitä ymmärtävänsä Antin epäselviä ilmaisuja, vaan pyr-

kii selvittämään ne yhteistyössä Antin, vaikka se vaatiikin molemmilta panosta, on ongelmallista ja 

vaikka asiat eivät kovasta yrityksestä huolimatta aina selviä. Toiminta kuitenkin kertoo, että Jaana 

on aidosti kiinnostunut, mitä Antilla on sanottavana, ja molemmat osaavat myöntää sen, että aina 

asia ei selviä. 

 

 

Pari E: Matti ja Sirkka  

 

Kurssin alussa afaattisen puhujan, Matin, ja hänen tyttärensä Sirkan keskustelu oli hyvin tasaver-

taista, ja keskustelijat olivat aidosti kiinnostuneet välittämään toisilleen tietoa ja ymmärtämään 



 

 67 

toisiaan. Keskustelunäytteessä vuorot jakautuivat siten, että Matti käytti keskustelussa enemmän 

vuoroja (kuva 11). Suuri osa Matin vuoroista oli kuitenkin täytepuheen tapaista (‖joo joo joo joo‖).  

 

Esimerkissä 27 Matti ja Sirkka ovat aiemmin puhuneet tiramisu-kakusta. Matti ei tiedä, millainen 

kakku on ja keskustelijat ovat puhuneet kakun reseptistä. 

 

Esimerkki 27: Kakku 

         ((ylös)) 
93 S:.hhh meil [oli tuolla 
                                 ((NOSTAA KÄDEN*))          
94M:                [ja ja ja  
       ((M:a))((NYÖKKÄÄ))     
95 S: mm 
 
96M: tuunissako spe [spaistetaanh 
                               ((KALLISTAA PÄÄTÄ  LÄHEMMÄS)) 
97 S:                            [ 
        ((ylös))((M:a))((KUMARTUU LÄHEMMÄS)) 
98 S: (.)       anteeks mitä 
 
99M: ↑uunissa 
          ((ylös))((M:a))((NOSTAA KULMIA, NYÖKKÄÄ)) 
100 S: (.)        ai se kakku 
         ((NOSTAA KULMIA, NYÖKKÄÄ)) 
101M: joo joo joo 
 
102: juu se kakku laitetaan uuniin  
          * 
103M: joo joo joo 
 

Rivillä 93 Sirkka aloittaa uuden topiikin, mutta Matti keskeyttää hänet rivillä 94 halutessaan vielä 

tarkempaa tietoa kakusta. Sirkka reagoi Matin keskeytykseen suuntaamalla katseensa Mattiin ja tar-

joaa vuoroa Matille nyökkäämällä. Saatuaan ‖luvan‖ keskeytykseen Matti esittää tarkentavan 

kysymyksen kakusta rivillä 96 ‖tuunissako spe spaistetaanh‖. Sirkan on kuitenkin vaikea saada 

selvää Matin vuorosta: osittain ymmärtämisen vaikeus voi johtua Matin ääntämisen jäykkyydestä ja 

osittain siitä, että Sirkka oli jo siirtynyt uuteen topiikkiin, eikä siksi osaa heti yhdistää Matin vuoroa 

edelliseen aiheeseen. Sirkka osoittaa vuoron ymmärtämisen tai kuulemisen vaikeutensa jo rivillä 97, 

jossa hän samanaikaisesti Matin vuoron kanssa kallistaa päätään lähemmäs Mattia. Matin vuoron 

jälkeen rivillä 98 Sirkka prosessoi kuulemaansa hetken pitäen tauon, jonka aikana hän suuntaa kat-

seen ylös. Sirkka ei kuitenkaan keksi, mitä vuoro voisi tarkoittaa ja päätyy pyytämään Matilta vuo-

ron toistoa. Sirkka tekee rivillä 98 toistopyynnön ‖anteeks mitä‖ osoittaa lähemmäs kumartumalla, 

että hän ei kunnolla kuullut Matin vuoroa. Matti vastaa Sirkan korjauspyyntöön rivillä 99 toistaen 
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ongelmallisen vuoron avainsanan prosodisesti korostettuna: ‖uunissa‖. Sirkka ei korjauksen 

jälkeenkään heti ymmärrä mistä on kyse, vaan suuntaa katseensa jälleen ylös ja miettii hetken (rivi 

100). Sirkka ilmaisee sanavalinnallaan (‖ai se kakku‖) ymmärtävänsä vasta nyt, mihin Matti on 

viitannut rivillä 96. Matti vahvistaa tämän tulkinnan oikeaksi (rivi 101), jonka jälkeen Sirkka vastaa 

kysymykseen (rivi 102). Kun Matti on saanut tarvitsemansa tiedon, keskustelijat palaavat Sirkan 

keskeytyneeseen topiikkiin.  

 

Matin ja Sirkan keskustelu oli vilkasta, ja molemmat keskustelijat tarttuivat innokkaasti 

mahdollisuuteen ottaa vuoro itselleen. Potentiaalisissa puhujanvaihdoskohdissa esiintyi satunnai-

sesti päällekkäisyyksiä, mutta keskustelijat selvittivät asian siten, että jompi kumpi luopui 

vapaaehtoisesti aloittamastaan vuorosta, kuten esimerkissä 27. Keskustelijoiden vuoron ottaminen 

ja vuoron saaminen oli tasapuolista niin, että molemmat luovuttivat lähes vuorotellen toiselleen 

vuoron päällekkäisyyksien ilmetessä. Päällekkäisyyksiä ilmeni puhujanvaihdoskohtien (vuoron alku) 

lisäksi vuorojen sisällä: nämä päällekkäisyydet johtuivat kuitenkin korjaustarpeesta. Toisen vuoron 

keskeyttäminen tai vuoron päälle puhuminen tällaisessa tilanteessa vaikutti kuitenkin hyväksyttä-

vältä toiminnalta, koska se edisti molemminpuolista ymmärtämistä.  

 

Esimerkissä 27 näkyy hyvin myös Matin käyttämä strategia säilyttää vuoronsa keskustelun aikana. 

Kurssin alun keskustelunäytteessä Matti nosti aina oman vuoronsa alussa toisen kätensä ilmaan (ri -

villä 94: * tarkoittaa liikkeen jatkumista) ja laski sen vasta, kun asia oli hänen mielestään loppuun 

käsitelty (rivillä 103: * merkkinä liikkeen loppumisesta). Matti viesti käden liikkeellä myös vuo-

ronsa luovuttamisesta laskien käden alas antaessaan vuoron Sirkalle päällekkäisissä aloituksissa.  

 

Matti käytti puheensa tukena jonkin verran kuvailevia eleitä. Sirkka käytti eleitä myös jonkin verran, 

mutta ei yhtä paljon kuin Matti. Sirkka oli kuitenkin hyvin orientoitunut seuraamaan ja tulkitsemaan 

Matin käyttämiä eleitä. Esimerkissä Sirkka ja Matti ovat puhuneet äitienpäivälahjoista. Matti selit -

tää Sirkalle, mitä hänen vaimonsa on postissa saanut lahjaksi. 

 

Esimerkki 28: Patalaput 

                                                           ((NOSTAA KÄDEN*))            *((ELE:  LAITTAA KANNEN KATTILAAN)) 
20M: ja <timolta tuli > py- pe- pp (.) ääh (.) noi (.) ymm (.) öö (.) ja kaktilankannen                
         ((MOLEMMAT KÄDET VIEREKKÄIN ILMASSA*))((käsiin))                   ((KALLISTAA KÄSIÄ ETEENPÄIN)) 
21M: ja ky- p p- ja rat[piankannen                              öö        ää mm mm [öö (.)  
                                     ((vilkaisee käsiä))((M:a))                                         ((katsoo käsiä))((M:a))     
22 S:                             [                                                                                     [ 
                      ((KALLISTAA KÄSIÄ UUDESTAAN)) 
23 M: <spyhjentämiseen> 
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24 S: kattilankannen [tyhjentämiseen 
                                  ((KÄDET ILMASSA:NOSTAA ETUSORMEA))((↓LASKE↓E TOISTA KÄTTÄ))((↓MOLEMMAT)) 
25M:                           [ja ja ja ja ei ei ja [ke-                         <kattilankannen> ja <tyhjentämiseen>  
                                                               ((vilkaisee käsiä))((M:a)) 
26 S:                                                         [ 
         ((vilkaisee käsiä))((S:a)) ((↓MOLEMMAT KÄDET))          ((KALLISTAA*)) 
27M: (.)                          k- kuli                          v- mm p- (.) öö tö- se (.) 
     ((vilkaisee käsiä))((S:a))((alas))((NIELAISEE))((S:a))*((NOJAA TAAKSE))((KÄDET KOHOLLA ILMASSA*))  
28 M:  [ ja                           höö ](.) t- (.)                     ja tuli t- t- (.) tuli öm ja m m m (.)  
          ((katsoo käsiä))               ((M:a)) 
29 S:   [                                      ]          
                     ((S:a))((ylös))  ((sivuun))((HEILAUTTAA KÄTTÄ))   
30M: hmh(.) ja (.) öömm (.) no 
                                                                                                   ((NYÖKKÄÄ M:iin PÄIN)) 
31 S: mää varmistan sulta (.) [timolta tuli joku lahja [äitille (.) postissa 
                                               ((katsoo S:a))  
32M:                                         [                                        [joo (.) joo joo joo 
      
        ((HEILAUTTAA TOISTA KÄTTÄ)) 
33M: joo joo 
 
34 S: joo? 
        ((HEILUTTAA KÄSIÄ ILMASSA PIENESTI))((ELE 1)))                                                     ((ELE: KALLISTAA)) 
35M: joo. joo. ja  ja                                  <timo[lta> tuli <kattilankannen> [ja ja[pa- pa tatalaput 
                                                                                                                         ((ylös))((M:a)) 
36 S:                                                                     [--                                            [        [    
        ((PÄÄ TAAKSE))                        ((ELE 2))       
37 S: aa (.)              [patalaput (.) [että saa tyhjennettyä ettei oo kuuma (.) joo 
                                                      ((NYÖKKÄILEE)) ** 
38M:                       [ja ja ja           [joo joo joo joo  
 

Ele 1 rivillä 16: Matilla peukalo ja etusormi yhdessä, nostaa niillä kuvainnollisesti jotain syrjään. 

Ele 2 rivillä 18: Sirkka elehtii tarttuvansa kattilan kahvoihin. 

Alaspäin osoittavat nuolet (↓) rivillä 6 ja 8 kuvaavat, kuinka Matti rytmitti eleen. 

 

Esimerkin 28 riveillä 20, 21 ja 23 Matti selittää, mitä postista on tullut. Matilla on vaikeuksia löytää 

sanoja ja tuottaa niitä ja hän elehtii runsaasti käsillään tukeakseen ilmaustaan. Sirkka seuraa Matin 

vuoron aikana tämän tekemiä eleitä (rivi 22). Rivillä 24 Sirkka toistaa osan Matin vuorosta 

ymmärrystarjouksen tapaan: ‖kattilankannen tyhjentämiseen‖. Matti reagoi rivillä 25 Sirkan 

ymmärrystarjoukseen nopeasti, osittain Sirkan vuoron päälle, mutta hylkää Sirkan tarjouksen vies-

tien halustaan jatkaa:‖ja ja ja ja ei ei ja ke- <kattilankannen> ja <tyhjentämiseen>”. Matti 

rytmittää puhettaan käsien liikkeellä (rivit 25, 27 ja 28), ja Sirkka seuraa Matin eleitä ja Matin vuo-

roa (rivit  26ja 29). Matti turhautuu rivillä 30, koska ei löydä sanoja ja viestii tästä tokaisemalla 

kuuluvasti (‖no‖) ja heilauttamalla kättään. Sirkka päätyy tässä vaiheessa rivillä 31 tekemään 
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yhteenvedon kuulemastaan ja varmistamaan Matilta, että on tähän mennessä ymmärtänyt asian oi-

kein: ‖mää varmistan sulta (.) timolta tuli joku lahja äitille (.) postissa”. Matti vahvistaa tämän 

tulkinnan oikeaksi (rivit 32 ja 33). Rivillä 34 Sirkka kehottaa nousevalla intonaatiolla Mattia jatka-

maan selitystään. Matti toistaa uudelleen sanan ‖kattilankannen‖ ja liittää siihen kuvailevan eleen 

(rivi 35). Viimein hän löytää hakemansa sanan (‖ja ja pa- pa ta talaput‖), johon hän liittää jälleen 

eleen tueksi. Sirkka ilmaisee välittömäsi ymmärtävänsä nyt, mistä Matti puhui: ‖aa (.) patalaput‖ 

(rivi 37). Sirkka myös toistaa ääneen Matin käyttämät vihjeen ‖että saa tyhjennettyä ettei oo 

kuuma‖ ja toistaa käsillään Matin käyttämän eleen osoittaen, että on ymmärtänyt Matin vihjeiden 

tarkoituksenmukaisuuden. Lopuksi Matti vahvistaa Sirkan ymmärtäneen oikein hänen selityksensä. 

 

Esimerkissä 28 näkyy pitkä jakso, jossa Sirkalla on vaikeuksia ymmärtää Matin ilmauksia Matin 

ääntämisen jäykkyyden ja sanahaun ongelmien vuoksi. Matti tukee ilmaisuaan eleiden avulla, ja 

Sirkka seuraa eleitä tiiviisti. Esimerkin lopussa Sirkka tiivistää pitkän keskustelujakson omin sanoin 

ja elehtii samalla Matin käyttämillä eleillä osoittaen ymmärtävänsä nyt niiden merkityksen. 

 

Sirkan strategia kurssin alussa oli kuunnella Mattia ja pyrkiä ensin itse ymmärtämään, mistä on 

kysymys. Esimerkissä 29 Matti selittää, milloin päivätoiminnan toimipiste jää kesälomalle. 

 

Esimerkki 29: Heinäkuu 

          ((KÄSI YLHÄÄLLÄ*))                          ((↓))                 ((↓)) 
215M: jase (.) ku se (.) k (.) te (.) se kestää (.) syyskuu- ei a- (.) heinäkuun tpa alkuun (.)[ja ja ja 
 
216 S:                                                                                                                                             [nii että  
 
217 S: onko heinäkuun kiinni 
          ((SIIRTÄÄ KÄTTÄ SIVUUN))   
218M: si- p- p- si- mp (.) sittep kiinni on pkesäloman 
       ((NYÖKKÄÄ)) 
219 S: mm 
         *((NYÖKKÄÄ)) 
220M: joo 
           ((ylös))                  ((M:a)) 
221 S: ja kesäloma kestää vaan sen yhden kuukauden suunnilleen 
          ((NYÖKKÄÄ, NOSTAA KULMIA)) 
222M: joo joo joo 
 
223 S: heinäkuun 
 
224M: joo joo joo joo joo 
           ((katsoo alas)) 
225 S: .joo 
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Esimerkin 29 rivillä 215 Matti kertoo, mihin asti päivätoiminta on auki. Vuoron aloittamisen mer-

kiksi Matti on jälleen nostanut toisen kätensä ylös ja rytmittää puhettaan laskemalla kättään välillä 

alas. Matilla on vuorossaan vaikeuksia löytää sanoja ja hän tuottaa ensin semanttisen parafasian 

(‖syyskuu-‖), jonka hän korjaa kuitenkin nopeasti oikein. Matin vuoron viittauskohde on kuitenkin 

hieman epäselvä, eikä Sirkka voi tietää tarkoittaako Matti päivätoiminnan kesäloman kestävän 

heinäkuun alkuun vai alkavan heinäkuun alusta. Osittain päällekkäin Matin vuoron kanssa Sirkka 

aloittaa ymmärrystarjouksensa, vaikka Matti on selvästi aikeissa jatkaa vuoroaan rivin 215 lo-

pussa: ‖ja ja ja‖. Keskeyttäminen on tässä kohtaa kuitenkin perusteltua keskinäisen ymmärtämisen 

kannalta. Rivillä 217 Sirkka esittää ymmärrystarjouksensa loppuun: ‖onko heinäkuun kiinni‖. 

Matti hyväksyy tämän tarjouksen rivillä 218 vahvistaen, että paikka on kiinni silloin kesäloman ajan. 

Sirkka ‖kuittaa‖ tiedon nyökkäämällä ja sanomalla ‖mm‖ rivillä 219. Matti osoittaa sanoneensa 

sanottavansa laskemalla kätensä alas ja nyökkäämällä sekä sanomalla ‖joo‖. Sirkka haluaa edelleen 

varmistaa, onko hän ymmärtänyt oikein tarkentamalla kesäloma-ajan keston rivillä 221: ”ja kesä-

loma kestää vaan sen yhden kuukauden suunnilleen‖. Matti vastaa tähän myöntävästi (rivi 

222). Sirkka esittää jälleen ymmärrystarjouksen kesäloman ajankohdasta ‖heinäkuun‖ rivillä 223 

jatkona edelliseen kysymykseen. Tämänkin tarjouksen Matti vahvistaa. Mikäli Sirkka ei olisi rivillä 

216 keskeyttänyt Mattia ja tehnyt korjausaloitetta, keskustelijat olisivat saattaneet jatkaa keskustelu -

aan pitkään väärän tiedon varassa.  

 

Esimerkissä 29 Matin vuoroista on hänen puhemotoriikan jähmeyden vuoksi vaikea saada selvää, ja 

siksi Sirkka joutuu esittämään Matille useita korjausaloitteita. Sirkka käyttää keskustelun aikana 

enimmäkseen ymmärrystarjouksia, mikä kertoo siitä, että hän kuuntelee Mattia tarkkaavaisesti. Sir-

kan toiminta osoittaa myös, että hän on aidosti kiinnostunut Matin kertomista asioista ja haluaa sen 

vuoksi tehdä ymmärtämisen ongelmat näkyviksi. Ymmärrystarjousten avulla Matin ei kuitenkaan 

tarvitse tuottaa vuoroaan tai sen ongelmallisia osia uudelleen, vaan riittää, että hän hyväksyy tai hyl-

kää tarjouksen.  

 

Kurssin lopussa Matin ja Sirkan keskustelu rakentui hyvin samantyyppisesti kuin kurssin alussa 

(kuvat 11, 12 ja 13). Keskustelijat hoitivat lyhyet päällekkäisyydet puhujanvaihdoskohdissa suju-

vasti siten, että toinen luovutti vuoronsa. Sirkka esitti myös loppunäytteessä paljon korjausaloitteita: 

valtaosa korjausaloitteista oli ymmärrystarjouksia kuten kurssin alun keskustelunäytteessäkin (kuva 

13).  
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Samaan tapaan kuin parilla B, myös tällä parilla oli kurssin lopun keskustelunäytteessä nähtävissä 

tyytyminen ‖riittävän tarkkaan‖ vastaukseen. Esimerkissä 30 Matti kertoo vierailustaan lennostossa.  

 

Esimerkki 30: Lentosimulaattorit 

         ((KÄSI SUULLE))((ETEENPÄIN))((↓HEILAU↓TTA↓A))((alas))*                    ((NOSTAA KÄDEN NYRKIIN*))  
104M: ja ja ja     sitten (.) öö (.) pe- (.) pe pe (.) ää (.) me kävimme (.) ö- p- tuola (.) ääh (.) ööh (.)  
                  ((NOSTAA KÄTTÄ))                 (S:a))                ((↓HEILAUTTAA KÄTTÄ))     
105M: ym ym lentäjän (.) öö (.) öö (.) u- ta- valmisteluhuoneessa (.) 
       
        ((NYÖKKÄÄ)) 
106 S: (.)            valmistelu 
          ((NYÖKKÄÄ))                                ((alas))((S:a))       ((↓VIITTAA↓ KÄDELLÄ SIVULLE)) 
107M: joo joo (.) ja  ja s- te (.) ja ja le- lep- lentämäänp kun valmistuu 
108 S: joo joo 
                    * 
109M: joo (.) 
          ((ylös))       ((M:a))((OTSA RYPYSSÄ)) 
110 S: eli (.) eli (.) siis pukeutumishuone [vai 
                                                                    ((NOSTAA KULMIA)) 
111M:                                                            [(ei)=joo 
           ((NOSTAA KÄDEN YLÖS))((alas))((S:a))             ((alas))((KÄDELLÄ ILMAAN SUORAKAIDE*))          
112M: ja ja (.) ja                   mm (.) ja mm (.) typ- om    (.)  
          ((S:a))                    * 
113M: ja tietokone(luok[ 
                                       ((ylös))                         ((katsoo M:a))((KULMAT KOHOLLA)) 
114 S:                              [okei eli siel oli niinku simu[laattorit 
                                                                                      ((VIITTAA S:n PÄIN))   
115M:                                                                             [joo joo 
116M: joo [joo 
117 S:        [missä harjotellaan 
      ((NYÖKKÄÄ))((KÄÄNTELEE KÄTTÄ ILMASSA )) 
118M: joo joo      ja? (.) ja?                               
           ((alas))((PYÖRÄYTTÄÄ RANTEEN YMPÄRI))((NYÖKKÄÄ, HEILAUTTAA KÄTTÄ)) 
119M: (.)                                                       joo. 
120 S: joo (.) sentyyppinen 
121M: joo 
 

Riveillä 104 ja 105 Matti kertoo huoneesta, jossa hän kävi lennostossa vieraillessaan. Melko pitkän 

etsinnän jälkeen Matti kuvattua tarkoittamaansa paikkaa: ‖ym ym lentäjän (.) öö (.) öö (.) u- ta- 

valmisteluhuoneessa”. Sirkka pitää ensin (rivillä 106) pienen tauon, jonka aikana hän nyökkää. 

Nyökkäys voi olla eräänlainen kuittaus siitä, että hän on kuullut Matin vuoron. Tauon jälkeen 

Sirkka kuitenkin välittömästi osoittaa, että jokin Matin vuorossa on ollut ongelmallista. Sirkka tois-

taa kulmiaan kurtistaen ongelmallisen osan Matin vuoroa: ‖valmistelu‖. Matti osoittaa nyökkäile-

mällä ja verbaalisesti Sirkan kuulleen aivan oikein hänen vuoronsa ja vastaa korjauspyyntöön teke-

mällä lisäyksen vuoroonsa rivillä 107: ‖ja ja le- lep- lentämäänp kun valmistuu”.  Rivillä 108 
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näyttää ensin siltä, että Sirkka on ymmärtänyt Matin vuoron, kun hän vastaa ‖joo joo‖. Myös Matti 

olettaa Sirkan ymmärtäneen ja laskee kätensä alas rivillä 109 merkiksi vuoron päättymisestä. Sirkka 

esittää kuitenkin rivillä 107 ymmärrystarjouksen ‖ eli (.) eli (.) siis pukeutumishuone vai‖ osoit-

taen sanavalinnoillaan tulkintansa epävarmuutta. Matti vastaa ymmärrystarjoukseen osittain 

päällekkäin Sirkan vuoron kanssa rivillä 111 kulmiaan kohottaen: ‖(ei)=joo‖ ja tarkentaa kuvaus-

taan huoneesta rivillä 112 hakien sanaa eleen avulla. Rivillä 113 Matti löytää eleensä tueksi sa -

nan ‖tietokoneluok-‖, jolloin Sirkka tekee Matin vuoroista ymmärrystarjouksen: ‖ okei eli siel oli 

niinku simulaattorit‖, jonka Matti hyväksyy. Sirkka tekee lisäyksen aiempaan vuoroonsa 

ymmärrystarjouksen tapaan rivillä 117: ‖missä harjotellaan‖. Matti myötäilee tätä tulkintaa, 

mutta pyrkii tuottamaan vielä tarkempaa tietoa huoneen tarkoituksesta rivillä 118. Matti kuitenkin 

päätyy keskeyttämään selityksensä ja osoittaa painottamalla sanaa ‖joo‖, että Sirkka on ymmärtänyt 

riittävän hyvin mistä on kyse (rivi 119). Myös Sirkka ymmärtää, että Matti olisi voinut selittää huo-

neesta enemmänkin, mutta keskustelun etenemisen kannalta nyt tiedossa oleva tieto on riittävää. 

Sirkka osoittaa ymmärtävänsä, että Matti olisi kyennyt tuottamaan vieläkin tarkempaa tietoa käyttä-

mällä rivillä 120 ilmausta: ‖ joo (.) sentyyppinen‖.  

 

Entisenä lentäjänä Matti olisi varmasti pystynyt hyvin yksityiskohtaisesti selittämään simulaattorien 

toimintaa ja huoneen käyttötarkoitusta. Kuitenkin, kun keskustelun ongelma ratkesi, ja molemmat 

tiesivät riittävän hyvin mistä on kyse, keskustelijat lopettivat aiheen käsittelyn yksissä tuumin ja 

siirtyivät takaisin varsinaiseen topiikkiin.  

 

Molemmat keskustelijat olivat kurssin lopun keskustelunäytteessä edelleen hyvin herkkiä 

vuorovaikutustilanteessa. Esimerkissä 31 Matti selittää Sirkalle, mitä näki tien varressa ajaessaan 

lentokentän lähellä.  

 

Esimerkki 31: Lentokone 

               ((KÄSI ”KIEMURTAA”*))                       ((PUISTAA))((alas))((S:a)) 
41M: joo (.) ja ja (.)              p- lentokenttä [ja ei - - valottu (.)       
                                                                  ((PUISTAA))         
42 S:                                                          [ 
         ((alas))*((KÄSI OTSALLE*)) 
43M: ja    (.) ja (.) sitten (.)      
           ((S:a))                                                    *((KÄSI↓))  ((↓))             
44M:   hopukka ö- pf- (.)  näk – [↑näkti po- oli juuttunut kiinni                                     
                                                 ((katsoo ylös))     
45 S:                                         [          
        ((LEUKA ETEENPÄIN)) 
46 S: mitä oli juuttunut 
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                                         ((PÄÄ ALAS, silmät kiinni)) 
47M: mt- kat- natti [(.)      [ka- m- (.)        öö   p-   
                             ((ylös))((M:a)) 
48S:                        [         [                        
      ((NOSTAA PÄÄN+avaa/LASKEE+sulkee))((KÄSI OTSALLA*)) 
49M: k- [(.)                                     hm       (.)   
           ((ylös)) 
50 S:     [        
       ((M:a))     
51 S: ratti 
        ((NOSTAA PÄÄN))((katsoo S:a)) 
52M: ei [ei (.) ei ei ei  
 
53 S:     [ei             
         *((LASKEE KÄDEN ETEENSÄ))            ((ylös))((S:a))((PEUKALO JA ETUSORMI PIIRTÄÄ KAAREN)) 
54M: knati                             (.) n- ja ja (.)    nlentokone 
 
55 S: aa oli juuttunu kiinni 

 

Rivillä 41 Matti koettaa kädellä elehtimällä kuvata jotain. Matti tuottaa myös melko epämääräisen 

ilmauksen: ‖p- lentokenttä ja ei - -valottu‖. Päällekkäin Matin vuoron kanssa Sirkka puistaa 

päätään osoittaen, ettei ymmärrä mitä Matti yrittää sanoa. Matti jatkaa kertomustaan riveillä 43 ja 

44. Matti tavoittelee kohdesanaa ‖knati‖ (ks. rivi 54), mutta sanahahmo on tässä vaiheessa hyvin 

epäselvä. Sirkka ilmaisee jo samanaikaisesti Matin vuoron aikana vaikeutensa ymmärtää Matti 

kääntämällä katseensa kattoon sanahaun merkiksi rivillä 45. Sirkka ei kuitenkaan ymmärrä sa-

nan ‖näkti‖ merkitystä, vaan pyytää Mattia toistamaan ongelmallisen osan vuorostaan. Sirkka 

myös työntää leukaansa kohti Mattia osoittaen, ettei kenties kuullut äskeistä ilmausta kunnolla ja 

sen vuoksi ymmärtänyt sitä. Matti pyrkii jälleen tuottamaan kohdesanaa ‖knati‖, mutta ääntäminen 

on hyvin työlästä. Matin vuoron aikana Sirkka jälleen osoittaa katseen suunnalla yrittävänsä miettiä 

mahdollista kohdesanaa rivillä 48. Rivillä 49 Matti näyttäisi jälleen pyrkivän tuottamaan kohdesa-

naa, mutta saa tuotettua sanasta vain ensimmäisen äänteen ja osoittaa sen jälkeen keskittyvänsä oi-

kean sanan miettimiseen sulkien silmänsä ja nostamalla käden otsalle. Myös Matin tämän vuoron 

aikana Sirkka osoittaa yrittävänsä keksiä kohdesanaa (rivi 50). Sirkka päätyy tekemään kenties 

keskustelun kontekstin, autolla ajamisen, ja Matin edellisten vuorojen perusteella ymmärrystarjouk-

sen rivillä 51: ‖ratti‖. Matti reagoi nopeasti Sirkan vuoroon keskeyttämällä pohdintansa ja torju-

malla ymmärrystarjouksen rivillä 52. Rivillä 54 Matti saa viimein tuotettua kohdesanan ‖knati‖, 

joka on puhekielinen ilmaus eräästä lentokonemallista (Gnat). Tämän lisäksi Matti käyttää syno-

nyymi-ilmausta ‖nlentokone‖ ja elehtii kädellään samanaikaisesti varmistaakseen Sirkan 

ymmärtävän. Sirkka osoittaakin rivillä 55 selkeästi nyt ymmärtävänsä, mistä Matti puhui ja tekee 

yhteenvedon edellisistä vuoroista viitaten takaisin esimerkin alkuun: ‖aa oli juuttunu kiinni‖.  
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Pienillä keinoilla kuten kulmien rypistyksellä, nyökkäilyllä tai katseen suunnalla keskustelijat 

viestivät toisilleen korjaustarpeesta, kuten esimerkissä 31. Näin menetellen korjausjaksot eivät 

nousseet keskustelussa omaksi aiheekseen, vaan korjaustarve osoitettiin mahdollisimman pienielei-

sesti. Verbaalisten korjauspyyntöjen esittäminen olisi joissain tilanteissa saattanut korostaa 

enemmänkin Matin puhemotoriikan vaikeuksia. Koska keskustelijat viestivät korjaustarpeesta 

hienovaraisesti jo vuoron aikana, ongelmavuoron tuottaja – usein Matti – pystyi reagoimaan 

keskustelukumppaniltaan saamaansa palautteeseen jo vuoron aikana ja ongelman välitön korjaami-

nen oli mahdollista. 

 

Kurssin lopun keskustelunäytteessä Sirkka esitti paljon kolmannen vuoron itsekorjauksia, jotka oli -

vat tyypillisesti lisäyksiä, mitä ei näkynyt kurssin alun keskustelunäytteessä. Esimerkissä 32 Sirkka 

ja Matti ovat keskustelleen tuttaviensa myynnissä olevasta asunnosta, joka ei vielä ole mennyt kau -

paksi. 

 

Esimerkki 32: Asunto 
 
           ((katsoo M:a)) ((VIITTAA KÄDELLÄ M:iin PÄIN)) 
366 S: nii täytyy miettiä eri ratkasuja et mitä sille (.)           
           ((M:a))((NYÖKKÄÄ))((KALLISTAA PÄÄTÄÄN)) 
367 S:  tyhjä se sitten on 
368 M: joo joo 
369 S: niinku kalustukseltaan 
          ((NYÖKKÄILEE)) 
370 M: joo joo joo 

 

Esimerkin 32 riveillä 366 ja 367 Sirkka toteaa, että tuttavien myynnissä oleva asunto on tyhjä. Matti 

osoittaa ymmärtäneensä Sirkan vuoron rivillä 368: ‖joo joo‖. Sirkka päättää tehdä lisäyksen edelli-

seen vuoroonsa tarkentamalla rivillä 369, että asunto on tyhjennetty tavaroista. Kenties Sirkka ajat-

teli, että Matti voisi tulkita rivin 367 vuoron ‖tyhjä se sitten on‖ tarkoittavan, että tuttavat ovat 

muuttaneet uuteen asuntoon, mutta osa tavaroista on vielä vanhassa asunnossa. Matti kuitenkin 

vahvistaa ymmärtäneensä asian Sirkan tarkoittamalla tavalla rivillä 370 nyökkäilemällä ja totea-

malla ‖joo joo joo‖.  

 

Sirkan ollessa kertojaroolissa Matti usein Sirkan vuoron jälkeen toisti fraasimaisesti ‖joo joo joo‖, 

kuten erimerkissä 32. Sirkka pyrki kurssin lopun keskustelunäytteessä kolmannen vuoron lisäyksil-

lään varmistamaan, että Matti on todellakin ymmärtänyt asian, eikä vain tuota taustapalautetta.  Sir-

kan toiminta osoittaa hänen tiedostavan, että hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa keskustelun 

sujumiseen ja tukea afaattisen isänsä ymmärtämistä ja keskusteluun osallistumista.  
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4.3 Tulosten yhteenveto 

 

Kuvailen työssäni viiden tapaustutkimuksen kautta, miten Kommunikaatiokoulu-kurssilla annettu 

ohjaus vaikuttaa kurssille osallistuneiden parien viestintätaitoihin ja millaisena he arvioivat afaatti-

sen kurssiparin toiminnallista viestintää kurssin alussa ja lopussa. Vastaan seuraavaksi luvussa 2 (s. 

14) esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

 

1. Miten viiden parin afaattisen henkilön ja läheisen arviot afaattisen henkilön toiminnalli-

sesta kommunikaatiosta muuttuvat kurssin myötä?  

 

Afaattisten henkilöiden omien arvioiden perusteella heidän toiminnallinen viestintänsä oli kurssin 

alussa parempi kuin heidän läheistensä arvioiden perusteella. Kurssin lopussa kaikki afaattiset 

kurssilaiset arvioivat toiminnallisen viestintänsä huonommaksi, kuin mitä olivat kurssin alkaessa 

arvioineet. Läheisistä kaksi (A ja E) arvioi afaattisen kurssiparinsa toiminnallisen viestinnän hieman 

paremmaksi ja yksi läheinen (C) selvästi paremmaksi kurssin lopussa kuin mitä olivat arvioineet 

kurssin alussa. Kaksi läheistä (B ja D) puolestaan arvioi toiminnallisen viestinnän hieman huonom-

maksi.  

 

a) Vastaavatko afaattisten henkilöiden ja läheisten arviot afaattisten henkilöiden toiminnalli-

sesta kommunikaatiosta toisiaan ja ovatko muutokset samansuuntaisia? 

 

Kahdella parilla (B ja D) toiminnallisen viestinnän arviot vastasivat hyvin toisiaan sekä kurssin 

alussa että kurssin lopussa ja arvioiden muutos oli samansuuntainen (laskeva). Kahdella parilla (A 

ja E) arviot erosivat toisistaan kurssin alussa, mutta loppuarvioissa ne vastasivat toisiaan paremmin. 

Parin C osapuolten arviot eivät vastanneet toisiaan missään vaiheessa ja muutos arvioissa oli 

erisuuntainen.  

 

b) Keskittyvätkö muutokset samoille viestinnän osa-alueille? 

 

Parien A ja E arvioijat olivat molemmilla mittauskerroilla samanmielisiä parin afaattisen osapuolen 

heikoimmasta ja vahvimmasta viestinnän osa-alueesta. Parien B ja D arvioijat olivat kurssin alussa 

eri mieltä siitä, mikä on afaattisen henkilön viestinnän vahvin ja heikoin osa-alue. Näiden parien 

osapuolten arvioit muuttuivat kuitenkin kurssin lopussa yksimielisiksi sekä vahvimman että 
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heikoimman viestinnän osa-alueen arvion osalta. Parin C osapuolet arvioivat viestinnän vahvimman 

osa-alueen samoin kurssin alussa, mutta muuten arviot erosivat toisistaan kurssin alun heikoimman 

osa-alueen osalta sekä kurssin lopun arvioissa. Kurssin lopussa kaikki afaattiset henkilöt sekä neljä 

läheistä arvioi niukan ilmaisun ja osallistumisen osa-alueet vaativan kommunikaation taitoja 

vahvemmiksi.  

 

2.) Millaisia muutoksia keskustelun rakenteessa tapahtuu kurssin myötä? 

 

a) Miten keskustelu rakentuu ennen kurssia ja kurssin jälkeen vuorottelu- ja 

korjausjäsennyksen näkökulmasta? 

 

Vuorottelu:  

 

Kolmen parin (A, C ja D) läheiset käyttivät keskustelussa kurssin alussa selvästi enemmän vuoroja 

kuin heidän afaattiset kurssiparinsa. Yhden parin (B) osapuolten käyttämät vuorot jakautuivat hyvin 

tasaisesti kurssin alussa. Parin E afaattinen henkilö taas käytti kurssin alussa vuoroja läheistään 

enemmän. Sisällöllisesti vuorot olivat hyvin erilaisia. Parien A, C ja D afaattisten henkilöiden vuo-

rot olivat tyypillisesti lyhyitä vastauksia tai vastausyrityksiä läheisten esittämiin kysymyksiin. Pa-

rien B ja E molemmat osapuolet taas osallistuivat tasavertaisesti keskustelun rakentamiseen. Näiden 

parien vuorot olivat myös sisällöllisesti tasalaatuisia ja sekä afaattisilla puhujilla että läheisillä oli 

pitkiä kerrontavuoroja. 

 

Kurssin lopussa erot vuorojen käytössä olivat tasoittuneet pareilla A ja D, ja vuorot jakautuivat 

aiempaa tasaisemmin näiden keskustelijoiden välillä. Parin B osapuolten vuorot jakautuivat melko 

tasaisesti, kuten kurssin alussakin. Parien C ja E osapuolten erot vuorojen käytössä tasoittuivat hie-

man kurssin lopussa. Parin C läheinen ja parin E afaattinen henkilö kuitenkin edelleen käyttivät 

enemmän vuoroja kuin kurssiparinsa.  

 

Korjaukset: 

 

Parien A, B ja E afaattiset henkilöt käyttivät runsaasti itsekorjausta kurssin alussa. Kahdella heistä 

(B ja E) korjaukset olivat pääsääntöisesti tehokkaita ja keskustelu saattoi jatkua korjausjakson 

päätyttyä. Parin A afaattisella henkilö käytti paljon itsekorjausta, mutta korjausjaksot epäonnistuivat 

tai keskeytyivät läheisen toimesta usein. Parien C ja D afaattiset henkilöt eivät juuri tehneet itse 
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korjauksia kurssin alussa. Kaikki läheiset tekivät itsekorjausaloitteita kurssin alussa. Eniten 

itsekorjausta tekivät parien C ja E läheiset. Läheiset käyttivät itsekorjausta enimmäkseen 

muotoillessaan lauseita uudestaan.  

 

Kaikki afaattiset henkilöt esittivät kurssin alussa korjauspyyntöjä läheisilleen. Eniten korjauspyyn-

töjä läheisilleen tekivät parien B ja C afaattiset henkilöt. Afaattisten henkilöiden läheisilleen esittä -

mät korjausaloitteet vaihtelivat epäspesifeistä toistopyynnöistä ymmärrystarjouksiin. Myös kaikki 

läheiset esittivät korjauspyyntöjä afaattisille henkilöille kurssin alussa. Läheisten käyttämien 

korjausaloitteiden tyypit vaihtelevat kuitenkin suuresti, samoin korjausaloitteen tarpeellisuus 

keskustelussa. Parien A ja C läheisten tekemille korjausaloitteille oli tyypillistä se, että korjaukset 

eivät palvelleet keskustelun etenemistä vaan päinvastoin keskeyttivät keskustelun ja muodostivat 

hankalia ‖jankkausjaksoja‖, joista afaattisen henkilön oli vaikea päästä eteenpäin. Afaattiset henki-

löt usein epäonnistuivat näissä korjausyrityksissä ja heidän keskustelutaitonsa näyttivät heikom-

milta kuin mitä ne muiden näytteiden perusteella olivat. Parien B, D ja E läheisten tekemät 

korjausaloitteet kumpusivat tilanteista, joissa keskustelijoiden keskinäinen ymmärtäminen oli uhat-

tuna. Ne siis edistivät keskustelua ja molemminpuolista ymmärtämistä. Näiden parien läheiset 

pystyivät myös tarkemmin osoittamaan ongelmallisen kohdan afaattisen henkilön vuorosta ja käytti-

vät keskustelussa paljon ymmärrystarjouksia.  

 

Kurssin lopussa parien A B ja E afaattisten henkilöiden itsekorjaus oli hyvin samantyyppistä kuin 

kurssin alussa. Parin D afaattisella henkilöllä oli kurssin alkuun verrattuna enemmän vuoroja ja 

aloitteita, mikä lisäsi myös hänen itsekorjaustarvettaan. Parin D afaattisen kurssilaisen korjausjaksot 

olivat kuitenkin yleensä pitkiä ja epäonnistuivat usein. Kaikki läheiset tekivät itsekorjausaloitteita 

kurssin lopussa. Vain parin E läheinen teki kurssin alkuun verrattuna enemmän itsekorjauksia, kun 

taas muut läheiset tekivät niitä vähemmän. Afaattisten henkilöiden läheisilleen esittämien 

korjauspyyntöjen määrä väheni selvästi pareilla B ja C, kun taas parin D afaattisen henkilön 

läheiselleen esittämien korjauspyyntöjen määrä kasvoi selvästi. Läheisistä parien B, D ja E läheiset 

tekivät kurssin lopussa afaattisille kurssipareilleen selvästi enemmän korjauspyyntöjä kuin kurssin 

alussa. Näiden parien läheiset käyttivät tarpeen mukaan erilaisia korjausaloitteita. Parin C läheinen 

esitti afaattiselle kurssiparilleen vähemmän korjauspyyntöjä kuin kurssin alussa, ja parin A läheinen 

korjauspyyntöjen määrä ei muuttunut kurssin aikana.  
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b) Ovatko afaattiset henkilöt ja läheiset omaksuneet uusia viestintäkeinoja tai -strategioita?  

 

Tutkittavista pareista erottui selvästi kaksi keskustelutaidoiltaan erilaista ryhmää: taitavien 

keskustelijoiden ryhmä ja lisäohjausta tarvitsevien parien ryhmä. 

 

Taitaviin keskustelijoihin katsoin kuuluvaksi parit B, D ja E. Näiden parien osapuolten käsitys parin 

afaattisen henkilön toiminnallisesta kokonaiskommunikaatiokyvystä sekä viestinnän vahvuuksista 

ja heikkouksista vastasi hyvin toisiaan, ja näiden parien läheiset osasivat muuttaa omaa toimin-

taansa keskustelussa afaattista henkilöä tukevaksi.  

 

Lisäohjausta tarvitsevien ryhmään kuuluivat parit A ja C. Parin C afaattisen henkilön ja läheisen 

näkemys afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä oli läpi kurssin hyvin erilainen, eikä lähei-

nen osannut myöskään muuttaa omaa toimintaansa keskustelua tukevaksi. Parin A osapuolten arviot 

afaattisen kurssiparinsa toiminnallisesta viestinnästä olivat hyvin samansuuntaiset molemmilla 

mittauskerroilla. Jostain syystä parin A läheinen ei kuitenkaan kyennyt soveltamaan tietoaan afaatti-

sen kurssiparinsa viestinnällisistä vahvuuksista ja heikkouksista keskustelussa.  

 

Kaikilla afaattisilla henkilöillä oli jo kurssille tullessaan keinoja kompensoida kielellisiä vaikeuksi-

aan. Kurssin alussa he esimerkiksi käyttivät ei-kielellisiä keinoja puheensa tukena keskusteluissa, 

turvautuivat tarvittaessa keskustelukumppaninsa apuun ja hyödynsivät taitavasti keskustelun 

kontekstia oman ilmaisunsa tukena. Afaattiset kurssilaiset myös pyrkivät mahdollisuuksien mukaan 

korjaamaan keskustelussa ilmeneviä ongelmatilanteita, mikä osoittaa heidän olevan tietoisia 

kielellisistä vaikeuksistaan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksistä. Kurssin aikana osa 

afaattisista henkilöistä omaksui myös uusia keinoja kompensoida kielellistä vaikeuttaan. Edellä 

kuvattujen keinojen lisäksi osa afaattisista henkilöistä tyytyi kurssin lopussa vähemmän 

yksityiskohtaiseen ilmaisuun, käytti piirtämistä ilmaisun tukena ja luotti keskustelutilanteessa aiem-

paa enemmän keskustelukumppanin tukeen. 

 

Kurssin alkaessa taitavien keskustelijoiden -ryhmän läheisillä oli keinoja tukea afaattista 

keskustelukumppaniaan. Läheiset mm. muokkasivat omaa puhettaan helpommin ymmärrettävään 

muotoon ja käyttivät puheen tukena ei-kielellisiä keinoja. Nämä läheiset myös ottivat huomioon ja 

tulkitsivat afaattisten kurssipariensa keskustelussa käyttämiä ei-kielellisiä keinoja.  
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Kurssin lopussa kaikki läheiset olivat oppineet muokkaamaan omaa toimintaansa paremmin afaatti-

sen henkilön keskusteluun osallistumista tukevaksi. Läheiset esimerkiksi muokkasivat omaa puhet-

taan helpommin ymmärrettäväksi, käyttivät erilaisia kyselystrategioita asioiden selvittämisessä ja 

tekivät lisävarmennuksia ja yhteenvetoja pidemmistä kerrontavuoroista epäselvissä tilanteissa.  

Läheiset pyrkivät myös tukemaan afaattisen kurssiparinsa ilmaisua antamalla tälle aikaa muodostaa 

ilmauksia, kannustivat yrittämään ja tarjosivat erilaisia vihjeitä pulmallisissa tilanteissa. Lisäohja-

usta tarvitsevan ryhmän läheisillä edellä kuvattujen keskustelua tukevien keinojen käyttö ei kuiten-

kaan ollut täysin vakiintunut, vaan he käyttivät kurssin lopun keskustelunäytteen loppua kohden yhä 

enemmän keinoja, jotka olivat olleet käytössä parin tullessa kurssille. Nämä keinot eivät valitetta -

vasti tukeneet afaattisen kurssilaisen keskusteluun osallistumista, vaan pikemminkin estivät 

osallistumista ja korostivat afaattisen kurssilaisen kielellisiä vaikeuksia.  
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5 Pohdinta 

 

Afasiakuntoutuksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. 

Lääketieteellisen kuntoutusmallin rinnalle on noussut vahvana kuntoutuksen yhteisöpohjainen ja 

sosiaalinen näkökulma (ICF, 2004). Afaattisten henkilöiden kuntoutuksessa otetaan nykyään entistä 

vahvemmin yksilön taitojen ja kyvykkyyden rinnalla entistä vahvemmin huomioon se, kuinka 

ympäristö voi toiminnallaan vaikuttaa viestinnän onnistumiseen ja edesauttaa tai estää sitä (Kagan, 

1998; Oelschlaeger & Damico, 2000; Cunningham ja Ward, 2003; Croteau & Le Dorze, 2006; Sim-

mons-Mackie & Kagan, 2007). Afasiakuntoutuksen näkökulma on siirtynyt häiriökeskeisestä ajatte-

lusta yhteisöpohjaisen toiminnan kehittämiseen. Kuntoutuksen tavoitteiksi asetetaan afaattisen 

henkilön viestintäkyvyn kohentamisen lisäksi hänen lähiympäristönsä viestintätaitojen kehittäminen 

ja toimivien yhteisten viestintäkeinojen löytäminen. Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli tarkas-

tella Kommunikaatiokoulu-kurssilla annetun ohjauksen vaikutusta viiden afaattisen henkilön ja hei-

dän läheisensä keskinäiseen viestintään.  

 

5.1 Tulosten tarkastelu   

 

Afaattisen henkilön keskustelukumppanin ohjauksen vaikutusta tarkastelleissa tutkimuksissa on 

todettu, että keskustelukumppanin ohjaus edistää afaattisen henkilön viestintää ja vaikuttaa siihen, 

kuinka hyvin afaattinen keskustelija saa ilmaistua itseään ja kuinka tehokasta viestintä on (ks. luku 

1.2.3). Myös tämän tutkimuksen perusteella koulutetulla keskustelukumppanilla on paremmat 

edellytykset tukea afaattista henkilöä. Kaikkien parien kohdalla oppiminen ei kuitenkaan edennyt 

samalla tavalla. Tarkastelen seuraavaksi näitä eroja.  

 

5.1.1 Afaattisen henkilön säilyneiden taitojen ja viestinnällisen potentiaalin huomaaminen 

 

Toiminnallisen viestintäkyvyn arvioissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kurssin aikana siten, 

että kurssille osallistuneiden afaattisten henkilöiden toiminnallisen viestintäkyvyn olisi arvioitu 

oleellisesti kohentuneen tai huonontuneen kurssin myötä. Toiminnallisen kommunikaation on 

yleensä todettu ohjauksen myötä kohentuvan sekä afaattisten henkilöiden että läheisten arvioimana 

(Hopper, Holland & Rewega, 2002; Rautakoski, 2005: 63; Rautakoski, Korpijaakko-Huuhka & 

Klippi, 2008). Tässä tutkimuksessa läheisistä kolme arvioikin toiminnallisen viestinnän paremmaksi 

kurssin jälkeen kuin sen alussa, tosin kahden henkilön arvioiden muutos oli hyvin pieni. Kaksi lä-

heistä sitä vastoin arvioi toiminnallisen viestinnän hieman huonommaksi kuin mitä olivat kurssin 
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alussa arvioineet. Kurssille osallistuneiden afaattisten henkilöiden afasian vaikeusaste tai 

afasiatyyppi ei selitä toiminnallisen viestinnän arvioita. Tässä tutkimuksessa toisen vaikeasti afaatti-

sen henkilön läheinen arvioi afaattisen henkilön toiminnallisen viestinnän huomattavasti parem-

maksi kurssin lopussa kurssin alkuun verrattuna. Sen sijaan kurssille osallistuneen toisen vaikeasti 

afaattisen henkilön ja lievemmin afaattisten henkilöiden toiminnallisen viestinnän arvioissa ei täl-

laista muutosta ollut nähtävissä. Tulos poikkeaa aiempien tutkimusten tuloksista, joiden mukaan 

afaattisten henkilöiden toiminnallinen kommunikointikyky yleensä kohenee kuntoutuksen seurauk-

sena riippumatta afasiatyypistä tai afasian vaikeusasteesta (Rautakoski, 2005: 69 ja 104). Kaikkein 

vaikeimmin afaattisten henkilöiden toiminnallisen viestinnän on todettu kohentuvan kuntoutuksen 

myötä enemmän kuin lievemmin afaattisten henkilöiden (Elman & Bernstein-Ellis, 1999; Rauta-

koski, 2005: 69). Tässä tutkimuksessa niin ei siis käynyt. 

 

Afaattisten henkilöiden omien arvioiden perusteella heidän toiminnallinen viestintänsä oli kurssin 

alussa parempi kuin heidän läheistensä arvioiden perusteella, kuten myös Rautakosken (2005:65) 

sekä Rautakosken, Korpijaakko-Huuhkan ja Klipin (2008) tutkimuksessa. Kurssin lopussa kaikki 

afaattiset henkilöt arvioivat kuitenkin toiminnallisen viestintänsä huonommaksi kuin mitä olivat 

kurssin alussa arvioineet. Kenties kurssilta saadut kokemukset ryhmätilanteista ja oma selviytymi-

nen niissä oli tarjonnut afaattisille arvioijille uudenlaista kokemuspohjaa, johon toiminnallisen 

viestinnän tasoa oli mahdollista reflektoida kurssin lopussa (Elman, 2007). Toisaalta Rautakoski 

(2005: 64–65) havaitsi tutkimuksessaan, että afaattiset henkilöt arvioivat toiminnallisen viestintänsä 

huonommaksi ensimmäisen kurssijakson jälkeen, mutta seurannan lopussa he arvioivat toiminnalli-

sen viestintänsä paremmaksi kurssin alkumittaukseen verrattuna. Koska Kommunikaatiokoulu -

kurssi kesti kokonaisuudessaan kolme kuukautta ja arvioinnit tehtiin tämän ajan sisällä, voi olla että 

samanlainen kehitys jäi tavoittamatta. Pidempi seuranta-aika olisi saattanut tässä tutkimuksessa 

tuottaa erilaisen tuloksen.  

 

Vaikka toiminnallisen kommunikoinnin arvioissa ei tapahtunut suurta muutosta kurssin aikana, 

arkipäivän viestintätilanteiden kannalta merkittävää on, kuinka yhteneviä tai eriäviä afaattisten 

kurssilaisten ja heidän läheistensä arviot afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä olivat 

kurssin eri vaiheissa. Kurssille osallistuneista viidestä läheisestä kaksi kykeni jo kurssin alussa ja 

neljä kurssin lopussa havainnoimaan afaattisen kurssiparinsa toiminnallista viestintää samansuuntai-

sesti kuin afaattinen henkilö itse. Ohjauksen myötä afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä 

arviot toiminnallisesta viestinnästä muuttuvat yhtenäisemmiksi, kuten myös Rautakosken (2005: 67) 

tutkimuksessa. Läheisen tietoisuuden afasian vaikutuksesta keskusteluun on havaittu olevan kes-
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keistä siinä, kuinka läheinen pystyy muuttamaan omaa toimintaansa afaattista henkilöä tukevaksi ja 

osallistumista edistäväksi. Keskustelutilanteiden tarkempi havainnointi auttaa läheisiä monitoroi-

maan keskustelua edistäviä ja estäviä keinoja ja strategioita sekä muokkaamaan omaa toimintaansa 

paremmin keskustelua tukevaksi (Hopper, Holland & Rewega, 2002; Gunningham & Ward, 2003). 

Läheisten toiminnallisen kommunikaation arvioiden muutos kohti afaattisten kurssilaisten itsearvi-

oita kertoo siitä, että osa läheisistä oppi kurssin myötä paremmin tiedostamaan afaattisen kurssipa-

rinsa viestinnällisiä vaikeuksia ja toisaalta säilyneitä keinoja ja vahvuuksia, joita on mahdollista 

hyödyntää keskustelussa. 

 

Läheisten lisääntynyt tietoisuus afaattisen kurssiparinsa viestinnän heikoista ja vahvoista alueista 

näkyi myös toiminnallisen viestinnän osa-alueiden arvioissa. Parit, joiden läheiset olivat taitavia 

havainnoimaan ja siten arvioimaan afaattisen kurssiparinsa toiminnallista viestintää, kykenivät 

arvioimaan myös viestinnän vahvimman ja heikoimman osa-alueen samalla tavalla kuin afaattinen 

henkilö ne itse arvioi. Pari, jonka toiminnallisen viestinnän kokonaisarviot olivat erisuuntaiset, ei 

myöskään arvioinut viestinnän vahvinta ja heikointa osa-aluetta samalla tavalla. Kuten Rautakosken 

(2005: 65) tutkimuksessa, myös tämän tutkimuksen afaattiset henkilöt ja heidän läheisensä arvioivat 

niukan ilmaisun ja osallistumisen osa-alueet molemmilla mittauskerroilla vaativan kommunikaation 

taitoja vahvemmiksi. Tulos on tavallaan odotettu, koska afasia ilmenee keskustelussa kielellisen 

ilmaisun ja ymmärtämisen ongelmina. Vaikka afaattinen henkilö pystyisikin hyvin osallistumaan ja 

kommunikoimaan rajoittuneilla ilmaisuilla keskustelukumppanin tuella, kielelliset ongelmat 

korostuvat viestinnällisesti haastavissa tilanteissa, joita vaativan kommunikaation osa-alueen 

kysymykset edustivat. 

 

Kurssilla afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnattu ohjaus auttoi osaa läheisistä 

huomaamaan afaattisen keskustelukumppaninsa viestinnällisen potentiaalin ja ne osa-alueet, joilla 

afaattinen henkilö eniten tarvitsee keskustelukumppaninsa tukea keskustelussa (myös Booth & 

Swabey, 1999; Rewega, 2002; Cunningham & Ward, 2003; Rautakoski, 2005: 67). Ne parit, joiden 

läheiset olivat taitavia arvioimaan afaattisen kurssiparinsa toiminnallista viestintää, pystyivät yhtä 

läheistä lukuun ottamatta myös hyödyntämään kurssin myötä tarkentuneita havaintoja käytännössä 

keskusteluun. Tarkentuneiden havainto- ja arviointitaitojensa tukemana nämä läheiset pystyvät 

muokkaamaan omaa toimintaansa paremmin afaattisen henkilön viestintää ja osallistumista tuke-

vaksi, mikä näkyi parien tuottamissa keskustelunäytteissä. 
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5.1.2 Tarkentuneiden havaintojen soveltaminen keskustelussa – läheisen keskustelutaitojen 

merkitys 

 

Yhteistä kurssille osallistuneille afaattisille henkilöille oli se, että he pyrkivät tekemään itsekorjauk-

sia ja esittivät keskustelukumppanilleen korjausaloitteita. Tämä osoittaa, kuinka afaattiset henkilöt 

ovat tietoisia kielellisistä vaikeuksista ja että heidän vuorovaikutustaitonsa ovat hyvin säilyneet 

kielellisistä vaikeuksista huolimatta (Goodwin, 1995; Laakso & Klippi, 1999; Oelschlaeger & Da-

mico, 2000; Wilkinson, Beeke & Maxin, 2003; Simmons-Mackie ym., 2004). Afaattiset henkilöt 

pyrkivät omalla toiminnallaan ylläpitämään keskustelijoiden välistä ymmärrystä ja edistämään 

keskustelun etenemistä (ks. Laakso & Klippi, 1999). Afaattiset henkilöt pystyivät myös hyödyntä-

mään viestinnässään vuorovaikutustilanteen jäsentymistä ja tilannevihjeitä sekä keskustelukumppa-

nin kielellisiä resursseja oman kielellisen ilmaisunsa tukena (myös Goodwin, 1995; Wilkinson, 

1999a; Oelschlaeger & Damico, 2000; Simmons-Mackie ym., 2004). Afaattiset henkilöt pyrkivät 

lisäksi spontaanisti kompensoimaan kielellisiä vaikeuksiaan erilaisin ei-sanallisin keinoin kurssin 

alusta lähtien (ks. Wilkinson, 1995; Oelschlaeger & Damico, 2000; Goodwin, 2003; Simmons-

Mackie ym., 2004). Rautakoski (2005: 70) havaitsi tutkimuksessaan ohjauksen lisäävän sekä 

afaattisten henkilöiden että läheisten erilaisten kommunikaatiokeinojen käyttöä kurssilaisten itsensä 

arvioimana. Rautakosken (2005: 40) tutkimuksessa valtaosalla afaattisista henkilöistä oli vaikea 

afasia. Tässä tutkimuksessa vain osa afaattisista henkilöistä alkoi käyttää kurssin lopun 

keskustelunäytteessä keinoja, joita vielä kurssin alun näytteissä ei havaittu: kaksi heistä oli lievästi 

afaattisia ja yhdellä oli vaikea afasia. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisikin siltä, että vaikeasti 

afaattisten henkilöiden lisäksi myös lievemmin afaattiset henkilöt hyötyvät ohjauksesta ja voivat 

saada viestintäänsä uusia keinoja.  

 

Afaattisen henkilön läheisen toiminnasta sen sijaan riippui, kuinka hyvin tai huonosti edellä kuvatut 

afaattisen henkilön keskustelussa käyttämät keinot toimivat; kuinka läheinen huomioi nämä keinot 

kielellisen tuotoksen rinnalla, miten keinoja tulkittiin, kuinka keskustelukumppani tuki näiden 

keinojen käyttöä ja miten näin ollen afaattisen henkilön viestinnällinen potentiaali pääsi esiin. Kurs-

sille osallistuneista pareista erottuivat selvästi ne parit, joiden läheisillä oli jo kurssille tullessaan 

keinoja tukea afaattista henkilöä keskustelussa tai jotka kurssin aikana edelleen oppivat muuttamaan 

omaa toimintaansa keskustelua tukevaksi. Kutsun heitä taitaviksi keskustelijoiksi. Kahden kurssille 

osallistuneen parin läheisellä ei ollut keinoja tukea afaattista henkilöä keskustelussa kurssin alussa. 

Näiden parien läheiset oppivat kurssin aikana uusia keinoja tukea afaattista kurssipariaan, mutta 



 

 85 

keinojen käyttö keskustelussa ei ollut kurssin lopussa vielä täysin vakiintunut. Kutsun näitä pareja 

lisäohjausta tarvitsevien ryhmäksi.  

 

Yhteistä taitavien keskustelijaparien läheisille oli se, että heillä oli jo kurssille tullessaan keinoja 

tukea ja tulkita afaattista kurssipariaan keskustelussa. Ohjauksen myötä he edelleen oppivat muutta-

maan omaa toimintaansa afaattisen kurssiparinsa viestintää tukevaksi (myös Hopper, Holland & 

Rewega, 2002; Gunningham & Ward, 2003: Rautakoski, 2005:105). Taitavien keskusteluparien 

läheiset toteuttivat keskustelussa toiminnallisen kommunikaation ajatusta ja tukivat erilaisten 

kommunikaatiokeinojen käyttöä, jotta mahdollisimman tehokasta viestintää voitiin saavuttaa (ks. 

Holland, 1996). Taitavien keskusteluparien läheiset ottivat keskustelussa huomioon afaattisen 

henkilön kielellisen ilmaisun lisäksi afaattisten henkilöiden käyttämät kompensatoriset ei-kielelliset 

keinot ja pyrkivät omalla toiminnallaan osoittamaan keskustelijoiden tasavertaisuutta (myös Kagan, 

ym., 2001). Esimerkiksi eleiden läpinäkyvyys – miten eleen merkitys tulkitaan – on keskustelijoi-

den yhteistyön (sosiaalinen) saavutus silloin, kun kielellinen viesti ei tarjoa tukea eleen tulkintaan 

(Goodwin, 2003: 97). Läheisen täytyykin osata tulkita eleen merkitys osana meneillään olevaa 

vuorovaikutustilannetta ja suhteessa aiempiin vuoroihin. Hyvin niukoilla kielellisillä keinoilla 

afaattinen henkilö voi keskustelukumppaninsa kautta luoda merkityksiä keskustelussa ja ohjailla 

keskustelun kulkua (Goodwin, 1995). Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että keskustelukumppani nä -

kee afaattisen henkilön tasavertaisen ja pätevänä keskustelijana, ymmärtää että afaattisella henki-

löllä on asiaa ja osaa tulkita myös afaattisen henkilön käyttämiä ei-kielellisiä keinoja, kuten näiden 

parien läheiset tekivät. 

 

Taitavien keskusteluparien läheiset käyttivät mahdollisuuksien mukaan keskustelun ongelmakoh-

dissa korjausaloitteena ymmärrystarjouksia. Näiden läheisten toiminta keskustelun pulmatilanteissa 

mahdollisti sen, että korjauspyynnön esittämisestä huolimatta valta korjauksen loppuunsaattami-

sesta säilyi afaattisella henkilöllä, joka saattoi hyväksyä tai hylätä esitetyn tarjouksen (ks. Lindsay 

& Wilkinson, 1999).  Nämä läheiset olivat myös lisäohjausta tarvitsevien ryhmän läheisiin verrat-

tuna taitavampia paikallistamaan ja tuomaan näkyväksi ongelman lähteen keskustelussa (ks. Booth 

& Swabey, 1999). Tällaisen toiminnan on todettu olevan keskustelun etenemisen kannalta 

hyödyllisempää kuin epäspesifien toistopyyntöjen esittäminen (Booth & Swabey, 1999; Lindsay & 

Wilkinson, 1999). Nämä läheiset osoittivat pitävänsä keskustelukumppaniaan tasavertaisena 

keskustelijana myös siten, että he uskalsivat esittää korjausaloitteita afaattisille läheisilleen tarpeen 

vaatiessa, vaikka tiesivät, että korjaaminen voi olla ajoittain hankalaa ja että keskustelun etenemi-

nen keskeytyisi korjauksen ajaksi.  
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Lisäohjausta tarvitsevan ryhmän läheisillä ei ollut kurssille tullessaan keinoja tukea afaattisen 

kurssiparinsa viestintää, ja heidän käsityksensä afaattisen henkilön toiminnallisesta viestinnästä oli 

kurssin alussa hyvin erilainen kuin afaattisella henkilöllä itsellään. Läheisillä, joilla oli vaikeuksia 

omaksua kurssilta uusia keinoja viestintään ja mukauttaa omaa toimintaansa keskustelua tukevaksi, 

näytti olevan vaikeuksia huomata afaattisen henkilön viestinnällinen potentiaali ja ymmärtää afasian 

vaikuttavan keskusteluun. Keskustelukumppanin toiminta on siten avain afaattisen henkilön 

viestinnällisen kompetenssin näkyväksi tekemiseen (Kagan, 1998; Booth & Swabey, 1999, Pound 

ym., 2000: 63; Cranfill ym., 2005).  

 

Tässä tutkimuksessa tuli selvästi esille myös se, miten lisäohjausta tarvitsevien ryhmän läheisten 

keskustelussa käyttämät keinot pikemminkin estivät kuin edistivät afaattisen henkilön keskusteluun 

osallistumista (myös Booth & Perkins, 1999; Kagan, 1998; Simmons-Mackie ym., 2004). Nämäkin 

läheiset omaksuivat jossain määrin kurssin myötä uusia keinoja tukea afaattisen kurssiparinsa 

viestintää ja omalla toiminnallaan mahdollistaa osallistumista. Uusien viestintää tukevien keinojen 

käyttö ei kuitenkaan ollut kurssin lopussa täysin vakiintunut, vaan läheiset palasivat jälleen käyttä-

mään vanhoja viestintästrategioitaan.  

 

Lisäohjausta tarvitsevien ryhmän läheiset jättivät huomioimatta tai eivät osanneet tulkita afaattisten 

henkilöiden keskustelussa käyttämiä ei-kielellisiä keinoja. Esimerkiksi vuorojen väliset ja vuorojen 

sisäiset tauot ovat afaattisten henkilöiden keskustelussa tavallisia, koska kielellisten vaikeuksien 

vuoksi edellisen vuoron prosessointi ja oman vuoron muotoilu vie aikaa (Perkins, 1995). Lisäohja-

usta tarvitsevien ryhmän läheiset tulkitsivat kuitenkin afaattisten henkilöiden vuoronsisäiset tauot 

tai vastauksen viivästymisen virheellisesti merkkinä korjaustarpeesta, ja kiiruhtivat muotoilemaan 

omaa vuoroaan toisin sanoin tai esittämään erilaisia vastausvaihtoehtoja riistäen näin vuoron afaatti-

selta kurssipariltaan.  

 

Lisäohjausta tarvitsevien ryhmän läheisille tyypillistä oli myös takertua afaattisen kurssiparinsa 

puheessa esiintyviin virheisiin. Läheiset joko korjasivat niitä keskustelussa suoraan itse tai vaativat 

afaattiselta henkilöltä korjausta, vaikka keskustelun etenemisen ja keskustelijoiden välisen 

ymmärryksen kannalta korjaus ei olisi ollut välttämätön (myös Wilkinson ym., 1998; Booth & Per-

kins, 1999; Lindsay & Wilkinson, 1999; Cunningham & Ward, 2003). Tällainen toimintamalli 

keskeyttää keskustelun etenemisen, vaikuttaa topiikin kehittelyyn ja saa pahimmillaan afaattisen 

henkilön näyttämään hyvin kyvyttömältä keskustelijalta. Toisen tekemät suorat korjaukset ovat 
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tyypillisiä yleensä sellaisissa keskusteluissa, joissa keskustelun toinen osapuoli ei kykene 

monitoroimaan omaa puhettaan ja tekemään korjauksia itse, kuten aikuisen ja lapsen välisessä 

vuorovaikutuksessa (Booth & Perkins, 1999). Keskustelukumppanin puuttuminen afaattisen henki-

lön vuoron rakentamiseen johtaa siihen, että afaattisen henkilön on vaikeampi säilyttää vuoroaan ja 

ylläpitää osallistumistaan (Croteau & Le Dorze, 2006). Tämä keskustelutapa ja sen vaikutuksen 

näkyivät selvästi kummankin lisäohjausta tarvitsevan parin keskustelussa.  

 

Tutkimuksissa on myös havaittu, ettei keskustelijoiden jakama yhteinen tieto- ja kokemuspohja 

suoranaisesti vaikuta siihen, miten keskustelussa esiintyviä ongelmakohtia voidaan ohittaa yhtei-

seen tietoon turvautumalla (Perkins, 1995; Lindsay & Wilkinson, 1999). Tähän tutkimukseen 

osallistuneiden ja vielä lisäohjausta tarvitsevien parien keskusteluaiheet koskivat tyypillisesti parien 

molempien osapuolten jakamaa yhteistä tietoa. Tästä huolimatta läheiset päätyivät vaatimaan 

afaattiselta henkilöltä korjausta myös sellaisissa keskustelunkohdissa, jossa korjaus ei tosiasiassa 

olisi ollut välttämätöntä. Perkinsin (1995) sekä Lindsayn ja Wilkinsonin (1999) mukaan keskuste-

lussa esiintyvien toisen tekemien korjausaloitteiden määrään vaikuttaakin jaettua tietoa enemmän 

henkilön, tässä tapauksessa läheisen, viestintätyyli. Läheinen saattaa kehittää tällaisen viestintätyy-

lin hyvässä tarkoituksessa yrittäessään muunlaisten keinojen puuttuessa jollain tavoin aktivoida 

afaattisen henkilön ilmaisua, eikä ymmärrä oman toimintansa todellisuudessa haittaavan keskuste-

lua. Tutkimukseen osallistuneiden parien keskinäisestä viestintätyylistä ennen sairastumista ei 

tutkimuksessa ollut tietoa, joten ei voida sanoa, onko jokin tapa viestiä ollut aina tyypillistä parin 

vuorovaikutuksessa vai onko läheinen muuttanut viestintätapaansa parinsa sairastumisen myötä. 

Afaattisen henkilön keskusteluun osallistumisessa tärkeintä on kuitenkin se, että läheisellä on 

valmiuksia havainnoida keskustelussa käyttämiensä keinojen toimivuutta ja muuttaa niitä tarvitta-

essa.  

 

Goodwin (1995) on todennut, että afaattinen henkilö voi hyvin niukoilla kielellisillä keinoilla 

keskustelukumppaninsa avulla luoda merkityksiä keskustelussa. Tällaisen yhteistyön onnistuminen 

kuitenkin edellyttää, että keskustelukumppani näkee afaattisen henkilön tasavertaisen ja pätevänä 

keskustelijana, ymmärtää että afaattisella henkilöllä on asiaa ja osaa tulkita myös afaattisen henki-

lön käyttämiä ei-kielellisiä keinoja. Nämä edellytykset eivät kuitenkaan lisäohjausta tarvitsevien 

ryhmän läheisillä täyttyneet tai toteutuivat vain osittain myös kurssin lopussa.  
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5.1.3 Taustatekijöiden vaikutus tuloksiin 

 

Tutkimukseen osallistumista ei etukäteen rajattu minkään taustamuuttujan kuten iän, afasian 

vaikeusasteen tai afaattinen henkilö–läheinen-parien sukulaisuussuhteen mukaan esimerkiksi siten, 

että vain puolisot olisi otettu mukaan tutkimukseen. Tämän vuoksi tutkittavat muodostivat varsin 

heterogeenisen ryhmän. Tutkimushenkilöiden taustatiedot löytyvät liitteestä 2. 

 

Useimmiten afaattisen henkilön keskustelukumppaniksi kurssimuotoiseen ohjaukseen valikoituu 

puoliso (Turner & Whitworth, 2006). Tähän tutkimukseen osallistuneista pareista kuitenkin vain 

yksi oli pariskunta. Parien erilainen sukulaisuussuhde saattoi osaltaan vaikuttaa vuorovaikutussuh-

teen rakentumiseen ja siten tutkimuksen tuloksiin. Toisaalta, vaikka kolme pareista oli vanhempi–

lapsi -pareja, vain yhdellä näistä pareista vanhemman ja lapsen roolit nousivat keskustelussa sel-

västi esiin ja muilla keskustelu rakentui kahden aikuisen välille. Parien osapuolten yhteydenpidon 

määrä ei myöskään selittänyt, miten keskustelu parin osapuolten välillä rakentui. Kaikki parit 

tapasivat vähintään kerran viikossa, mutta sekä taitavia keskustelijoita että lisäohjausta tarvitsevia 

pareja oli sekä samassa taloudessa asuvissa että harvimmin toisiaan tapaavissa pareissa. 

Sukulaisuussuhteen eroista huolimatta yhteistä tutkimuspareille oli se, että parin osapuolet olivat 

tunteneet toisensa jo pitkään ennen afasiaan sairastumista, jolloin heillä kaikilla oli paljon yhteistä 

tieto- ja kokemuspohjaa.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden afaattisten henkilöiden sairastumisesta kulunut aika vaihteli 

hieman alle kahdesta vuodesta seitsemään vuoteen. Sairastumisesta kuluneen ajan on todettu 

vaikuttavan läheisen tekemiin arvioihin afaattisen henkilön toiminnallisesta viestintäkyvystä. Rauta-

koski (2005: 82) havaitsi tutkimuksessaan, että läheiset arvioivat afaattisen henkilön toiminnallisen 

kommunikoinnin sitä paremmaksi mitä pitempi aika sairastumisesta oli kulunut, mikä osoittaa sekä 

läheisen että afaattisen henkilön sopeutuneen muuttuneeseen viestintätilanteeseen (myös Takala, 

Klippi, Korpijaakko-Huuhka ja Lehtihalmes, 1997). Tässä tutkimuksessa sairastumisesta kulunut 

aika ei yksiselitteisesti selittänyt parien käytössä olevia keskustelukeinoja tai läheisen kykyä 

havainnoida afaattisen kurssiparinsa toiminnallista viestintää; suunta oli kuitenkin sama kuin 

aiemmissakin tutkimuksissa. Parin, jonka afaattisen osapuolen sairastumisesta kulunut aika oli kaik-

kein pisin, molemmat osapuolet olivat sopeutuneet hyvin muuttuneeseen viestintätilanteeseen. Toi-

saalta pari, jonka afaattisen osapuolen sairastumisesta oli kulunut vähiten aikaa, ei ollut pystynyt 

omaksumaan uusia tapoja viestiä vanhojen keinojen käydessä sairastumisen myötä käyttökelvotto-

miksi. Tämä pari olikin hyvin keinoton kurssille tullessaan.  
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Afasian vaikeusaste ei saamieni tulosten perusteella selitä keskustelun rakentumista. Sekä taitavien 

keskustelijoiden ryhmässä että lisäohjausta tarvitsevien ryhmässä afasian vaikeusaste vaihteli. 

Näyttääkin siltä, että läheisen taidot vaikuttavat afasian vaikeusastetta enemmän keskustelun 

onnistuneeseen rakentumiseen. Myöskään afasiaan liittyvä ymmärtämisen häiriön vaikeus ei selittä-

nyt keskustelun rakentumista. Afaattisen henkilön ymmärtämisen vaikeuksia enemmän keskuste-

luun vaikutti se, kuinka läheinen tiedosti ymmärtämisen ongelmat keskustelussa ja pyrki tukemaan 

afaattisen kurssiparinsa ymmärtämistä.  

 

Afaattisten henkilöiden keskustelukumppanit ovat oppimisominaisuuksiltaan erilaisia, kuten ihmiset 

yleensäkin. Joidenkin läheisten on toisia helpommin havaittu sisäistävän esimerkiksi 

totaalikommunikaation periaatteet nopeasti ja olevan halukkaita hyödyntämään uusia keinoja 

afaattisten läheisensä kanssa (Pound ym., 2000: 72–73). Toisille läheisille ajatus uudenlaisesta 

kokonaisvaltaisemmasta viestinnästä voi tuntua vaikealta ja nämä läheiset saattavat vieroksua uu-

sien keinojen käyttöä. Useimmiten läheiset hyötyvät siitä, että heille tehdään näkyväksi afaattisen 

läheisen säilyneet taidot ja vahvuudet sekä keskustellaan ja perustellaan, millaisin keinoin läheinen 

voisi parhaiten tukea afaattista henkilöä keskustelussa (Booth & Swabey, 1999; Hopper, Holland ja 

Rewega, 2002; Pound ym., 2000: 73; Cunningham ja Ward, 2003). Osa läheisistä hyötyy myös suo-

rasta tekniikoiden mallintamisesta. 

 

Tämän tutkimuksen läheisten taustoja, esimerkiksi koulutustaustaa, ei kartoitettu tarkasti. Myös 

aiemmissa afaattisen henkilön ja heidän keskustelukumppaneiden ohjauksen tutkimuksissa 

keskustelukumppanin ominaisuuksiin on kiinnitetty varsin vähän huomiota (Turner & Whitworth, 

2006). Huonosti on selvitetty myös läheisten mahdolliset aistivammat, esimerkiksi huono kuulo, 

jotka voivat vaikuttaa afaattisen henkilön kanssa keskusteluun. Keskustelukumppanin ikä on 

sukulaisuussuhteen lisäksi kaikkein systemaattisimmin selvitetty tieto (Turner & Whitworth, 2006). 

Usein tutkimuksiin osallistuvat läheiset ovat varsin iäkkäitä, kuten myös afaattiset tutkimushenkilöt. 

Tässä tutkimuksessa afaattisten henkilöiden läheisten ikä vaihteli 25–77 vuoteen, ja läheisten ikä 

näyttäisi selittävän sitä, miten nopeasti ja pysyvästi läheinen omaksuu uusia viestintäkeinoja. Kaikki 

taitavan keskustelijoiden ryhmän läheiset olivat nimittäin alle 50-vuotiaita, kun taas lisäohjausta 

tarvitsevien ryhmän läheiset olivat yli 50-vuotiaita.   

 

Erilaiset taustatekijät voivat vaikuttaa siihen, miten ohjaukseen osallistuvat oppivat uusia 

viestintäkeinoja ja pystyvät irrottautumaan keskustelua haittaavista toimintamalleista. Erilaisten 
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taustamuuttujien vaikutusta kurssilta saatavaan hyötyyn olisi syytä tutkia tarkemmin, jotta ohjausta 

voitaisiin paremmin räätälöidä kurssilaisten tarpeita vastaavaksi.  

 

5.2 Menetelmän pohdinta 

 

 

5.2.1 Kommunikaatiokoulu 

 

Viisi afaattista henkilöä ja heidän läheistään osallistui Kommunikaatiokoulu-kurssille, jonka tavoit-

teena oli tarjota afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen uusia keinoja arkipäivän viestintätarpei-

siin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella Kommunikaatiokoulu-kurssin ohjaus lisäsi lähes kaik-

kien kurssille osallistuneiden läheisten tietoisuutta afasian vaikutuksesta viestintää, mikä mahdol-

listi sen, että läheiset pystyivät muokkaamaan omaa toimintaansa keskustelu tukevaksi. Kaikki 

läheiset eivät kuitenkaan kurssilla omaksuneet uusia viestintää ja osallistumista edistäviä 

toimintamalleja. 

 

Kommunikaatiokoulun ohjauksen toteutus tapahtui pitkälti samojen periaatteiden mukaisesti, kuin 

muissa afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnatuissa ohjauksissa (ks. liite 1 ja luku 3.2). 

Kommunikaatiokoulu erosi kuitenkin ohjausmenetelmiltään siten, että kurssin keskusteluharjoituk -

sissa parit sekoitettiin ja ryhmän jäsenistä muodostettiin uudet parit harjoituksia varten (ks. tarkem-

min luku 3.2). Usein afaattisen henkilön keskustelukumppanin koulutusohjelmissa koulutettavat 

parit havainnoivat videolta omia keskustelujaan nähdäkseen käyttämiään viestintää estäviä ja edistä-

viä tekijöitä (esim. Booth & Swabey, 1999; Cunningham & Ward, 2003). Näissä tutkimuksissa 

ohjauksen on todettu myös olevan tehokasta. Näyttäisikin siltä, että Kommunikaatiokoulu-kurssilla 

sellaiset kurssilaiset, joilla on jo kurssille tullessaan näkemystä keskustelun vahvuuksista ja 

pulmakohdista, pystyvät oppimaan uusia keskustelu tukevia keinoja ja havaitsemaan keskustelua 

estäviä keinoja toisten parien keskustelua seuraamalla ja soveltamaan tietoa myöhemmin myös 

oman kurssiparinsa kanssa. Ne parit, jotka eivät tämän kurssin aikana pystyneet muuttamaan syvään 

juurtuneita toimintamalleja olisivat mahdollisesti hyötyneet enemmän suorasta oman 

keskustelutoiminnan havainnoinnista.  

 

Afaattisen henkilön keskustelukumppanin ohjausta on toteutettu erilaisilla kertamäärillä ja 

tapaamistiheyksillä (ks. taulukko 1). Kommunikaatiokoulu-kurssi oli kestoltaan noin kolme kuu-

kautta ja tänä aikana ryhmä kokoontui melko tasaisesti kerran viikossa. Tämän tutkimuksen tulosten 
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perusteella afaattiset henkilöt ja heidän läheisensä voisivat hyötyä Kommunikaatiokoulu-kurssin 

tapaamiskertojen erilaisesta jaksottamisesta, kuten esimerkiksi lyhyen seuranta- ja kertausjakson 

järjestämisestä. Kertausjaksolla kurssilaisille tarjoutuisi tilaisuus vahvistaa oppimiaan taitoja ja 

vakiinnuttaa uusien keinojen käyttöä ohjatusti. Seurannassa nähtäisiin, kuinka hyvin kurssilla opitut 

keinot ovat yleistyneet kurssilaisten arkeen ja myös mahdollisen kuntoutusvaikutuksen pysyvyyttä 

voitaisiin arvioida.  

 

5.2.2 Toiminnallisen viestinnän arviointimenetelmä 

 

Tässä tutkimuksessa toiminnallisen kommunikaation mittarina käytettiin muokattua CETI-mittaria 

(ks. luku 3.3.1). Mittari on alun perin suunniteltu läheisten käytettäväksi ja mittarin validiteetti ja 

reliabiliteetti on todettu hyväksi läheisten käyttämänä (Lomas ym., 1989). Läheisarvioinnin 

luotettavuus on kuitenkin ajoittain kyseenalaistettu, koska läheiset saattavat arvioida afaattisen 

henkilön kommunikointia, afasian vaikeusasteen ja sitä aiheutuvan haitan eri tavoin kuin asiantunti-

jat (Le Dorze & Brassard, 1995; Sorin-Peters, 2003). Toisaalta tutkimuksissa on saatu tuloksia 

myös siitä, että läheiset pystyvät validisti arvioimaan afaattisen henkilön kielellisiä ja viestinnällisiä 

taitoja (Aftonomous, Steele, Appelbaum & Harris, 2001). Myös afaattisten henkilöiden itsearvioin-

nin luotettavuutta on kyseenalaistettu, koska on ajateltu, että heidän kielelliset, kognitiiviset ja 

visuaaliset vaikeutensa saattavat hankaloittaa tai estää kysymysten ymmärtämistä ja niihin vastaa-

mista (Hirsch & Holland, 2000: 39; Hilari & Byng, 2001). Vallitsevan sosiaalisen kuntoutuksen 

mallin mukaan afaattinen henkilö on oman elämäntilanteensa ja afasiasta aiheutuvan 

kommunikointihaitan paras asiantuntija. Subjektiivisen arvioinnin saavuttamiseksi arviointikeinoja 

onkin kehitettävä afasiaystävällisemmiksi (Hilari & Byng, 2001; Rautakoski, Korpijaakko-Huuhka 

& Klippi, 2008), jolloin luotettavaa tietoa subjektiivisesta kokemuksesta voidaan saada (Rautakoski, 

2005: 58, 112 ja 122). Tutkimuksissa, joissa sekä afaattinen henkilö että läheinen ovat arvioineet 

afaattisen henkilön toiminnallista viestintää, arviot ovat yhdenmukaistuneet seurannassa. Arvioiden 

yhdenmukaistuminen tukeekin arvioinnin luotettavuutta (Rautakoski, 2005: 116).  

 

CETI-mittarin käyttöä seurantatutkimuksessa vaikeuttaa se, että toiminnallisen kommunikoinnin 

arviointi tulisi tehdä suhteessa ennen sairastumista vallinneeseen tilaan (ks. Lomas, Pickard, Bester, 

Elbard, Finlayson ja Zoghaib, 1989). Seurantatutkimuksissa riskinä on, että pelkkä tutkittavana 

oleminen saattaa vaikuttaa tutkimustuloksiin, koska intervention seurauksena arvioijat usein oletta-

vat muutosta tapahtuvan (nk. Hawthorne-efekti). Tämänkin tutkimuksen seuranta-asetelmassa 

arvioijien saattoi olla kurssin edetessä vaikea pitää mielessään ennen sairastumista vallinnutta 
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viestinnän tilanne, ja he saattoivat tehdä kurssin lopussa toiminnallisen viestinnän arvion suhteessa 

kurssin alun tilanteeseen. Tällöin toiminnallisen kommunikaation arvioin vertailukohta muuttuu. 

Tässä tutkimuksessa arvioinnin vertailukohta pyrittiin molemmilla mittauskerroilla pitämään sa-

mana korostamalla arvioijille, että heidän tehtävänsä on verrata nykyistä toiminnallista 

kommunikaation tilaa ennen sairastumista vallinneeseen tilanteeseen. 

 

CETI-mittarin heikkoutena voidaan pitää sitä, että se ei mittaa toiminnallista kommunikaatiokykyä 

kokonaisvaltaisesti vaan keskittyy puheilmaisun ja muiden kielellisten taitojen varassa toteutuvaan 

viestintään (Rautakoski, 2005: 111). Ei-sanallisen viestinnän osuutta ja keskustelukumppanin anta-

man tuen merkitystä toiminnalliseen kommunikaatioon ei näin ollen saada tällä mittarilla selville, 

vaikka nämä nykyään liittyvätkin läheisesti toiminnallisen kommunikaation määritelmään (Holland, 

1996; Worrall, 1996: 49–52). Alkuperäisen CETI-mittarin luomisen jälkeen käsitys afasiasta ja sen 

kokonaisvaltaisista vaikutuksista sekä toiminnallisen kommunikaation määritelmä ovat muuttuneet. 

CETI-mittaria olisi syytä päivittää, jotta se todella pystyisi mittaamaan afaattisten henkilöiden 

toiminnallista kommunikointia siten, kuin se nykyään määritellään. Toiminnallisen kommunikoin-

nin mittarin kehitystyössä tulisi kuntoutuksen sosiaalisen mallin mukaisesti hyödyntää afaattisten 

henkilöiden omia kokemuksia toiminnallisesta viestinnästä, kuten on tehty aivovammapotilaiden ja 

afaattisten henkilöiden elämänlaatua mittaavien arviointikeinojen kehittelyssä (ks. Douglas, O'Fla-

herty & Snow, 2000; Hilari & Byng, 2001; Hilari, Byng, Lamping & Smith, 2003). 

 

5.2.3 Keskustelunanalyysi keskustelutaitojen kuvaajana 

 

Keskustelunanalyysin menetelmää on käytetty melko paljon afaattisten henkiöiden ja heidän läheis-

tensä keskustelun tutkimuksissa (esim. Goodwin, 1995; Booth & Swabey, 1999; Booth & Perkins, 

1999; Lindsay & Wilkinson, 1999; Wilkinson, 1999; Wilkinson ym., 1998; Cunningham & Ward, 

2003). Afasiakeskusteluita tutkittaessa keskustelunanalyysin vahvoina puolina voidaan pitää 

menetelmän ekologista validiteettia ja käsitystä keskustelusta yhteistyön tuloksena (Perkins, 1995). 

Vuorovaikutuksen rakentaminen on keskustelijoiden yhteinen saavutus ja keskustelun onnistuminen 

on molempien keskustelijoiden vastuulla.  Keskustelunanalyysin menetelmän avulla on myös 

konkreettisesti voitu osoittaa, millaisia keinoja keskustelijat käyttävät ja mitä näiden keinojen käy-

töstä seuraa. Keskustelunanalyysin avulla saatua tietoa voidaankin soveltaa myös afaattisten 

henkilöiden ja heidän keskustelukumppaniensa ohjauksessa osoittamalla keskustelua estäviä ja 

edistäviä keinoja (esim. Booth & Swabey, 1999; Lock ym., 2001; Cunningham & Ward, 2003).  
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Keskustelunanalyysi on aineistolähtöinen menetelmä, eikä tutkija määrää ennalta, millaisia asioita 

aineistosta lähtee havainnoimaan (Lerner, 2004). Keskustelunanalyysin menetelmää hyödyntäneissä 

tutkimuksissa onkin noussut esiin ongelma tutkittavien keskustelunäytteiden edustavuudesta. Tilan-

teet, joissa keskusteluista tehdään havaintoja, pyritään tekemään mahdollisimman luonnollisiksi 

nauhoittamalla ne esimerkiksi tutkittavien kotona ilman tutkijan läsnäoloa (esim. Booth & Perkins, 

1999), jotta näytteet olisivat edustavia otoksia tutkimushenkilöiden keskustelusta. Joissain 

tutkimuksissa tutkimushenkilöille on annettu kotiin kamera, ja he ovat nauhoittaneet itse omasta 

mielestään edustavia näytteitä keskusteluistaan (Wilkinson ym., 1998). Huolimatta siitä, että 

keskustelunäyte pyritään keräämään mahdollisimman luonnollisessa tilanteessa, tutkittavana olemi-

nen saattaa muuttaa tutkimushenkilöiden käytöstä. Booth ja Swabey (1999) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että osa tutkimuspareista pyrki keskustelunäytteissään aktiivisesti ‖tuottamaan 

puhetta‖ näytettä varten, jolloin näytteen ei voi ajatella edustavan autenttista keskustelutilannetta.  

 

Toinen keskustelunanalyysin menetelmällinen ongelma on keskustelunäytteen riittävän pituuden 

määritteleminen. Esimerkiksi tutkimushenkilöiden haastatteluun ja keskustelunanalyysiin perustu-

vassa CAPPA-arviointimenetelmässä (Conversation Analysis Profile for People With Aphasia) 

riittävän keskustelunäytteen pituutta ei ole erikseen määritelty (Whitworth, Perkins, Lesser, 1997). 

Tutkittavia ohjeistetaan CAPPA-arviointimenetelmässä nauhoittamaan vapaata keskustelua, josta 

tutkija analysoi 10 minuutin näytteen.  Varmuudella ei kuitenkaan voida todeta, kuinka pitkä 

keskustelunäytteen tulisi olla, jotta keskustelussa enää esiintyisi uusia ilmiöitä. Tässä tutkimuksessa 

kaikki tutkimusparit tuottivat vähintään 10 minuutin keskustelunäytteen. Koska keskustelussa 

havaittuja ilmiöitä esiintyi tutkittavien parien keskusteluissa tasaisesti näytteen läpi, voidaan 

näytteiden ajatella olevan edustavia otoksia parille tyypillisestä tavasta viestiä. Lisäohjausta 

tarvitsevien ryhmän pareilla näytteen pituus riitti myös paljastamaan kurssin lopussa uusien keino-

jen käytön vakiintumattomuuden.  

 

 

5.3 Työn kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheita 

 

Läheisen ohjaus ja koulutus osana afaattisen henkilön kommunikoinnin kuntoutusta on tärkeää ja 

tuloksellista. Keskustelukumppanin koulutus lisää afaattisen henkilön mahdollisuuksia osallistua, ja 

keskustelukumppani voi omalla toiminnallaan tukea afaattisen henkilön viestintää. 

Kommunikaatiokoulun kaltainen ryhmämuotoinen kurssi tarjoaa hyvän tilaisuuden harjoitella ohja-

tusti uusien viestintäkeinojen käyttöä ja tehdä kriittisiä havaintoja jo käytössä olevista viestintäkei-
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noista. Kurssilla on mahdollista myös tehdä näkyväksi afaattisen henkilön viestintäpotentiaalia sekä 

läheiselle että afaattiselle henkilölle itselleen ohjattujen harjoitusten kautta. 

 

Kuten aiemmissa läheisten ja afaattisten henkilöiden ohjauksen tutkimuksissa on todettu, läheisillä 

saattaa olla hyvin vähäiset tiedot kielellisten ongelmien ja toisaalta oman toimintansa vaikutuksesta 

viestintään. Ohjaus lisää läheisten tietoisuutta näistä asioista, jolloin läheisten on mahdollista muo-

kata omia toimintatapojaan keskustelua tukeviksi. Kommunikaatiokoulun kaltainen ryhmämuotoi-

nen ohjaus näytti vahvistavan läheisten jo ennalta hyviä taitoja ja tarjosi uusia toimintatapoja 

keskusteluun. Tämän tutkimuksen perusteella ohjaus ei kuitenkaan riittänyt syvään juurtuneiden 

toimintamallien murtamiseen siitä huolimatta, että läheiset näyttivät oppineen uudenlaisia keinoja 

tukea afaattista keskustelukumppaniaan. Intervention kehittely – oman toiminnan havainnoinnin 

mukaan ottaminen ja kertauskurssi – voisikin johtaa pysyvämpään kuntoutustulokseen, jolloin kurs-

silla opitut taidot yleistyisivät myös kurssille osallistuneiden arkeen.  

 

Ohjauksen vaikutusta afaattisen henkilön ja läheisen viestintätaitoihin täytyy siis edelleen tutkia li-

sää, jotta saadaan selville, millainen ohjaus on tehokkainta ja millä keinoin saavutetaan pysyvä 

kuntoutustulos. Läheistä ohjaamalla voidaan saavuttaa parempia ja pysyvämpiä tuloksia, kuin 

pelkästään afaattisen henkilön viestintäkykyjä muuttamalla. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin siitä, 

miten pysyviä Kommunikaatiokoulun tyyppisillä kursseilla saavutetut tulokset ovat ja miten tulos-

ten pysyvyyteen voisi esimerkiksi seurannan avulla vaikuttaa. Rautakoski (2005: 122) totesi 

tutkimuksessaan, että läheinen tarvitsee pitkän ajan, ennen kuin afaattista henkilöä tukevat keinot 

vakiintuvat. Sekä läheinen että afaattinen henkilö hyötyisivät luultavasti seurantatapaamisista, joissa 

kannustettaisiin pareja edelleen käyttämään oppimiaan uusia keinoja ja tarjottaisiin lisää neuvontaa 

ja ohjausta, jolloin parit eivät jäisi yksin uusien keinojen kanssa kurssin loputtua. Seuranta saattaisi 

myös motivoida pareja jatkamaan uusien viestintäkeinojen harjoittelua ja käyttöä arkipäivässään, 

jolloin opitut taidot voisivat todennäköisemmin yleistyä.  
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Liitteet 

LIITE 1: Tutkimuksia afaattisten henkilöiden keskustelukumppanien koulutuksesta.    (1/3) 

            

Tutkijat Tutkimuskysymykset ja tutkitta-
vat henkilöt 

Muuttujat ja arviointimenetel-
mät 

Intervention toteutus Tulokset 

Booth & Swabey, 
1999. 

 

– vaikuttaako ohjaus läheisen 
taitoon arvioida afasiasta johtu-

via tekijöitä keskustelussa? 
– väheneekö keskustelussa koet-
tujen ongelmakohtien määrä? 
– muuttuuko korjauksiin käytetty 
aika? 
– selittyykö korjausten nopeutu-
minen sillä, että läheisen keinot 

käsitellä korjauksia ovat jollain 
tavoin muuttuneet? 
 
– 4 paria: afaattinen henkilö ja 
läheinen  

 

Läheisten tekemät havainnot 
afasian vaikutuksista keskus-

teluun 
– CAPPA (Conversation 
Analysis Profile for People 
with Aphasia) 
 
Korjausjäsennys; läheisten 

korjauksissa käyttämät strate-
giat 
– Keskustelunanalyysin 
menetelmä 

– alkuarvioinnin perusteella 
läheisiä ohjeistettiin 

yksilöllisesti käyttämään 
keinoja, jotka edistävät 
keskustelun sujumista ja 
välttämään tehottomia 
korjausstrategioita 
 
– läheisille tarjottiin ohja-
usta kerran viikossa kuuden 
viikon ajan: tietoiskuja, 
keskustelua, korjausten ja 
vuorottelun havainnointia 
videonäytteistä 

– läheisten taito arvioida ja havain-
noida afasian vaikutusta keskuste-

luun parani merkitsevästi 
– keskustelussa koetut ongelmat 
vähenivät, mutta eivät merkitsevästi 
– kahdella parilla korjausjaksojen 
määrä väheni 
– yhdellä parilla muutosta myös 
korjausjaksojen laadussa siten, että 

korjaukset olivat lyhyempiä 

Kagan, Black, 
Duchan, Simmons- 
Mackie ja Square, 

2001. 
 

Muuttaako Supported com-
munication for adults with ap-
hasia (SCA)-koulutus vapaaeh-

toisten keskustelukumppanien 
kommunikointitaitoja ja vaikut-
taako tämä afaattisten henkilöi-
den kommunikointiin? 
 

 
– 40 keskustelijaparia (vapaa-
ehtoinen ja henkilö, jolla on 
afasia) ja 20 kontrolliparia 
 
 
 

Vapaaehtoisen keskustelu-
kumppanin viestintätaidot ja 
afaattisen henkilön aktiivi-

suus viestinnässä 
 
- M[SCA] Measure of skill in 
providing supported 
conversation for adults with 
aphasia 

 
- M[PSA]Measure of 
participation in conversation 
for adults with aphasia 

– päivän SCA -koulutus 
vapaaehtoisille: afaattisen 
puhujan kompetenssin huo-

maaminen, kompetenssin 
esiin tuomisen keinot, 
erilaisiin tekniikoihin tutus-
tuminen (piirtäminen, 
avainsanat) 
 
– vapaaehtoiset harjoitteli-
vat uusia taitojen käyttöä 2 
viikon sisällä koulutuksesta 
afaattisten puhujien kanssa 

– SCA- koulutus paransi merkittä-
västi vapaaehtoisten kykyä havaita 
ja tuoda afaattisen henkilön kes-

kustelutaidot esille 
– afaattiset henkilöt, joilla oli 
keskustelukumppanina koulutettu 
vapaaehtoinen, vaikuttivat kyvyk-
käämmiltä keskustelijoilta 



 

 

Hopper, Holland ja 
Rewega, 2002. 
 

Miten ‖Conversational 
coaching‖ -menetelmä vaikuttaa 
keskustelustrategioihin? 
 
– 2 pariskuntaa; afaattinen hen-
kilö ja tämän puoliso 

Afaattisten henkilöiden 
toiminnallinen 
kommunikointikyky ja 
viestinnän tehokkuus  
– Communication activities 

of daily living (CADL -2) 
– keskustelussa onnistuneesti 
viestittyjen pääkäsitteiden 
määrä 
 
– ulkopuolisten arvio keskus-

telun ymmärrettävyydestä 

– alkutilanne: afaattinen 
henkilö katsoi videopätkän 
ja kertoi näkemästään puo-
lisolleen 
– alkutilanteen keskustelun 

perusteella paria ohjeistet-
tiin: millaisia keinoja 
käyttämällä viestintä tehos-
tuisi 
– parit saivat itse vaikuttaa 
siihen, millaisia 
viestintäkeinoja valittiin 

harjoiteltaviksi 
– afaattista puhujaa ja tä-
män läheistä ohjeistettiin 
erilaisten kielellisten ja ei-
kielellisten keinojen käyt-
töön aidoissa keskusteluti-
lanteissa kymmenen tapaa-
miskerran aikana 

– onnistuneesti viestittyjen 
pääkäsitteiden määrä kasvoi eli 
viestintä oli tehokkaampaa ohjauk-
sen jälkeen 
– toisella afaattisella henkilöllä 

toiminnallinen kommunikointikyky 
koheni (CADL-2) 
– ulkopuoliset arvioivat keskustelun 
helpommin ymmärrettäväksi inter-
vention jälkeen 

Cunningham ja 
Ward, 2003. 
 

Vaikuttaako läheisen koulutta-
minen viestintään ja hyvinvoin-
tiin? 
 
– neljä paria, toisella parin jäse-
nistä oli afasia 

Koulutuksen vaikutus viestin-
nän onnistumiseen  
– keskustelunanalyysin mene-
telmä ja ei-sanallisen kommu-

nikoinnin määrä 
 
Koulutuksen vaikutus 
henkilöiden hyvinvointiin 
 – Visual Assesment of Self-
esteem Scale (VASES) (mo-

lemmat) 
– Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) 
(läheinen) 
 

– Ohjausta 1,5 tuntia vii-
kossa viiden viikon ajan  
 
Ohjauksissa:  
– pyrittiin tarjoamaan tietoa 
afasiasta ja keskustelun 
periaatteista 
– annettiin palautetta parien 
toimivista ja keskustelua 
haittaavista menetelmistä 

videoinnin kautta 
– tarjottiin mahdollisuus 
kokeilla erilaisia 
keskustelijarooleja   
– harjoiteltiin käyttämää ei- 
kielellisiä keinoja keskuste-
lun tukena 

– onnistuneiden korjausjaksojen 
osuus kasvoi ¾ pareista 
– kahden afaattisen henkilön tuotta-
mien ongelmavuorojen määrä vä-

heni, jolloin myös väärinkäsitysten 
todennäköisyys keskustelussa pie-
neni 
– afaattisten puhujien itsekorjausten 
määrä kasvoi  
− ¾ pareista lisäsi ei-sanallisten 
viestintäkeinojen käyttöä  
− kahden afaattisen henkilön 

puheilmaisu lisääntyi 
– hyvinvoinnissa ei havaittu muu-
tosta 
 



 

 

 
Rautakoski, 2005. 
 

 
Kuinka afaattisten henkilöiden ja 
heidän läheistensä viestintäkyvyt 
muuttuvat, kun afaattisia henki-
löitä rohkaistaan käyttämään pu-

hetta tukevia ja korvaavia mene-
telmiä ja läheisiä ohjataan tuke-
maan afaattisen henkilön 
kommunikaatiota? 
 
– 52 paria, joiden toisella osa-

puolella oli afasia 

 
Toiminnallinen kom-
munikointikyky, kommuni-
koinnin vaivattomuus, lä-
heisten käyttämien kommuni-

koinnin tukemisen keinot, 
afaattisten henkilöiden erilais-
ten kommunikointikeinojen 
käyttö, kurssin hyödyllisyys 
ja taustamuuttujien vaikutus 
edellä mainittuihin muuttu-
jiin. 

 
– Communicative Effecti-
veness Index (CETI) 
– Kommunikoinnin vaivatto-
muuden mittari (KOVA) 
– Puhetta tukevien ja korvaa-

vien kommunikointikeinojen 
käyttö (AKE) 
– Omaisen/läheisen rooli kes-
kustelussa (LÄKE) 
– Kommunikaatiokurssin 
hyödyllisyys (AHY/LÄHY) 
 

 
– kurssilaisille tarjottiin 
tietoa esimerkiksi afasiasta, 
puhetta tukevista ja korvaa-
vista viestintäkeinoista sekä 

tulkkipalvelusta  
 
– afaattisille henkilöille 
mallinnettiin uusia 
viestintäkeinoja pienryh-
missä ja ryhmissä myös 

harjoiteltiin uusien keinojen 
käyttöä 
– afaattiset henkilöt harjoit-
telivat tilannesidonnaista 
viestintää kaupungilla asioi-
dessaan (itsenäinen asiointi) 
– lisäksi afaattisille henki-

löille tarjottiin tietoko-
neavusteista kuntoutusta 
 
– läheiset harjoittelivat 
pariharjoituksissa afaattisen 
läheisensä tukemista 

keskustelussa. Läheiset 
mm. harjoittelivat itse lisää-
mään ei-sanallisten keino-
jen käyttöä ja tulkitsemaan 
eri keinoin tuotettuja vies-
tejä 

 
– afaattisten henkilöiden toimin-
nallinen kommunikointi koheni 
– afaattisten henkilöiden arvio kom-
munikoinnin vaivattomuudesta ei 

muuttunut, mutta tutun kanssa kes-
kustelu koettiin vaivattomammaksi 
kuin vieraan 
– erilaisten kommunikointikeinojen 
käyttö lisääntyi afaattisilla kurs-
silaisilla 
– läheisten käyttämät keinot tukea 

afaattisen kumppanin ilmaisua li-
sääntyivät väliaikaisesti 
– kurssilaiset arvioivat hyötyneensä 
kurssista kohtalaisesti 
– nuoremmat kurssilaiset arvioivat 
toiminnallisen kommunikoinnin 
paremmaksi ja käyttivät enemmän 
erilaisia kommunikointikeinoja 
– läheiset arvioivat afaattisen henki-
lön toiminnallisen kommunikoinnin 
sitä paremmaksi mitä pitempi aika 
sairastumisesta oli kulunut 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 2: Tutkimushenkilöiden taustatiedot 

 

Tutkimusparit Pari A Pari B Pari C Pari D Pari E 

 Afaattinen 

kurssilainen, 

Satu 

Läheinen, 

Terhi 

Afaattinen 

kurssilainen, 

Teemu 

Läheinen, 

Julia 

Afaattinen 

kurssilainen, 

Jukka 

Läheinen, 

Anna 

Afaattinen kurs-

silainen, Antti 

Läheinen, 

Jaana 

Afaattinen 

kurssilainen,  

Matti 

Läheinen, 

Sirkka 

Ikä 63 64 51 25 37 77 47 33 70 46 

Sukupuoli nainen nainen mies nainen mies nainen mies nainen mies nainen 

Sukulaisuussuhde sisar sisar isä tytär poika äiti puoliso puoliso isä tytär 

Yhteydenpidon 

tiiviys 

useita kertoja viikossa kerran viikossa päivittäin päivittäin kerran viikossa 

Etiologia aivoverenvuoto  aivokasvain 

ja aivoin-

farkti 

 aivovamma 

(trauma) 

 aivoverenvuoto  aivoinfarkti  

Sairastumisesta 

kulunut aika 

3 vuotta 6 kk  8 vuotta 

 (kasvaimen 

poisto); 

2 vuotta  

(infarkti) 

 1 vuosi 9 kk  2 vuotta 1 kk  7 vuotta  

Afasian 

vaikeusaste 

BDAT 

keskivaikea 

(2–3) 

 lievä 

(4) 

 vaikea (2)  vaikea (2)  keskivaikea 

 

(3-4)  

 

Häiriön tyyppi sujumaton  sujumaton  sujumaton  sujumaton  sujumaton  

Ymmärtämisen 

häiriö 

lievä ymmärtä-

misen häiriö 

 lievä ym-

märtämisen 

häiriö 

 lievä ym-

märtämisen 

häiriö 

 vaikea  ei ymmär-

tämisen 

häiriöitä 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

LIITE 3: Afasian vaikeusasteen arviointi (Goodglass & Kaplan, 1972; suomennos Laine, Niemi, Koivuselkä-Sallinen & Tuomainen, 1997: 103).  

        

 

Afasian 

vaikeusaste 

 

0 Ei käyttökelpoista puhetta eikä puheen ymmärryskykyä 

1 Kaikki kommunikaatio on luonteeltaan katkonaista ilmaisua. Kuuntelijalta vaadi-

taan paljon päättelyä, kyselyä ja arvaamista. Vaihdettavissa oleva informaation 

alue on rajoittunut ja keskustelu on kuulijan varassa. 

2 Tutusta aiheesta voidaan keskustella kuuntelijan avustuksella. Ajatusten välittämi-

nen epäonnistuu useasti, mutta keskustelu ei ole kokonaan kuuntelijan varassa. 

3 Potilas kykenee keskustelemaan lähes kaikista jokapäiväisistä ongelmista vähäi-

sellä avustuksella tai ilman avustusta. Puheen ja/tai ymmärryskyvyn heikentymi-

nen tekee kuitenkin tietyistä aiheista keskustelemisen vaikeaksi tai mahdotto-

maksi. 

4 Potilaalla on ilmeistä puheen sujuvuuden tai ymmärryskyvyn heikentymistä, mutta 

tätä ei merkittävästi vaikuta ajatusten ilmaisuun tai ilmaisumuotoon. 

5 Havaittavissa olevat puheen häiriöt ovat minimaalisia. Potilaalla voi olla 

subjektiivisia vaikeuksia, joita kuulija ei huomaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(1/3) 

LIITE 4: Kommunikaatiokoulun tapaamisten sisällöt. 

 

Tapaamiskerta Sisällöt ja viestintään 

liittyvät teemat 

Tavoitteet Harjoitukset Toteutus 

1. tapaaminen Kommunikaatiokoulun 

kuvaaminen: tavoittei-

den asettelu, tapaamis-

suunnitelma ja aikatau-

lujen sopiminen. 

 

Mitkä ovat yleisiä 

viestinnän ongelmia ja 

miten afasia vaikuttaa 

viestintään. 

 

– tutustuminen 

– sairauskertomusten 

ja viestintäkokemus-

ten jakaminen ryh-

mäläisten kesken 

 

– tiedon tarjoaminen 

afasian vaikutuksesta 

viestintään. 

 

Parit kertovat, kuinka 

afasia on vaikuttanut hei-

dän keskinäiseen viestin-

täänsä ja kuvailevat, millai-

siin viestintää helpottaviin 

ratkaisuihin he ovat pääty-

neet arjessa. 

Vapaata keskustelua: ohjaaja ohjaa keskustelun 

etenemistä ja nostaa esiin viestintään liittyviä 

näkökulmia. 

2. tapaaminen Sairastumisen kriisi ja 

sairastumisen herättä-

mät tunteet. 

 

Puhevallan jakautumi-

nen keskustelussa. 

 

Kielellinen taito: ni-

meäminen. 

– kokemusten 

jakaminen 

ryhmäläisten kesken 

 

– esimerkkien ja har-

joitusten kautta ha-

vainnollistaa kurs-

silaisille, kuinka eri 

tavoin puheenvuorot 

voivat keskustelussa 

jakautua ja minkä-

laisten ilmiöiden 

perusteella puheen-

vuoroja otetaan 

 

 

 

 

 

 

– yksi pari kerrallaan kes-

kustelee valitusta aiheesta, 

muut havainnoivat 

Keskustelua ohjaajan johdolla: esitellään erilai-

sia keinoja selvittää ja käsitellä sairastumisen 

herättämiä tunteita. 

 

Puhevallan jakautumisesta keskustelussa katso-

taan alustukseksi videolta esimerkki. Keskuste-

lua tästä: millaisia havaintoja ryhmäläiset 

esimerkistä tekivät. 

Parit keskustelevat valitusta aiheesta (esim. 

harrastukset, lempiruuat). Keskustelua analysoi-

daan, annetaan palautetta ja ohjataan 

keskustelijoiden toimintaa. 



 

 

3. tapaaminen Kielen tietotoimintojen 

arviointi 

 

Kielellinen taito: il-

maisu ja ymmärtämi-

nen osatekijöineen 

– tehdä näkyväksi, 

kuinka afaattisen 

henkilön kielen eri 

osa-alueet voivat olla 

eri tavoin säilyneet 

tai häiriintyneet. 

– tiedon soveltami-

nen arkeen: kuinka 

tätä tietoa voidaan 

hyödyntää keskuste-

lun kontekstissa. 

(heikkoudet ja vah-

vuudet) 

 

– ryhmä seuraa afaattisen 

henkilön kielellisten osa-

alueiden arviointia 

Ohjaaja demonstroi yksinkertaisin esimerkein 

erilaisten kielellisten osatoimintojen arviointia 

(yksittäisten sanojen ymmärtäminen, kielellinen 

muisti, kielioppirakenteiden tunnistaminen, 

nimeäminen jne.). Ryhmä keskustelee tästä: 

yllättikö jokin verrattuna esim. aiempaan 

käsitykseen afaattisen keskustelukumppanin 

kielellisistä kyvyistä? Tiedon soveltaminen kes-

kustelun kontekstiin: minkä varaan voidaan ra-

kentaa ja mitä täytyy ottaa huomioon keskuste-

lussa? 

4. tapaaminen Virhetulkinnat ja vir-

heelliset päätelmät kes-

kustelussa 

 

Kielellinen taito: 

sanatasoa laajempi 

ilmaisu 

– tehdä näkyväksi, 

kuinka niukkoihin 

vihjeisiin perustuva 

arvailu ja keskustelu-

kumppanin oma mie-

likuva jostain asiasta 

voivat johtaa kes-

kustelun väärille 

raiteille 

 

– Harjoituksia, jossa 

afaattiselle henkilölle on 

esimerkiksi näytetty kuva, 

joka keskustelukumppanin 

täytyy saada selville (tms. 

uuden tiedon jakaminen). 

 

Ryhmä havainnoi harjoituskeskusteluja ja ryh-

mäläiset pohtivat, millaisia vaikutuksia esim. 

liian niukkoihin vihjeisiin perustuvalla arvai-

lulla voi olla keskustelun etenemiselle. Ryh-

mässä pohditaan ja kokeillaan erilaisia keinoja 

joiden avulla virhetulkintoja voisi välttää. 



 

 

5. tapaaminen Keskustelun tavoit-

teena transaktio: uuden 

tiedon jakaminen 

 

Kielellinen taito: ker-

rontakokonaisuus 

– tehdä näkyväksi, 

kuinka työlästä aito 

transaktio voi olla: 

vaatii aikaa selvittää 

asioita, joita ei etu-

käteen tiedä/ pysty 

arvaamaan esim. 

yhteisen historian 

perusteella ja kuinka 

transaktio kuitenkin 

voi onnistua (uudet 

keinot keskustelun 

tueksi) 

 

– Keskustelukumppani 

selvittää afaattisen henki-

lön kanssa, millaisen uuti-

sen, lehtijutun (tms. asian, 

jonka haluaa jakaa) afaatti-

nen henkilö on nähnyt tai 

kuullut 

 

Ryhmä havainnoi harjoituksia ja keskustelee 

harjoituksesta mm. ajankäytön ja keskustelussa 

käytettyjen keinojen näkökulmista. Ryhmässä 

pohditaan myös, millaisin keinoin keskustelua/ 

uuden tiedon jakamista voitaisiin helpottaa. 

6. tapaaminen Kielen tietotoimintojen 

useatasoinen käyttö, 

erimielisyyksien selvit-

täminen, suunnittelu, 

päätöksenteko 

 

Kielellinen taito: Kon-

frontaatio 

– transaktion laajen-

taminen 

– Keskusteluharjoitukseen 

valitaan jokin teema joka 

vaatii keskustelijoilta yh-

teistä suunnittelua ja 

päätöksentekoa esimerkiksi 

juhlien järjestäminen. 

Ryhmäläiset havainnoivat harjoitusta ja 

keskustelevat harjoituksesta ohjaajan opastuk-

sella muun muassa ajankäytön, puheenvuorojen 

jakautumisen, keskustelun tasapainon, 

keskustelussa käytettyjen keinojen/strategioiden 

ja keskustelua tukevien keinojen näkökulmista. 

7.–10. 

tapaaminen 

Aiempien tapaamisker-

tojen teemat 

– opittujen taitojen 

hyödyntäminen ja 

uusien keinojen so-

veltaminen keskuste-

lussa. 

– aiemmat harjoitukset Harjoitusten havainnointi ja keskustelu. 

Lähde: Kommunikaatiokoulu-käsikirja ohjaajille. Pirkanmaan Aivohalvaus- ja afasiayhdistys (2008).  

 



 

 

LIITE 5: Tutkimuksessa käytetyt litterointimerkit    (1/2) 

 

 

 

 

Soveltaen Seppäsen (1997: 22–23) mallia.  

 

.  laskeva intonaatio 

,  tasainen intonaatio 

?  nouseva intonaatio 

>semmone< nopeutettu puhejakso 

<mihinkä>  hidastettu jakso 

e:i  äänteen venytys 

˚ nuo˚  ympäristöä vaimeampaa puhetta 

rakeita  (alleviivaus) äänen voimistaminen 

[  päällekkäispuhunnan alku 

]  päällekkäispuhunnan loppu 

(.)  tauko 

=  kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

@nää@  äänenlaadun muutos 

.hhh  sisäänhengitys 

hhh  uloshengitys 

.joo  sana lausuttu sisäänhengittäen 

he he  naurua 

s(h)ana nauraen lausuttu sana 

£minun£  hymyillen sanottu sana tai jakso 

si-  (tavuviiva) sana jää kesken 

(−)  sana josta ei saatu selvää 

(−−)  pidempi jakso, josta ei saatu selvää 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eleiden ja katseen merkitseminen     (2/2)     

 

       ((OSOITTAA))   

01K : no toi nonverbaalit eleet ja ilmeet: 

kaksoissulkeiden sisällä puhunnoksen yläpuolella kapitaaleilla. 

           

        ((Maijua)) 

02L: ai mikä katseen suunta:  

kaksoissulkeiden sisällä puhunnoksen yläpuolella pienillä kirjaimilla. 

 

       ((NOSTAA KÄDEN*)) 

03K: tämä tämä  liike alkaa ja jatkuu: tähti kaksoissulkeiden sisällä 

 

             *((NYÖKKÄÄ)) 

08 K: (.)  semmonen liikeen loppuminen: tähti kaksoissulkeiden ulkopuolella 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 6: Vuorojen ja korjausten jakautuminen kurssin eri vaiheissa.  (1/2) 

 

 

Vuorojen jakautuminen 
 

Pari A Satu ja Terhi afaattinen henkilö läheinen 

alku 170  

vuorot laadullisesti taustapa-

lautetta/vastauksia 

205  

loppu 169  151  

 

Pari B Teemu ja Julia afaattinen henkilö läheinen 

alku 93 

vuorot tasalaatuisia: molem-

milla kommentoivia, lyhyitä 

vuoroja sekä pidempiä kerto-

musvuoroja 

105 

loppu 153 137 

 

Pari C Jukka ja Anna afaattinen henkilö läheinen 

alku 86  

vuoroja vaikea laskea, 

sisällöllisesti vaikeatulkintaisia 

(hmh jne.) 

116  

loppu 99  127 

 

Pari D Antti ja Jaana afaattinen henkilö läheinen 

alku 87 110  

loppu 129  130  

 

Pari E afaattinen henkilö läheinen 

alku 228  

paljon taustapalautevuo-

roja: ‖joo joo‖. 

178 

loppu 215 188 

 

 

 

 

 

Korjausten jakautuminen 

 

Pari A Satu ja 

Terhi 

afaattisen henki-

lön itsekorjaus 

toisen korjaus 

(läheinen afaatti-

selle) 

läheisen itsekor-

jaus 

toisen korjaus 

(afaattinen lähei-

selle) 

alku  38=22 % 

 

11=5 % 13=6 % 1=alle 1 % 

loppu 36=21 %  8=5 % 5=3 % 3=1 % 

 



 

 

Pari B Teemu ja 

Julia 

afaattisen henki-

lön itsekorjaus 

toisen korjaus 

(läheinen afaatti-

selle) 

läheisen itsekor-

jaus 

toisen korjaus 

(afaattinen lähei-

selle) 

alku   27=29 % 4=4 % 10=9,5 % 9=9,5 % 

loppu 56=37 % 12=7% 5=4 % 2= 1,0% 

 

Pari C Jukka ja 

Anna 

afaattisen henki-

lön itsekorjaus 

toisen korjaus 

(läheinen afaatti-

selle) 

läheisen itsekor-

jaus 

toisen korjaus 

(afaattinen lähei-

selle) 

alku   5=5 % (vuorot 

vaikeatulkintaisia: 

näyttäisi siltä, että 

pyrkii korjaamaan 

omaa tuotostaan) 

10=8,5 %  24=21 % 8= 9 % 

loppu vuorot koostuvat 

hymähtelystä: 

mahdotonta sa-

noa, onko itsekor-

jausta 

4=3 %  14=11 % 6=6 %  

 

Pari D Antti ja 

Jaana 

afaattisen henki-

lön itsekorjaus 

toisen korjaus 

(läheinen afaatti-

selle) 

läheisen itsekor-

jaus 

toisen korjaus 

(afaattinen lähei-

selle) 

alku   3=3 % 3=2,7 % 8=7 % 3=3 % 

loppu 10=11,5 %  19=15 % 5=4 % 12=9 % 

 

Pari E Matti ja 

Sirkka 

afaattisen henki-

lön itsekorjaus 

toisen korjaus 

(läheinen afaatti-

selle) 

läheisen itsekor-

jaus 

toisen korjaus 

(afaattinen lähei-

selle) 

alku   43=19 % 29 = 16 %  17=9,5 % 

 

5=2 % 

loppu 45=21 %  36=19 %   15=8 % 7=3 % 

 

 


