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Tässä tutkielmassa tarkastellaan kielellisten piirteiden esiintymistä tavoitteellisessa 
vuorovaikutustilanteessa, jossa osallistujina on kaksi henkilöä. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, millaisia kielellisiä piirteitä tavoitteelliseen 
vuorovaikutukseen sisältyy ja miten ne vaikuttavat vuorovaikutustilanteen sujuvuuteen 
ja keskustelijoiden yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Kahta aineistoryhmää 
vertailemalla tavoitteena on myös selvittää, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 
natiivien ja suomea toisena kielenä (S2) opiskelevien keskusteluissa on ja millaiset 
vuorovaikutuksen kannalta tärkeät kielelliset piirteet opitaan mahdollisesti 
kielenoppimisen alkuvaiheessa. 
 
Tutkielman aineistona on suomea äidinkielenään puhuvia lukiolaisia sekä suomea 
toisena kielenä opiskelevia aikuisia maahanmuuttajia. S2-oppijoiden kielitaitotaso 
vaihtelee alkeiskielitaidon ja peruskielitaidon välillä. Lukiolaisten aineisto on kerätty 
Forssan yhteislyseolla kevättalvella 2009. S2-oppijoiden aineisto on kerätty Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksen maahanmuuttajakoulutuksen kotoutumiskoulutuksessa 
syksyllä 2011. Molemmissa aineistoryhmissä informantit ovat tehneet samanlaisen 
pareittain toteutettavan tehtävän, jossa parit keskustelevat keskenään. Muutenkin eri 
aineistoryhmien keskustelutilanteiden olosuhteet ovat olleet yhteneväiset. 
 
Keskustelunanalyyttisin metodein toteutetun tutkimuksen tavoitteena on kuvata puhutun 
kielen käyttöä luonnollisessa sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Tämän 
tutkimuksen keskustelut ovat kuitenkin järjestetyn tilanteen ja osallistujien 
epäsymmetrisen suhteen vuoksi yhtä lähellä institutionaalista vuorovaikutusta kuin 
arkikeskustelua. Sen vuoksi keskusteluja tarkastellaan keskusteluntutkimuksen 
näkökulmasta ja keskustelunanalyyttisiä keinoja hyödyntäen. Tutkimuksessa on 
kvalitatiivinen tutkimusote, mutta kielellisten piirteiden esiintymien havainnoinnissa on 
käytetty myös kvantitatiivisia menetelmiä. Pääasiassa kuitenkin määrällisten 
esiintymien laskeminen ja niiden vertaileminen tukevat laadullista analyysia. 
 
Aineistosta lähempään tarkasteluun nostettavat kielelliset piirteet ovat keskustelujen 
sekvenssirakenteen lisäksi dialogipartikkelit, vaihtoehtokysymykset sekä ohjailut. Nämä 
kaikki toimivat vuorovaikutuksen kannalta merkittävässä roolissa, mutta niiden 
käyttämistaajuus ja funktiot vaihtelevat niin alueellisista puhetendensseistä, 
idiolektisistä piirteistä kuin kielitaidon tasosta riippuen. Mitä edistyneemmällä tasolla 
S2-oppijan kielitaito on, sitä enemmän hänen kielelliset valintansa muistuttavat 
natiivien vuorovaikutuksessaan suosimia valintoja. 
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1. JOHDANTO 

 

Kielitaito on pohjimmiltaan vuorovaikutustaitoa. Suomen kielen ja viestintätaitojen 

opetuksessa korostuu ajatus toiminnallisesta kielitaitokäsityksestä, jossa kielen käyttäjä 

nähdään sosiaalisena toimijana. Opetushallituksen hyväksymät eri alojen 

opetussuunnitelmien perusteet (OPS) jakavat käsityksen kielestä yhteisöllisenä taitona. 

Kielitaitoa ja sen kehittymistä tuettaessa on siis ennen kaikkea tarkkailtava 

pragmaattisten taitojen (keskustelu- ja vuorovaikutusstrategiat) ja sosiolingvististen 

taitojen (tilanteeseen sopivuus, rekisterit) hallintaan vaikuttavia piirteitä. (POPS 2004: 

49–50; LOPS 2003: 32; AMKOPS 2012: 23–25.) 

Ihmisen tietoisuus kielen muodoista ja säännönmukaisuuksista kehittyy 

vähitellen ensimmäisten ikävuosien aikana. Tällaisten metalingvististen taitojen 

kehittymisen on havaittu olevan yhteydessä lapsen kognitiivisen kehityksen 

etenemiseen. Alle kouluikäinen lapsi pystyy havainnoimaan ilmaisujen muotoa tai 

merkitystä, mutta ei vielä yleensä samanaikaisesti niitä molempia. Sen sijaan 

varhaisteini-ikäisten metalingvistiset taidot ovat jo hyvin eritteleviä ja monipuolisia. 

Suurin piirtein samaa kehitysaikataulua noudattelevat myös lasten ja nuorten 

vuorovaikutustaidot. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989: 66–73.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että opetuksen tulee 

kehittää muun muassa vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- 

ja viestintätilanteissa. Jo ensimmäisen ja toisen luokan keskeisissä opetuksen sisällöissä 

määritellään vuorovaikutustaidot ensimmäisenä ennen lukemista ja kirjoittamista. Näitä 

taitoja opetussuunnitelman perusteissa ohjataan opettamaan esimerkiksi pari- ja 

pienryhmäkeskustelujen avulla (POPS 2004: 46–47). Lukion opetussuunnitelman 

perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteissa korostetaan niin ikään 

viestintä- ja vuorovaikutustaitojen syventämistä ja monipuolistamista niin, että 

opiskelija pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen (LOPS 

2003: 32). 
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Myös Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 

opetussuunnitelman perusteissa nostetaan viestintä- ja vuorovaikutustaidot keskeiseen 

asemaan (AMKOPS 2012: 12; 23–25). Kieli kantaa sisässään yhteistä kulttuuria, ja 

tilanteittain vaihtelevat kielelliset ilmiöt sisältävät kaikkia kielitaidon osa-alueita. 

Vuorovaikutuksen tilanneherkkyys vaatii kielenkäyttäjiltä laajaa tuntemusta 

puhetilanteen eroista niin kieliopin kuin sanastonkin tasolla. Yhtä lailla puhujien on 

reagoitava tilanteen muuttuviin ominaisuuksiin, keskustelukehikon osallistujiin ja 

yhteisen tiedon saavuttamiseen. Äidinkieliset puhujat varioivat yleensä kielellistä 

vuorovaikutustaan sisäisen kompetenssinsa avulla ilman tietoista harkintaa. He 

korostavat tiettyjä kielellisiä piirteitä vain siinä tapauksessa, jos odotuksenmukaisuus 

rikkoutuu. 

Suomea vieraana kielenä käyttävällä ei natiiviin verrattavaa kompetenssia ole, 

vaan kieli- ja kulttuurisidonnaisten vuorovaikutusnormien omaksuminen saattaa vaatia 

vuosien opiskelun tai jopa kokonaisen eliniän. On siis ymmärrettävää, että 

viestintätaidot ovat kieliopintojen rinnalla merkittävässä asemassa (AMKOPS 2012: 

12). Aikuisen maahanmuuttajan kielellisen selviytymisen kannalta viestintätaidot ovat 

kielitaidon kehittymisen varhaisvaiheessa ensisijaisia verrattuna esimerkiksi kielelliseen 

tarkkuuteen. Onkin kiinnostavaa tarkastella, millaisia kielellisiä eroja ja yhtäläisyyksiä 

natiivien ja kielenoppijoiden tavoitteelliset vuorovaikutustilanteet sisältävät.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessani erilaisten kielellisten piirteiden esiintymistä 

tavoitteellisessa vuorovaikutustilanteessa. Tutkimukseni kohteena ovat nuoret 

lukiolaiset sekä aikuiset maahanmuuttajat. Eri aineistoryhmät ovat kielellisesti täysin eri 

tilanteessa: lukiolaiset puhuvat äidinkielenään suomea, mutta maahanmuuttajat vasta 

opiskelevat suomen kieltä ja kulttuuria. 

Lukiolaiset ovat käyneet läpi vuorovaikutustaitoja korostavaa 

opetussuunnitelmaa noudattelevan oppivelvollisuusjakson, jolloin heidän 

vuorovaikutustaitonsa voisi olettaa aikuisiän kynnyksellä olevan hyvät. Sen sijaan 

maahanmuuttajataustaiset tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista, eikä monella heistä ole 

ollut mahdollisuutta samankaltaiseen perusopetukseen kuin Suomessa. Lisäksi heidän 
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keskinäistä yhteistyökykyään vaikeuttaa kielitaito, joka vaihtelee yksilöstä riippuen. He 

ovat kielenoppimisessa siinä vaiheessa, josta käytetään termiä oppijankieli (Ellis 1985: 

47–51; Lauranto 1997: 199). 

Poimin tutkimusaineistostani sellaisia kielellisiä piirteitä, jotka ovat 

relevantteja vuorovaikutuksen toimivuuden kannalta. Pyrin luokittelemaan ja 

vertailemaan niitä sekä vuorovaikutustilanteen tavoitteen saavuttamiseen että toiseen 

aineistoryhmään. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

� Millaisia kielellisiä piirteitä tavoitteelliseen keskusteluun 

sisältyy? 

 

� Miten eri piirteiden käyttö vaikuttaa keskustelun tavoitteen 

saavuttamiseen? 

 

� Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä lukiolaisten ja S2-oppijoiden 

keskusteluissa on? 

 

Tutkimuskysymykset ohjaavat aiheen käsittelyä tässä tutkimuksessa sikäli, että poimin 

aineistosta vain ne kielelliset piirteet, jotka toistuvat keskustelussa kaikkein eniten ja 

ovat näin olennaisia tavoitteellisen vuorovaikutuksen kannalta. Tällaisia piirteitä ovat 

pääasiassa dialogipartikkelit, vaihtoehtokysymykset sekä aineistona olevissa 

keskusteluissa käytettävät puhekumppanin ohjailumuodot. Tarkoitukseni ei siis ole 

kerätä kattavaa tilastoa tavoitteelliseen keskusteluun sisältyvistä kielellisistä piirteistä, 

vaan keskittyä edellä mainittuihin piirteisiin. 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan tavoitteellisella vuorovaikutuksella sellaista 

keskustelutilannetta, jossa kaksi ihmistä jakavat yhteisen tavoitteen ja pyrkivät 

saavuttamaan sen kahdenkeskisen neuvottelun ja ajatustenvaihdon avulla. Neuvottelu 

käsitetään yleensä sellaisena prosessina, jossa eri osapuolet edustavat tavalla tai toisella 

vastakkaisia näkemyksiä. Tässä tapauksessa kyse ei ole siis sellaisen määritelmän 

mukaisesta neuvottelusta, vaan tämän tutkimuksen informantit ovat yhteisen päämäärän 

edessä, ja heidän välisensä vuorovaikutusprosessi on siten tavoitteellista keskustelua. 
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1.2 Aineisto 

 

Tutkimuksen taustalla on kandidaatintutkielmani, jonka tein keväällä 2009. Siinä tutkin 

vaihtoehtokysymyksiä lukiolaisten keskusteluissa. Kyseessä oli murteiden syntaksiin 

liittyvä tutkimus, jonka aiheeseen ajatus tuli Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 

(Kotus, tammikuusta 2012 lähtien Kotimaisten kielten keskus) kautta Hannele 

Forsbergilta. Hän on aikaisemmin kerännyt aineistoa ja tutkinut vastaavanlaisia 

vaihtoehtokysymyksiä itämurteissa (ks. esim. Forsberg 2006). Hän on käyttänyt 

aineistoa kerätessään piirtämistehtävää, josta sain ajatuksen myös tässä tutkimuksessa 

käyttämääni karttatehtävään.  

Tutkimuksen aineistona käytän tallennettua ja litteroitua kahden osapuolen 

välistä tavoitteellista keskustelua. Tällaisia parikeskusteluja on analysoitavana kaikkiaan 

37 kappaletta, ja niiden kokonaisaika on yhteensä 324 minuuttia eli lähes 5,5 tuntia. 

Tämän aineiston alkuperä jakautuu seuraavasti: 

 

1) Keskusteluaineistosta 21 olen kerännyt keväällä 2009 Forssan yhteislyseon 

opiskelijoilta. Alun perin olen kerännyt aineiston murteiden syntaksia 

käsittelevää tutkimusta varten. Nyt raportoitava tutkimus ei ole kuitenkaan 

varsinaisesti murretutkimus, vaikkakin tämän aineiston puhujien alueellinen 

homogeenisyys on otettava huomioon analyysia tehtäessä. 

 

2) 16 parin keskustelut olen tallentanut syksyllä 2011 Tampereen 

aikuiskoulutuskeskuksen kotoutumiskoulutuksessa olevilta maahanmuuttaja-

opiskelijoilta. Tämän aineistoryhmän keskustelijoiden kielitaitotaso vaihtelee 

yksilöittäin: pääpiirteissään kielitaitotaso vaihtelee välillä A1.3–B1.1 

eurooppalaisen viitekehyksen tasokuvausasteikolla (ks. lukua 2.3). 

 

Molemmat aineistoryhmät ovat tehneet pareittain tehtävän, jonka tekemiseen kului 

aikaa parin yhteistyökyvystä riippuen n. 3–20 minuuttia. Maahanmuuttajaopiskelijoiden 

keskimääräinen tehtävään käyttämä aika oli vähän lukiolaisia pidempi. Tähän vaikutti 

ainakin kolme asiaa: Ensinnäkin maahanmuuttajien kielitaidon yksilöllinen vaihtelu ja 

siihen liittyvä ”yhteisen sävelen” löytyminen hidasti vuorovaikutuksen etenemistä. 
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Toiseksi tehtävässä tarvittiin jonkinlaista Suomen karttakuvan hahmottamista, mikä ei 

maahanmuuttajille ollut niin itsestään selvää kuin lukiolaisille. Kolmanneksi karttaan 

merkittyjen paikkakuntien nimien epäselvyys vaikeutti enemmän maahanmuuttaja-

ryhmää, koska lukiolaisilla on selvästi vakiintuneempi käsitys suomalaisista nimistä ja 

niiden sanahahmoista. Karttapohjan hienoinen epäselvyys hankaloitti kuitenkin jossain 

määrin myös lukiolaisten vuorovaikutusprosessia, mikä oli itse asiassa aineiston keruun 

järjestelyjä pohdittaessa tietoinen valinta: hieman epäselvän karttakuvan takia 

odotuksena oli saada keskustelijat kyselemään toisiltaan ja puhumaan mahdollisimman 

paljon. 

Tehtävässä annoin keskustelun toiselle osapuolelle A3-kokoisen kartan, johon 

olin merkinnyt suomen itä- ja länsimurteita erottavan rajaviivan. Toinen osapuoli sai 

muuten identtisen kartan, mutta siitä puuttui edellä mainittu rajaviiva. Tehtävässä 

käytetyt karttapohjat ovat liitteenä (Liitteet 1 ja 2). Ensin mainitun opiskelijan oli 

ohjeistettava toinen opiskelija piirtämään rajaviiva kartalleen. Ohjeistin kunkin parin 

siten, että he pyrkisivät kommunikoimaan mahdollisimman luontevasti. Kerroin myös, 

että he saisivat keskustella ja kysellä toisiltaan niin paljon kuin näkivät tarpeelliseksi, 

mutta rajaviivan näyttäminen tai toisen karttaan koskeminen oli tehtävän aikana 

kielletty. Ohjeen antajan oli kuitenkin luvallista katsoa piirtäjän karttaa. Keskustelijat 

istuivat vierekkäisillä paikoilla, joten myös katsekontakti oli mahdollista ja täysin 

sallittua. 

Hakulinen (1997: 15) rajaa keskustelunanalyysin tutkimuskohteeksi 

naturalistisen aineiston, jolloin havainnot ja analyysit tehdään keräämällä puhetta 

aidoista keskustelutilanteista. Uskon, että tämän tutkimuksen parit pystyivät 

keskustelemaan melko luontevasti. Järjestetty tilanne vaikutti kuitenkin informantteihin 

varmasti siinä määrin, etten ihan puristisesti keskustelunanalyyttisenä tutkimuksena 

raportoitavana olevaa tutkimusta voi pitää. Kyseiset keskustelut eivät siis missään 

tapauksessa ole naturalistisia tilanteita. Pikemmin sanoisin tätä tutkimukseksi, jossa 

hyödynnetään keskustelunanalyysin menetelmiä. Sen sijaan keskusteluntutkimus-termin 

Tainio (1997: 10) erottaa ”kattotermiksi”, jolla voi viitata kaikkiin tutkimisen tapoihin, 

joilla keskustelupuhetta voi tarkastella. Näin ollen tämä tutkimus on kyllä 

puhdasoppisesti keskusteluntutkimusta, mutta ei yhtä puhdasoppisesti 

keskustelunanalyysia. 
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Tehtävän aikana syntynyt keskustelu tallennettiin digitaalisella tallentimella, 

jolloin varsinainen analysointi on ollut mahdollista tehdä jälkeenpäin. Keskustelut on 

myös purettu tallenteelta kirjoitukseksi eli litteroitu. Keskustelunanalyysissa 

puhetilanteiden litterointi pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti. Litterointi ei 

kuitenkaan koskaan voi täysin jäljitellä puhetta, joten pääpaino 

keskusteluntutkimuksessa on aina alkuperäisessä puhetallenteessa. Litterointi toimii 

ainoastaan analysoinnin ja tulkinnan tukena sekä helpottaa puhetilanteiden esittelyä 

tutkimusraportissa. Tässä tutkimuksessa käytän hyvin karkeaa litterointitapaa, koska 

tarkoitukseni on keskittyä vain joihinkin kielen piirteisiin, jotka toimivat ns. kielen 

pintatasolla. 

Litterointimerkkeinä käytetään tavallisen tietokoneen näppäimistöltä löytyviä 

perusmerkkejä, joista osa saattaa olla harhaanjohtavia. Esimerkiksi kirjoitetun kielen 

ortografian konvention mukaan kysymysmerkillä (?) merkitään kysyvää virkettä, mutta 

tämän tutkimuksen esimerkkikatkelmissa kysymysmerkki lausuman lopussa merkitsee 

nousevaa sävelkulkua. Kaikki tässä tutkimuksessa käytettävät litterointimerkit ovat 

liitteenä (Liite 3). Tavanomaisesta keskustelunanalyysin merkintätavasta poiketen olen 

merkinnyt kaikki paikannimet isolla alkukirjaimella. Käytän litteroinnissa 

informanteista nimityksiä A ja B. Näistä A on kussakin parissa ohjeiden antaja eli se 

osapuoli, jonka karttaan on merkitty valmiiksi itä- ja länsimurteita erottava rajaviiva. B 

on siis pareista se, joka piirtää omaan karttaansa A:n antamien ohjeiden mukaan 

mainittua rajaviivaa. 

Kukin keskustelu on koodattu kirjain- ja numeroyhdistelmällä. Forssan 

lukiossa tallennetut keskustelut ovat muotoa FL001–FL027, joissa FL tarkoittaa Forssan 

lukiota ja numero keskustelutallenteen järjestysnumeroa. Forssan tallennussessioissa 

oikutelleen tallentimen takia osaa koodatuista keskusteluista ei voi käyttää aineistona, 

koska todellisuudessa tallentuneen keskustelun määrä oli vain joitakin sekunteja. 

Tällaisia kokonaan aineistosta karsittuja keskusteluja oli kaikkiaan 6. Lisäksi osa 

keskusteluista tallentui kahdelle eri tiedostolle, koska jouduin toimimattoman 

tallentimen vuoksi käynnistämään laitteen uudelleen. Tästä syystä jotkin keskustelut on 

koodattu kahdessa osassa, kuten esimerkiksi FL012a ja FL012b. Samaa luokittelua 

noudattaen Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen aineiston keskustelut ovat muotoa 
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TA001–TA016. Tämän aineiston tallennuksessa käytössäni oli toimiva tallennin, joten 

kaikki keskustelut ovat kokonaisuudessaan mukana analyysissa. 

Aineistosta arvioin ensinnäkin dialogin vuoroparien laatua ja määrää. Otan 

huomioon myös käytyjen keskustelujen rakenteen ja pituuden. Näiden elementtien 

perusteella luokittelen aineiston keskustelun tavoitteen mukaisesti onnistuneisiin ja 

vähemmän onnistuneisiin. Onnistuneina pidän sellaisia keskusteluja, joissa käytettyjen 

vuorottelujaksojen määrä on mahdollisimman vähäinen. Suoritukseen käytetty aika ei 

ole niin merkitsevä. Vuorottelujaksojen eli sekvenssien määrän selvittämisen jälkeen 

pyrin erittelemään kielellisiä piirteitä, joita tallennetuissa vuorovaikutustilanteissa 

esiintyy ja jotka ovat osaltaan vaikuttaneet tavoitteen saavuttamiseen onnistuneesti tai 

vähemmän onnistuneesti. Mainittakoon vielä, että yhtä paria lukuun ottamatta jokainen 

pari aineistossa on lopulta tavoitteen saavuttanut eli onnistunut piirtämään rajaviivan 

päästä päähän.  

 

 



 

 8 

 

 

2. PUHUTTU KIELI, KESKUSTELUNANALYYSI JA SUOMI TOISENA 

KIELENÄ 

 

Tutkimukseni perustuu puhutun kielen ja keskustelutilanteen kielenainesten 

analysointiin. Tässä luvussa esittelen tutkimuksen taustalla olevaa teoriaa sekä hieman 

aiempaa keskustelunanalyysiin liittyvää tutkimusta. Teen ensin lyhyen katsauksen 

puhuttuun kieleen. Tuon esiin muutamia puhutun kielen termejä, joita käytän omassa 

tutkimusraportissani. Lisäksi havainnollistan lyhyesti, millaisessa suhteessa puhuttu 

kieli on kirjoitetun kielen kanssa. Tämän jälkeen esittelen keskusteluntutkimuksen 

teoreettiset lähtökohdat ja samassa yhteydessä mainitsen joitakin tutkimusalaan liittyviä 

suomalaisia tutkimuksia viimeisimmän kymmenen vuoden ajalta. Esittelen myös 

keskustelunanalyysin kolme olennaisinta jäsennysmallia, joita tässä tutkimuksessa 

sovellan: vuorottelu-, korjaus- ja sekvenssijäsennyksen. Lopuksi alaluvussa 2.3 esittelen 

hieman suomi toisena kielenä -oppimiseen liittyviä käsitteitä. 

 

2.1 Puhuttu kieli 

 

Nykyisen laajan tekstikäsityksen nojalla puhetta voidaan ajatella eräänlaisena tekstinä. 

Puhetta ei voi kuitenkaan täysin rinnastaa kirjoitettuun tekstiin, sillä puhe ei välttämättä 

muodosta koherentteja kokonaisuuksia samalla tavalla kuin kirjoitettu teksti (Halliday 

& Hasan 1976: 298–299; ISK 2004: 957). Siinä missä kirjoitettu teksti on yleensä 

harkittu ajatusten esitysmuoto, puheessa ajatuksia luodaan, muotoillaan ja korjaillaan 

samanaikaisesti. 

Kirjoitettu teksti rakentuu lauseista, jotka ovat sidoksissa toisiinsa sekä 

kontekstin että niiden sisältämien merkitysten avulla. Tätä sidosteisuutta kutsutaan 

tekstin koheesioksi. Puhutussa tekstissä lauseita ja muita toiminnallisia kokonaisuuksia 

nimitetään lausumiksi. Toisin kuin lause lausuma voi muodostua vaikka pelkästä 

partikkelista. Vaikka lausuman täydellinen kieliopillinen määrittely ei ole mahdollista, 
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puheesta poimittujen lausumien kieliopillista analysointia voidaan tehdä huomioimalla 

puhetilanteen luonne ja konteksti. (ISK 2004: 957.) 

Keskustelutilanteet voidaan jakaa arkikeskusteluihin ja institutionaalisiin 

keskusteluihin (Raevaara et al. 2001: 11–15). Keskustelunanalyysissa arkikeskustelua 

pidetään vuorovaikutuksen ensisijaisena muotona, kun taas institutionaaliset keskustelut 

ovat eräänlaisia poikkeamia arkikeskustelun toimintatavoista. Arkikeskustelu on 

spontaania ja sikäli monimuotoisempaa kuin institutionaalinen keskustelu. 

Institutionaalinen keskustelu voi olla esimerkiksi lääkärin ja asiakkaan välinen 

keskustelu, jossa institutionaalisuus syntyy lääkärin auktoriteettiasemasta ja tämän 

edustamasta terveydenhoitoinstituutiosta. (mp.) 

Puhutussa kielessä lausumat muodostavat jaksoja, joita nimitetään 

(puheen)vuoroiksi. Vuoro on dialoginen kokonaisuus, joka muodostuu sekä 

puhetilanteen asettamien ehtojen että puhujan tavoitteiden mukaisesti. Puhetilanteen 

ehtona voi olla esimerkiksi vuoron sijainti keskustelussa: vuoro voi olla keskustelun 

avaus (Esimerkki 2.1), vastaus esitettyyn kysymykseen (Esimerkki 2.2) tai pelkällä 

minimipalautteella reagointi edelliseen vuoroon (Esimerkki 2.3). 

 

(2.1) [FL017] 

1 B: tota alotetaan täältä niiŋku Etelä-Suomesta 
 
 

 

(2.2) [FL012a] 

1 B: mistä se menee sinnej Jämsään tota linjaa pitkin vai? 
2 A: siitä Kuhmoisista 
 

 

(2.3) [FL006] 

1 A: Lehtijärven ja Kinnulan väliä 
2 B: joo 
3 A: ja Perho ja Kivijärvi 
4 B: joo 
5 A: ja sit Kyyjärvi ja Perho 
6 B:  okei 
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Usein kaksi vuoroa muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan vieruspariksi. 

(Raevaara 1997: 81). Tavallisesti vuoron sijainti keskustelussa määrää, muodostuuko se 

yhden dialogipartikkelin käsittämästä lausumasta, nominaalisesta lausekkeesta tai useita 

lausumia sisältävästä laajemmasta jaksosta (ISK 2004: 957). 

Vuoro voi toisaalta olla myös nonverbaalinen eli ei-kielellinen (Seppänen 

1997: 26–27). Tällaisia nonverbaalisia lausumia voivat olla esimerkiksi nyökkäykset, 

hymähdykset tai vaikkapa peukalon näyttäminen merkkinä yhteisymmärryksestä. 

Nonverbaalisia tai parakielisiä lausumia ei voi todentaa pelkän äänitallenteen 

perusteella (mp.). Omassa tutkielmassani analyysin kohteena oleva aineisto on 

tallennettu pelkästään äänitallenteena, joten tällaisia lausumia ei tässä tutkielmassa 

huomioida. 

 

2.2 Keskustelunanalyysi 

 

Keskustelunanalyysi on metodi, jolla tutkitaan aitoja vuorovaikutustilanteita 

autenttisissa ympäristöissä (Tainio 2007: 7). Keskustelunanalyysin piiriin kuuluvat niin 

arkiset keskustelut kuin viralliset kommunikointitilanteet. Keskustelunanalyysia voi 

soveltaa monilla eri tieteenaloilla, mutta varsinkin kieli- ja kasvatustieteissä metodi on 

ollut laajalti käyttökelpoinen. (mp.) 

Keskustelunanalyysin keinoilla on Suomessa tutkittu monenlaisia 

vuorovaikutustilanteita. Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä ja Kari Eskola (2001) 

ovat tutkineet keskusteluja lääkärin vastaanotolla. Sorjonen on myös yhdessä Liisa 

Raevaaran (2006) kanssa ollut tutkimassa keskusteluja Kansaneläkelaitoksen 

palvelutilanteissa. Raevaara on puolestaan tutkinut Hanna Lappalaisen (2009) kanssa 

vuorovaikutusta kioskin myyjän ja asiakkaan välillä. Mielenkiintoinen on myös Sara 

Routarinteen (2003) nuorten tyttöjen puhelinkeskusteluja käsittelevä tutkimus, jossa hän 

keskittyy lähinnä parenteesin ja intonaation esiintymiseen kahdenkeskisissä 

keskusteluissa. 

Keskustelunanalyysin pääperiaate on, että keskustelu koostuu osista, joista 

kaikkein pienimmätkin voivat olla hyvin merkityksellisiä. Keskustelu ei ole 

sattumanvaraista sanojen ja lauseiden sijoittelua, vaan keskustelun kielenkäyttö 

ymmärretään kaksisuuntaisena prosessina. Sacksin, Schegloffin ja Jeffersonin (Sacks et 
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al. 1974: 704; ks. myös Hakulinen 1997b: 45–50) mukaan keskustelu noudattelee 

tiettyjä sääntöjä ja rakenteita, ja esimerkiksi puheenvuoron vaihtumisen keskeiset 

hierarkkiset periaatteet ovat seuraavanlaiset: 

 

1) seuraava puheenvuoro on sillä, jota puhuja puhuttelee, 

 

2) seuraava puheenvuoro on sillä, joka ensin ryhtyy puhumaan, 

 

3) seuraava puheenvuoro menee puhujalle, jos hän jatkaa ennen kuin 

joku muu ottaa vuoron itselleen. 

 

Sara Routarinne (2003: 22–23) toteaa, että keskustelunanalyysin avulla on 

usein voitu osoittaa, että jokin vuorovaikutuksessa vapaalta vaihtelulta vaikuttava piirre 

onkin osa sujuvuuden maksimointiin vaadittavaa säännöstöä. Esimerkiksi Sorjosen 

(2001) tutkimustulosten mukaan puhuja voi minimipalautteessaan ilmaista 

partikkelivalinnallaan, käsitteleekö hän kuulemaansa keskeneräisenä vai jo päätettynä 

puheenaiheena. 

Keskustelunanalyysi kumpuaa etnometodologisesta ajattelusta (Tainio 2007: 

25). Etnometodologia tutkii arkisia toimintoja ja niihin sisältyvää logiikkaa. 

Tutkimussuuntaus pyrkii siis erittelemään niitä intentioita ja oletuksia, jotka 

johdattelevat ihmisten välisiä sosiaalisia kommunikaatiotilanteita. Keskustelunanalyysin 

aineistoina toimivat yleensä aidot vuorovaikutustilanteet. Aineistosta pyritään 

havainnoimaan keskustelun sääntöjä ja rakenteita sekä niitä keinoja, joilla keskustelua 

viedään eteenpäin. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi vuoronvaihdot, jaksotukset ja 

korjaukset. Keskustelunanalyysissa huomioidaan keskustelun sujuvuutta kielellisten 

seikkojen avulla, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat myös parakieliset piirteet, kuten tauot, 

naurahdukset tai yskimiset. (mp.) 

Tässä tutkielmassa jaksotan aineistoani analyysissa vuorottelujaksoiksi, jotka 

muodostavat sekvenssiksi nimitettävän kokonaisuuden. Vuorovaikutuksessa käytettyjä 

kielellisiä keinoja tutkittaessa tutkimuskohdetta voi lähestyä esimerkiksi kysymällä, 

mitä kielellisiä keinoja tietynlaiseen keskusteluun tarvitaan. Toisaalta voidaan myös 

kysyä, millaiset kielelliset keinot auttavat keskustelijoita pääsemään yhteiseen 
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tavoitteeseensa. Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, kuinka puhujat pystyvät 

säilyttämään keskustelun sekvenssirakenteen mahdollisimman yksinkertaisena (id est 

ohje -> minimivastaus -> uusi ohje -> minimivastaus etc.) ja siten tehokkaana 

tavoitteeseen pääsemisessä. 

Keskustelu on puhujien yhteistyötä eli vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen 

sujuvuuden kannalta olennaisimmat jäsennystavat keskustelulle ovat 

vuorottelujäsennys, korjausjäsennys ja sekvenssijäsennys (Hakulinen 1997a: 16). 

Esittelen nämä kolme jäsennystapaa lyhyesti seuraavaksi. 

 

2.2.1 Vuorottelujäsennys 

 

Vuorottelujäsennys on ihmisten välistä kanssakäymistä helpottava säännöstö 

päällekkäispuhumisen välttämiseksi. Vuorottelujäsennys ohjailee esimerkiksi sitä, kuka 

voi puhua milloinkin ja kuinka pitkään, miten vuorot vaihtuvat ja miten vuoron saa 

itselleen. Harvey Sacks esitti säännöstön Emanuel Schegloffin ja Gail Jeffersonin 

kanssa kirjoittamassaan artikkelissa vuonna 1974 (Sacks et al. 1974: 696–735; 

Hakulinen 1997b: 32–33). Tavallisesti vuorottelu on keskustelussa sujuvaa. 

Epätavallisen sujumattomuuden syitä voivat olla esimerkiksi toisen puheen 

keskeyttäminen tai yhtä aikaa puhuminen. 

Vuorottelujäsennyksen säännöstö ei ole kirjoitettu tai ennalta sovittu normisto, 

jollaisia on tehty esimerkiksi eri urheilulajeja varten. Kyseessä on sosiaalisen 

järjestäytyneisyyden myötä hahmottunut ns. sisäinen normisto, jota useimmat ihmiset 

noudattelevat tietämättään tai ainakin asiaa tietoisesti ajattelematta. Auli Hakulisen 

(1997b: 32–33; ks. myös Vierijärvi 1999) mukaan kieltä vielä taitamattomien lasten on 

todettu vuorottelevan ääntelyllään hoitajiensa kanssa, mikä osoittaa vuorottelun 

opittavan jo hyvin varhain lapsena. Samoin lapset opettelevat vuorottelua esimerkiksi 

leikkikentällä keinumisvuoroa odotellessaan. (Hakulinen 1997b: 32–33.) 

Vuorottelujäsennys toimii vapaassa, etukäteen suunnittelemattomassa 

keskustelussa, ja se sopeutuu tilanteen mukaan kulloinkin kyseessä oleviin toimijoihin 

ja toimintoihin. Monet institutionaalistuneet tilanteet eroavat ohjailemattomasta 

keskustelutilanteesta vuorottelun säätelyn takia.  Esimerkiksi kokouksen vakiintuneet 

konventiot sulkevat sen vapaan keskustelutilanteen ulkopuolelle, ja siksi kokouksen 
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puheenvuorojen vuorottelua ei voida pitää vuorottelujäsennyksen periaatteita 

noudattelevana. Myös koulun luokkahuoneen vapaalta vaikuttava keskustelu jää 

vuorottelujäsennyksen ulkopuolelle, sillä osallistujat ovat implisiittisesti orientoituneet 

sellaiseen epäsymmetriaan, jossa oppilaat vastaavat opettajan asettamiin kysymyksiin. 

Toki luokkahuoneessa on mahdollista järjestää tilanne, jossa keskustelun eri osapuolien 

voidaan olettaa jakavan samat vuorottelujäsennyksen periaatteet (ks. esim. Tainio 

2007). 

Vuorottelujäsennys on samaan aikaan sekä kontekstista riippumaton että 

kontekstiin reagoiva normisto (Londen 1997: 57). Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaiset 

vuorottelun periaatteet säilyvät muuttumattomina, vaikka esimerkiksi keskusteluun 

osallistuvien lukumäärä vaihtelee. Keskustelussa mukana olevat henkilöt sopeuttavat 

vuorottelun vaihtuneeseen kontekstiin, eikä ongelmia vuorottelujäsennyksen 

noudattelemisessa synny. Tähän ihmisten kulttuuritaustasta riippumattomaan 

kompetenssiin perustaen vuorottelujäsennyksen voidaan ajatella olevan universaalia. 

(mts. 56–74.) 

 

2.2.2 Korjausjäsennys 

 

Korjausjäsennys on keskustelunanalyysissa käytetty termi sellaisille käytänteille, joiden 

avulla puhujat käsittelevät keskustelun aikana ilmeneviä ongelmia. Ongelmat voivat 

johtua esimerkiksi puheen ymmärtämisestä tai kuulemisesta. Korjauksen avulla 

ongelma pyritään ratkaisemaan. Usein ratkaisun esittää itse ongelman aiheuttaja eli 

kyseessä oleva puhuja korjaa itseään. (Sorjonen 1997: 111–113). 

Itsekorjaukseen johtava syy voi olla tyypillisimmillään kielivirhe tai 

erehdyksessä sattunut lipsahdus, jonka puhuja havaitsee itse puheessa tehneensä. 

Tällainen korjaus on esimerkissä 2.4. 

 

(2.4) [TA008] 

1 A: ja oikeaale 
2 B: - - - 
3 A: vielä (.) ja (0.3) alas (1.5) eei (.) ei oikeaalle se- (.) ma  
  väärin sanoi  
 



 

 14 

Puhuja voi käyttää korjausjakson aloittamiseen erilaisia keinoja, jotka keskeyttävät 

vuorossa olevan puhujan puheen. Usein vuoro keskeytetään kieltosanalla (kuten 

esimerkissä 2.4), dialogipartikkelilla tai muulla huomionherättäjällä. Tällaisia 

korjaussekvenssin aloittavia puheen aineksia voivat olla erilaiset epäröintiäänteet, jotka 

ovat merkkinä kielellisestä prosessoinnista. 

Esimerkissä 2.5 puhuja A aloittaa korjausjakson, kun hän huomaa vuorossa 

olevan puhujan B tarvitsevan apua joko sanan lukemisessa tai sen ääntämisessä. Puhuja 

keskeyttää edellisen puhujan ja aloittaa korjausjakson toistamalla tämän kesken jääneen 

lausuman ja jatkamalla siitä ikään kuin täydentäen sitä. 

 

(2.5) [TA015] 

1 A: se on luode 
2 B: sitten (2.0) Kor- (1.0) se on Korjär- 
3 A: se on Kortesjärvi (.) Kortojärvi (.) Kortosjärvi 
 

Edellisessä esimerkissä puhuja A ottaa siis vuoron auttaakseen toista puhujaa. Heti 

vuoron otettuaan hän korjaa myös itseään hakemalla oikeaa ääntämisasua pitäjän 

nimelle. Tässä tapauksessa puhuja kielentää ajatusprosessiaan reaaliajassa ja pystyy 

tällä tavoin paitsi helpottamaan oikean muodon hakemista myös varaamaan vuoron 

itselleen. Vaihtoehtoisesti ajatuksen kielentäminen voisi tapahtua hiljaisesti omassa 

mielessä, mutta tällöin toinen puhuja todennäköisesti tulkitsisi hiljaisuuden merkkinä 

siitä, että puheenvuoro on vapaa otettavaksi. Ajatuksen kielentäminen ääneen toimii 

usein samanlaisena vuoron varaamisen keinona kuin esimerkiksi erilaiset 

epäröintiäänteet tai -sanat (Tainio 1997: 96–97), joista esimerkki seuraavana: 

 

(2.6) [FL019] 

1 A: siinä menee ne- ne kuntier rajat sillee 
2 B: joo 
3 A: joo? (.) sitte (0.5) tota (3.0) ööm (1.5) sit siihen (.) vähän  
4  silleen niiŋkum menee ylöspäin kiemurtelee et siin_on  
5   Pertummaa? (3.0) 
6 B: nii- joo 
 

Esimerkissä 2.6 puhuja A osoittaa ensin epäröintisanalla tota ja sitten kolmen sekunnin 

tauon jälkeen epäröintiäänteellä ööm olevansa keskellä kielentämisprosessia ja 
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varaavansa siksi vuoron yhä itsellään. Näin toinen puhuja tietää odottaa vuoron 

päättymistä keskeyttämättä. Vasta vuoronsa lopussa puhuja A antaa kolme eri merkkiä 

vuoron luovuttamisesta toiselle keskustelijalle. Ensinnäkin hän nostaa sävelkorkeutta 

lausumansa lopussa, toiseksi hän pitää tauon (3.0) ja kolmanneksi ottaa katsekontaktin 

toiseen keskustelijaan (ei merkitty litteraatioon). Edellä esitellyllä tavalla 

epäröintiäänteet ja -sanat toimivat siis sekä itsekorjauksen välineinä että vuorottelun 

ohjaajina. 

Esimerkissä 2.7 puhuja A korjaa oman virheensä, kun B epäröi ja haluaa 

varmistaa aikaisemmin mainitun asian. 

 

(2.7) [TA008] 

1 A:  ei alas vain oikealle 
2 B: ei ole 
3 A:  mm-h (2.0) no on (.) pieni- 
4 B:  vasemmalle tai oikealle 
5 A:  oi vasemmalle 
6 B:  okei 
7 A:  a minä sanoin oikealle 
8 B:  joo  
9 A:  luulen yksi sanoin kaksi 
 

Tässä esimerkissä puhuja A korjaa omaa, aiemmin tekemäänsä lipsahdusta. Lipsahdus 

on kuitenkin jäänyt häneltä huomaamatta, ja tarvitaan keskustelun toisen osapuolen 

välisekvenssiä, jotta vuorovaikutuksen sujuvuuden kannalta oleellinen poikkeama 

saadaan korjattua. 

Sorjosen (1997: 112) mukaan korjaus on prosessi, jolla on selkeä alku ja 

loppu. Tällaisen korjausjakson tuloksena saavutetaan yleensä ratkaisu ongelmaan. 

Edellisessä esimerkissä korjausjakso alkaa jo oikeastaan riviltä 1, jossa ongelma syntyy 

puhujan kertoessa erehdyksessä väärän suunnan. Korjausjakson prosessointi päättyy 

rivillä 6, kun poikkeama on saatu korjattua ja molemmilla osapuolilla on yhteinen 

käsitys oikeasta suunnasta. Puhuja A jatkaa kuitenkin korjausprosessia selventääkseen 

lähinnä itselleen, miten virhe syntyi. Näin ollen korjausjakson aiheuttama poikkeama 

alkuperäisessä keskustelussa päättyy vasta rivillä 9. 

Vaikka korjausjakso on mahdollista ilman varsinaista vuorottelua (ks. 

Esimerkki 2.4), korjausjäsennys on kiinteässä suhteessa vuorottelujäsennyksen kanssa. 
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Tyypillinen korjausjakso rikkoo alkuperäisen keskustelurakenteen vain väliaikaisesti, 

mutta se luo tällöin uuden puheenvuoroa laajemman toimintakokonaisuuden. Tällaista 

kokonaisuutta keskusteluntutkimuksessa kutsutaan sekventiaaliseksi kokonaisuudeksi. 

Se on kolmas jäsentyneisyyden muoto, joka konstituoi vuorovaikutusta 

vuorottelujäsennyksen ja korjausjäsennyksen lisäksi.  

 

2.2.3 Sekvenssijäsennys 

 

Jos keskustelun rakenne on universaalisti jäsentynyt vuorotteluperiaatteiden varaan, 

keskustelun vuorovaikutustakin voidaan ajatella rakenteellisesti järjestäytyneenä 

kokonaisuutena. Tällaisen ajattelutavan mukaan mitään keskustelun yksityiskohtaa ei 

voida pitää sattumanvaraisena tai merkityksettömänä keskustelun sujuvuuden kannalta. 

Vuorovaikutuksen rakenteellisuus tarkoittaa yhtäältä vuorojen sisäistä rakennetta, joka 

on mahdollista alaluvussa 2.2.1 esitellyn vuorottelujäsennyksen ansiosta. Toisaalta 

vuorovaikutuksen rakenteellisuus tarkoittaa keskustelun sekventiaalista rakennetta eli 

sitä, miten peräkkäiset vuorot sidostuvat toisiinsa ja millaisia jaksoja eli sekvenssejä 

niistä muodostuu. (Raevaara 1997: 75.) 

Jokainen keskustelussa lausuttu puheenvuoro on jollakin keinolla sovitettu 

edelliseen vuoroon sopivaksi. Samoin jokainen puheenvuoro ennakoi sitä, miten 

seuraava puheenvuoro muodostuu. Vuorojen välinen sidos voi olla vahva tai löyhä. Jos 

sidos on löyhä, edellinen vuoro rajaa väljästi tai ei ollenkaan seuraavan puheenvuoron 

sisältöä ja muotoa. Jos taas sidos on vahva, edellinen vuoro vaatii seuraajakseen 

tietyntyyppisen vuoron. Tällaisia vahvan sidoksen yhdistämiä vuoroja nimitetään 

vieruspareiksi (Raevaara 1997: 75–76). Yksinkertaisimmillaan vieruspari voi olla 

esimerkiksi tervehdys ja vastatervehdys. Omasta aineistostani puolestaan ohje ja siihen 

reagointi voisivat olla vastaavanlainen pelkistetty kahden vuoron muodostama 

vieruspari (Esimerkki 2.8). 

 

(2.8) [FL006] 

1 A: Lehtijärven ja Kinnulan väliä 
2 B: joo 
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Vierusparin ensimmäistä puheenvuoroa nimitetään etujäseneksi ja jälkimmäistä 

puheenvuoroa jälkijäseneksi. Edellisessä esimerkissä siis puhuja A:n lausuma on 

etujäsen ja puhuja B:n lausuma jälkijäsen. Emanuel Scheckloff ja Harvey Sacks 

(Scheckloff & Sacks: 1973: 295–296; Raevaara 1997: 76) määrittelevät vierusparin 

seuraavanlaiset piirteet sisältäväksi kokonaisuudeksi: 

 

Vieruspari on 

a) kahden puheenvuoron muodostama toimintajakso, jossa nämä 

puheenvuorot ovat 

b) vierekkäisiä, 

c) eri puhujan esittämiä, 

d) järjestäytyneet etujäseneksi ja jälkijäseneksi siten, että 

e) tietyntyyppinen etujäsen vaatii tietyn-

tyyppisen jälkijäsenen. 

 

Vierusparin jäsenten väliin voi sijoittua välisekvenssi (Raevaara 1997: 80–81). 

Esimerkiksi ohjeistuksen vastaanottaja voi esittää myönteisen, ohjeistuksen 

jatkamiseen kehottavan lausuman sijaan jonkin tarkentavan kysymyksen. 

Välisekvenssinä voi toimia myös edellä esitelty korjausjakso. Mahdollista on sekin, että 

sisäkkäisiä välisekvenssejä on useita. Tällaiset välisekvenssit eivät kuitenkaan kumoa 

etujäsenen asettamaa odotusta jälkijäsenestä, vaan odotus säilyy välisekvenssin tai 

mahdollisesti useamman välisekvenssin ajan. Tämä johtaa siihen, että etu- ja 

jälkijäsenen välissä voi olla pitkä aika monine välisekvensseineen. Ennen pitkää 

jälkijäsen on esitettävä, jolloin vieruspari täydentyy. (Raevaara 1997: 80–82; Tainio 

1997: 96–100.) 

Vapaan keskustelun luonteeseen kuuluu, että joskus jälkijäsen jää esittämättä 

ja siten vieruspari täydentymättä. Syitä voi olla monia: esimerkiksi toiselta keskustelun 

osapuolelta jää etujäsen kuulematta tai hän ei vain halua täydentää esitettyä etujäsentä 

esimerkiksi vaihtaakseen puheenaihetta. Tällainen täydentymättä jäävä sekvenssi 

rikkoo keskustelun jatkuvuuden periaatetta, eikä keskustelu ole siinä mielessä sujuvaa 

kuin vuorottelujäsennyksen kirjoittamaton säännöstö vaatii. (Raevaara 1997: 78–82.) 
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2.3 Suomi toisena kielenä 

 

Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt koko ajan 1990-luvulta lähtien (SVT 2012), 

minkä vuoksi suomen kielen opettamiseen toisena kielenä (S2-opetus) on alettu 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tilastokeskuksen (mp.) mukaan ulkomailta 

muutti Suomeen vuoden 2011 aikana 29 500 henkilöä. Määrä on 3 100 enemmän kuin 

edellisenä vuonna, ja se on suurin luku koko itsenäisyyden aikana. Eniten 

maahanmuuttajia tulee Virosta ja Venäjältä, mutta myös somalin- englannin- ja 

arabiankielisiä tulee Suomeen merkittäviä määriä. Myös itäisen Aasian maista muuttaa 

vuosittain paljon analyyttisten kielten puhujia. Suomessa puhuttavien kielien kirjo onkin 

nykyään valtaisa, sillä maassa puhutaan yli 100 eri kieltä (Mátyás 1999: 19). 

 

2.3.1 S2-oppijoiden kielitaitokuvaus 

 

Kotoutumislain piiriin kuuluville aikuisille maahanmuuttajille järjestetään 

kotoutumiskoulutusta. Koulutus kestää tavallisesti yhden vuoden, ja se koostuu useasta 

kurssista. Suurin osa kotoutumiskoulutuksesta on työvoimapoliittista koulutusta. 

Kotoutumiskoulutukseen kuuluu suomen (tai ruotsin) kielen opetusta, 

yhteiskuntatietoja, arkielämän taitoja, kulttuurintuntemusta sekä työelämään liittyvää 

ohjausta. (Nissilä et al. 2006: 33.) 

Suomea toisena kielenä opiskelevien maahanmuuttajien kielitaitotavoitteet 

määritellään Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (AMKOPS 2012: 23–38). Tavoitteiden määrittelyssä käytetään 

yleiseurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. Asteikko on 

laadittu Euroopan neuvoston julkaiseman asiakirjan (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 2001) pohjalta, ja se on 

tarkoitettu käytettäväksi tavoitteiden asettelun lisäksi myös arvioinnin ja itsearvioinnin 

välineenä. Kyseisen asiakirjan suomenkielinen versio on nimeltään Eurooppalainen 
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viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen 

viitekehys, ja se on julkaistu vuonna 2003. 

Kielitaidon tasokuvaukset pyrkivät kuvaamaan kielitaidon kehittymistä 

oppijan osaamistason ja tavoitteiden kautta. Seuraavassa taulukossa on lueteltu 

Suomessa käytettävät kymmenen kielitaitotasoa ja niiden kuvaukset tiivistetysti. 

Taulukon lähteenä on Rauno Laineen, Leena Nissilän ja Kaarina Sergejeffin toimittama 

teos Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia 2007. 

 

Taulukko 1. Kielitaidon tasot yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan (Laine et 

al. 2007: 109) 

A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa 

tilanteissa 
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen 

perustarpeet ja lyhyt kerronta A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 

B1.1 Toimiva peruskielitaito 
Selviytyminen arkielämässä 

B1.2 Sujuva peruskielitaito 

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso Selviytyminen säännöllisessä 

kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito 

Selviytyminen monissa vaativissa kielen-

käyttötilanteissa 
C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso 

 

 
Viitekehyksen kuvausasteikko jakautuu siis kolmeen päätasoon, ja nämä jakautuvat 

vielä alatasoihin. Päätasot ovat alkeistasosta alkaen A-, B- ja C-tasot. A1-taso on 

alkeiskielitaidon taso, A2-tasolla kielenoppija pystyy jo toteuttamaan välittömän 

sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeita ja B1-tason kielitaidolla pystyy selviytymään 

arkielämän vaatimuksista. B2-taso on itsenäisen kielitaidon taso ja C-tason kielitaito on 

jo käytännöllisesti katsoen äidinkielisen puhujan tasolla. (Laine et al. 2007; ks. 

tarkemmat taitotasokuvaukset AMKOPS 2012: 43–54.) 

Luku- ja kirjoitustaitokoulutuksen lopussa oppijan kielitaitotasotavoitteeksi on 

määritelty A1.2, joka on siis kehittyvän alkeiskielitaidon taso (Laine et al. 2007: 7). 
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Kotoutumiskoulutuksen tavoite on puolestaan B1.1 eli toimivan peruskielitaidon taso 

(AMKOPS 2012: 24). Tässä tutkimuksessa S2-oppijoiden aineistossa informantteina 

toimivien keskustelijoiden kielitaitotasot sijoittuvat suunnilleen edellä mainittujen 

tasojen välille: viiden ensimmäisen parin (TA001–TA005) keskustelijat sijoittuvat 

kehittyvän ja toimivan alkeiskielitaidon tasolle ja muut parit (TA006–TA016) 

vaihtelevasti peruskielitaidon eri tasoille. 

 

2.3.2 S2-oppimisen käsitteitä 

 

Suomi toisena kielenä -oppiminen tarkoittaa sellaista kielen oppimista ja omaksumista, 

jossa oppija on tai pyrkii olemaan osa suomalaista yhteiskuntaa natiivien joukossa. S2-

oppiminen eroaa siis ratkaisevasti sellaisesta suomen kielen opiskelusta, jossa oppija 

asuu ja elää Suomen ulkopuolella eikä pysty saavuttamaan todellista kielikontaktia 

natiivien kanssa autenttisissa ympäristöissä. S2-oppijan sosiaalinen näkökulma 

kielitaitoon nousee tärkeään rooliin esimerkiksi kotoutumiskoulutuksessa, jonka 

päätavoitteena on sopeuttaa oppijat suomalaiseen yhteiskuntaan. Osa sosiaalista 

kielitaitoa on tilanteinen kielitaito, joka vaihtelee paitsi tilanteittain myös kulttuureittain. 

Oppijan on opittava ”mekaanisen” kielitaidon lisäksi, miten eri tavalla kieltä käytetään 

eri tilanteissa. (Nissilä et al. 2006: 46.) 

S2-oppijat ovat yksilöllisessä oppijankielessään eri vaiheissa (Ellis 1985: 47–

51). Siksi heillä ei ole interaktiossaan käytettävissä yhteistä kieltä, vaan he joutuvat 

käyttämään erilaisia kommunikaatiostrategioita vuorovaikutustilanteista selviytyäkseen 

(Ellis 1985: 180–189). Tällaisia kommunikaatiostrategioita voivat olla 

kahdenkeskisessä keskustelussa esimerkiksi eleet, avunpyynnöt tai sanastolliset 

muokkaukset. Myös oman äidinkielen käyttäminen ongelmatilanteessa on eräs 

kommunikaatiostrategia (kommunikaatiostrategioista yleisesti ks. esim. Faerch & 

Kasper 1983; erityisesti suomenoppijoiden kommunikaatiostrategioista ks. Ristolainen 

2004).  

Kommunikaatiostrategioiden lisäksi S2-oppijat käyttävät erilaisia 

oppimisstrategioita, jotka nekin vaihtelevat yksilöllisesti ja kulloisenkin kielitaitotason 

tarpeiden mukaan. Ellis (1985: 171) määrittelee esimerkiksi yksinkertaistamisen 

eräänlaiseksi oppimisstrategiaksi, jolla kielenoppija helpottaa kommunikaatiotaan 
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tuottamalla mahdollisimman yksinkertaisia muotoja. Ellis (mp.) kuitenkin huomauttaa, 

etteivät kaikki tutkijat ole yksimielisiä yksinkertaistamisen luokittelemisesta 

oppimisstrategiaksi: esimerkiksi Claus Faerch ja Gabriele Kasper (1980: 47–118; ks. 

myös Faerch & Kasper 1983) toteavat sen olevan pikemminkin ei-oppimisen strategia. 

Väite on sikäli perusteltu, että jos oppija käyttää yksinkertaistamista jatkuvasti, hänen 

kielitaitonsa ei kehity. Sen sijaan kommunikaatiostrategiana yksinkertaistamista voi 

vasta-argumenteitta pitää, sillä myös natiivit voivat keskinäisissä 

vuorovaikutustilanteissa käyttää sitä kommunikaatiostrategiana.  
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3. KIELELLISET PIIRTEET LUKIOLAISTEN KESKUSTELUISSA 

 

Luvussa kolme esittelen lukiolaisten aineistosta esiin nousevia kielellisiä piirteitä 

havainnollistavien esimerkkien avulla. Esittelen ensin luvussa 3.1 tallentamieni 

vuorovaikutustilanteiden sekvenssirakenteita määritelläkseni, mitkä tilanteet voidaan 

luokitella onnistuneiksi ja mitkä vähemmän onnistuneiksi suhteessa tavoitteeseen. 

Tämän jälkeen siirryn yksityiskohtaisemmin kielellisten piirteiden analyysiin. Luvussa 

3.2 teen katsauksen vuorovaikutustilanteissa esiintyviin dialogipartikkeleihin. Luvussa 

3.3 käsittelyssä ovat vaihtoehtokysymykset, joita lukiolaisten aineistossa esiintyy 

paljon. Lopuksi luvussa 3.4 käsittelen frekventeimpiä ohjailutendessejä. 

 

3.1 Keskustelujen sekvenssirakenne 

 

Luvussa 3.1 esittelen lukiolaisten keskustelujen sekvenssirakenteen. Olen jakanut 

keskustelut sekvenssijaksoihin siten, että yksi ohjelausuma aloittaa sekvenssin ja 

seuraava ohjelausuma aloittaa jo uuden sekvenssin. Lyhimmillään yksi sekvenssi 

sisältää siis täydellisen vierusparin eikä mitään muuta. Tällainen vieruspari koostuu siis 

pelkästään etujäsenestä ja preferoidusta jälkijäsenestä, joita aineistossani ovat 

pääasiassa puhuja A:n ohje ja puhuja B:n kielellinen reagointi etujäsenessä lausuttuun 

ohjeeseen. 

Olen jakanut aineistoni kaikki 21 lukiolaisten keskustelua1 sekvensseihin, 

jotka muodostuvat yhdestä keskustelun osakokonaisuudesta. Yksinkertaisimmillaan 

tällainen yhden vierusparin eli kahden vuoron muodostama jakso rakentuu siis ohjeiden 

antajan lausumasta ja rajaviivaa piirtävän osapuolen vastauslausumasta. Seuraava 

esimerkki havainnollistaa prototyyppistä sekvenssiä aineistossani. 

                                                
1 Tallensin keskusteluja kaikkiaan 27 kappaletta, mutta tallentimessa ilmenneen toimivuusongelman 
vuoksi viisi ensimmäistä keskustelua (FL001–FL005) eivät tallentuneet kokonaan. Samoin kävi 
yhdeksännelle keskustelulle (FL009). Siksi jätän nuo tallentumatta jääneet tai vajaina tallentuneet 
keskustelut analyysin ulkopuolelle. 
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(3.1) [FL006] 

1 A: Lehtijärven ja Kinnulan väliä 
2 B: joo 
3 A: ja Perho ja Kivijärvi 
4 B: joo 
5 A: ja sit Kyyjärvi ja Perho 
6 B:  okei 
7 A: ja Alajärvi ja Vimpeli 
8 B: niiden välistä? 
9 A: joo 
10 B: okei 
 

Esimerkissä 3.1 esiintyy neljä sekvenssiä, joista olen havainnollisuuden vuoksi 

lihavoinut ensimmäisen ja kolmannen. Kolme ensimmäistä sekvenssiä muodostuvat 

pelkistä etu- ja jälkijäsenestä. Sen sijaan neljäs sekvenssi sisältää myös välisekvenssin, 

johon kuuluvat lausumat riveillä 8 ja 9. B esittää rivillä 8 partikkelittoman 

vaihtoehtokysymyksen, jolla hän haluaa varmistaa oletuksensa viivan reitistä. Lausuma 

toimii siis preferoimattomana jälkijäsenenä. Tässä esimerkissä oleva pari suoriutui koko 

rajaviivan piirtämisestä noin viidessä minuutissa, ja heidän keskustelunsa sisältää 

yhteensä 35 sekvenssiä. Taulukkoon 2 olen kirjannut kaikkien keskustelujen ajallisen 

keston (pyöristettynä) sekä keskustelussa esiintyvien sekvenssien lukumäärän. 

 

Taulukko 2. Lukiolaisten keskustelujen kesto minuutteina ja sekvensseinä 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 

FL006 5:00 35  FL018 4:00 21 

FL007 8:00 32  FL019 5:30 22 

FL008 9:00 45  FL020 5:00 29 

FL010 5:30 27  FL021 14:00 42 

FL011 5:00 25  FL022 5:20 21 

FL012 6:00 31  FL023 3:00 24 

FL013 6:00 36  FL024 4:00 30 

FL014 5:00 23  FL025 3:30 28 

FL015 4:00 25  FL026 5:30 27 

FL016 5:00 28  FL027 3:30 23 

FL017 10:00 46 
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Kuten taulukosta 2 nähdään, parien tehtävään käyttämä aika vaihtelee 3 minuutista 14 

minuuttiin. Vastaavasti sekvenssien lukumäärä vaihtelee 21:stä 46:een. Monissa 

tapauksissa sekvensseiden laskeminen oli ongelmallista, koska pelkän äänitallenteen 

avulla on mahdotonta ottaa huomioon nonverbaalisia minimipalautteita. Monessa 

tapauksessa rajaviivan piirtäjä piirsi viivan saamansa ohjeen mukaan ja ohjeiden antaja 

tulkitsi tämän piirtoliikkeen minimipalautteen kaltaisena vahvistuksena sille, että 

ohjeistus on valmis jatkumaan. Tästä syystä taulukkoon merkittyä sekvenssien 

lukumäärää ei voida pitää absoluuttisena lukumääränä.  

Kaikkia vuorovaikutustilanteita voitaneen pitää sikäli onnistuneina, että kaikki 

saivat tehtäväksi annetun rajanpiirtämisen suoritetuksi ilman suuria ongelmia. Osalla 

pareista tuli enemmän pieniä harhareittejä, mutta suurin osa pareista sai rajan piirrettyä 

käytännöllisesti katsoen virheettömästi. Virheettömyys tai tehtävään käytetty aika eivät 

sinänsä ole tämän tutkimuksen kannalta oleellisia seikkoja. Sen sijaan tulkitsen parien 

vuorovaikutuksen olleen erityisen onnistunutta, jos sekvenssien lukumäärä tehtävän 

aikana on alle 30.  

 

3.2 Dialogipartikkelit lukiolaisten keskusteluissa 

 

Dialogipartikkelit ovat keskustelussa esiintyviä partikkeleita. Ne toimivat tärkeässä 

roolissa osana sujuvaa vuoropuhelua. Dialogipartikkeleita käytetään usein keskustelun 

ohjailuun, ja niitä tarkasteltaessa on aina otettava huomioon konteksti (ISK 2004: 773). 

Keskityn tässä tutkimuksessa lähinnä lausumanalkuisiin partikkeleihin, sillä vuoron alut 

ovat usein kaikkein merkityksellisimpiä vuoronvaihdon sujuvuuden kannalta (Sorjonen 

1989: 129). 

Aineistossa esiintyy useita dialogipartikkeleita, jotka toimivat keskustelua 

edistävinä tekijöinä. Nämä dialogipartikkelit muodostavat usein yksin 

minimivastauksen, joka vahvistaa keskustelun toiselle osapuolelle, että keskustelu voi 

edetä seuraavaan vaiheeseen eli uuteen ohjeeseen. Esittelen seuraavassa lyhyesti kaksi 

dialogipartikkelia: joo- ja niin-partikkelin. Sen lisäksi, että kyseiset dialogipartikkelit 

sijoittuvat useimmiten vuoronalkuiseen asemaan, molemmat muodostavat usein yksin 

kokonaisen lausuman. Monissa tapauksissa joo ja niin voivat toimia samankaltaisissa 
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tehtävissä vuorovaikutuksessa, mutta niiden pääasialliset funktiot ovat kuitenkin 

toisistaan poikkeavia. 

 

3.2.1 joo-partikkeli 

 

Marja-Leena Sorjosen (2001: 9) mukaan partikkeli joo on lainasana ruotsista. Sen 

käyttötarkoitus puheessa on vastaava kuin saksan ja(wohl), ja sana esiintyy kirjoitetussa 

suomessa ainakin jo vuonna 1780 (SSA1). Aineistossani joo vaihtelee jonkin verran 

juun kanssa, mutta en ole tehnyt analyysissani eroa näiden välille. Vaihtelu on lähinnä 

idiolektistä, eikä partikkelin valinta määräydy kontekstin tai lausuman funktion 

perusteella. Idiolektistä riippuen jotkut lukiolaiset käyttävät myös vähäisessä määrin 

joon tai juun sijasta sellaisia dialogipartikkeleita kuin okei, jees tai jep. Nämä 

vaihtoehtoiset dialogipartikkelit tuovat keskustelun virtaan vaihtelua, ja se lienee niiden 

käyttämisen ainoa peruste. Näiden esiintyminen on kuitenkin harvinaista ja 

yksittäistapauksittaista. 

Esimerkissä 3.2 rajaviivan piirtäjä käyttää joo-partikkelia nopeana lausumana 

ohjeiden antajan vuorojen välissä. 

 

(3.2) [FL007] 

1  A:  sitten on Lapua ja Alahärmä ni siitä välistä rajaa 
2  B:  joo 
3  A:  sitte Kuortane ja Lehtimäki siitä välistä rajaa 
4  B:   joo 
5  A:   sitte Töysä ja Soini ni siitä välistä rajaa 
6  B:  joo 
7  A:  Ähtäri ja Multia 
 

Esimerkissä 3.2 joo-partikkeli toimii lyhyenä palautteena, jonka perusteella puhuja A 

pystyy nopeasti päättelemään B:n olevan valmis kuulemaan seuraavan ohjeen. 

Esimerkkikatkelmassa parin yhteistyö sujuu takeltelematta, ja tämänkaltainen lyhyin 

sekvenssein etenevä vuorovaikutus onkin tässä kontekstissa kaikkein ideaalein. joo-

partikkelin tarkoitus on siis osoittaa, että edellisessä vuorossa aloitettu asia on saatettu 

loppuun ja on mahdollista siirtyä seuraavaan ohjeeseen. 
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Lähes poikkeuksetta kaikkien parien keskusteluissa esiintyy paljon joo-

partikkeleita edellä mainitussa funktiossa. Kyseinen dialogipartikkeli nousee selvästi 

näkyvimmäksi ja vuorovaikutusta jouduttavimmaksi kielelliseksi piirteeksi lukiolaisten 

aineistossa. Keskustelutilanteen asymmetrisyys tekee siitä kuitenkin 

odotuksenmukaista, eikä joon runsas esiintyminen ole sikäli yllättävää. Vallitseva 

konteksti siis suosii joo-partikkelia preferoituna jälkijäsenenä, ja sen käyttämistä 

voidaan vastaavasti pitää tässä kontekstissa vuorovaikutuksen kannalta hedelmällisenä. 

 

3.2.2 niin-partikkeli 

 

Sorjosen (2001: 9) mukaan partikkeli niin on vanha suomalaisugrilainen sana, joka 

kuuluu etymologisesti demonstratiivipronominin se paradigmaan. Partikkeli niin on se-

pronominin monikkomuodon (ne) instruktiivimuoto, kuten seuraava taulukko 

havainnollistaa. 

 

Taulukko 3. Demonstratiivipronominit yksikössä, monikossa ja instruktiivissa 

yksikön nominatiivi tämä tuo se 

monikon nominatiivi nämä nuo ne 

(monikon) instruktiivi näin noin niin 

 

Taulukossa esiintyvän niin-partikkelin alkuperäinen tavan adverbiaalin merkitys ’sillä 

tavalla’ on dialogipartikkelina käytettävästä niin-sanasta kalvennut (Hakulinen 1989: 

106). Dialogipartikkelina niin voi toimia monissa tapauksissa joo-partikkelin tapaan 

minimipalautteena. Sen sijaan vastauksena verbikysymykseen äidinkielinen suomen 

puhuja ei tarjoa niin-partikkelia. 

Esimerkissä 3.3 niin-partikkeli esiintyy kahdesti kartanpiirtäjän puheessa. 

Molemmissa tapauksissa partikkelin funktio on aloittaa edellistä lausumaa vahvistava 

vuoro. Sen sijaan minimipalautteena esimerkin 3.3 keskustelussa molemmat puhujat 

käyttävät joo- tai juu-partikkelia. 
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(3.3) [FL012a] 

1  A:  siitä Padasjoen linjaa 
2  B:  niin sen oikeelta puolelta seiskan vasemmalta 
3  A:  juu 
4  B:  joo 
5  A:  sit se menee siitä sen Padasjoen siitä yläpuolella sitä mikä on 
6  melkein suora se linja 
7 B: joo 
8 A:  siitä sit siitä ylös Kuhmoisiin? 
9 B: joo 
10 A:  sit siinä kun lukee Jämsä niin sit vähän vasemmalta puolelta 
11 B: mistä se menee sinne Jämsään tota linjaa pitkin vai? 
12 A: siitä Kuhmoisista 
13 B: niin sitä linjaa pitkin? 
14 A:  juu 
 

Esimerkissä 3.3 rivillä 2 puhuja B käyttää niin-partikkelia vuoron alkuun sijoitettuna 

kysyvänä dialogipartikkelina, koska hän haluaa vahvistuksen oletukselleen rajaviivan 

sijainnista. Samanlainen funktio on niin-partikkelilla myös rivillä 13, jossa B haluaa 

vahvistuksen oletukselleen, että rajaviiva piirretään karttaan merkittyä kuntarajaa pitkin. 

Sen sijaan A käyttää rivillä 10 niin-partikkelia toisenlaisessa tehtävässä. Tässä 

tapauksessa niin aloittaa sivulauseen jälkeisen päälauseen. Puhekielessä partikkelia 

käytetään usein korostamaan päälauseen alkamista, mutta kirjakielessä sitä ei yleensä 

käytetä (vrt. Kun siinä lukee Jämsä, (niin) sitten vähän vasemmalta puolelta). Edellisen 

esimerkin kahdella erilaisella niin-partikkelin funktiolla on yhteistä se, että molemmat 

sijoittuvat lausumassa jonkinlaiseen rajakohtaan (ainakin teoreettisen) tauon jälkeiseen 

asemaan. 

Seuraavaan taulukkoon on kerätty kaikki joo- tai juu-partikkelit sekä niin-

partikkelit, jotka esiintyvät lukiolaisten keskusteluissa. Mukaan on laskettu molempien 

puhujien käyttämät dialogipartikkelit, ja ne voivat esiintyä missä kohtaa vuoroa tahansa. 

Käytännöllisesti katsoen kaikissa tapauksissa ne esiintyvät kuitenkin vuoron ja 

lausuman alussa. 
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Taulukko 4. joo/juu- ja niin-partikkelien esiintyminen lukiolaisten keskusteluissa 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 

FL006 24 1  FL018 22 1 

FL007 30 2  FL019 24 9 

FL008 50 1  FL020 21 1 

FL010 32 2  FL021 107 10 

FL011 17 3  FL022 8 5 

FL012 38 4  FL023 7 0 

FL013 26 5  FL024 5 2 

FL014 7 0  FL025 19 0 

FL015 15 0  FL026 5 1 

FL016 17 4  FL027 8 0 

FL017 26 8  YHTEENSÄ 508 59 

 

Taulukko osoittaa, että joo- tai juu-partikkeli esiintyy aineistossa huomattavasti 

enemmän kuin niin-partikkeli. niin-partikkelia käytetään lähinnä silloin, kun 

keskustelussa syntyy jokin ongelma. niin ohjaa puheen takaisin edeltävään vuoroon ja 

aloittaa ongelmaa ratkaisevan välisekvenssin. Koska niin-partikkelin käyttäminen ei 

tässä aineistossa ole kovin yleistä, voidaan ajatella puhujien suoriutuneen tehtävästä 

melko sujuvasti. 

Merkille pantavaa on kuitenkin se, että eniten niin-partikkelin esiintymiä on 

keskusteluissa FL017, FL019 ja FL021. Kun näitä havaintoja verrataan taulukkoon 1 (s. 

24), huomataan, että ensimmäinen ja kolmas näistä keskusteluista olivat kestoltaan 

kaikkein pisimpään jatkuvia (10 ja 14 minuuttia). Keskimmäinen keskustelu taas sujui 

melko nopeasti (5,5 minuuttia). Pitkään jatkuneissa keskusteluissa on enemmän 

välisekvenssejä, jotka taas ovat seurausta jonkinlaisesta ongelmatilanteesta. niin-

partikkeli esiintyy tyypillisimmin sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa on tarvetta 

palata edeltävään lausumaan. Tässä aineistossa tarve nousee siis yleisimmin 

ongelmatilanteesta. Kaikissa konteksteissa tilanteessa ei kuitenkaan tarvitse olla 

varsinaista ongelmaa, vaan niin-partikkelilla on muitakin käyttötarkoituksia (ks. esim. 

Hakulinen 1989: 105–109). 

Dialogipartikkelien erilaiset käyttöfunktiot ovat lukiolaisten kielenkäytössä 

tiedostettuja, ja niitä osataan käyttää kulloisenkin tilanteen niin vaatiessa. niin-partikkeli 
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toteutuu useimmiten joko kysyvänä dialogipartikkelina lausuman alussa tai päälauseen 

alkua merkitsevänä partikkelina sivulauseen jälkeisessä asemassa. Ensin mainitussa 

funktiossa se voi esiintyä kokonaisena lausumana, jolloin sen tarkoitus on pyytää 

edellistä puhujaa jatkamaan edellisessä vuorossa mainitsemastaan asiasta. Usein 

tällaiseen lausumaan liittyy myös loppua kohti nouseva intonaatio. Tällaisesta niin-

partikkelin käytöstä on esimerkki seuraavana (esimerkki 3.4).  

 

(3.4) [FL017] 

1 A: siinä on se Posio 
2 B: nii? 
3 A: ni sää meet sitä vaaŋ kato sen rajaviivaa kierrät 
 

Esimerkissä 3.4 nähdään rivillä 2, että niin-partikkeli osoittaa edellisessä vuorossa 

aloitetun asian ymmärretyksi. Kuitenkin sekä itse niin-partikkelin käyttö että lausuman 

lopun sävelkorkeuden nousu osoittavat asian käsittelyn olevan vielä kesken. Partikkeli 

toimii ikään kuin pyyntönä jatkaa edellistä vuoroa. Rivillä 3 puhuja A puolestaan 

käyttää partikkelia vuoronalkuisena vahvistuksena edellisessä vuorossa saamalleen 

kehotukselle jatkaa. Tässäkin tapauksessa niin-partikkeli osoittaa siis, että asian 

käsittely on edelleen kesken ja että se jatkuu vielä ainakin alkaneen vuoron ajan. 

 

3.3 Vaihtoehtokysymykset lukiolaisten keskusteluissa 

 

Yksinkertaisen vaihtoehtokysymyksen eli polaarisen interrogatiivilauseen kahdesta 

perustyypistä yleisemmin käytetty on verbikysymys (ISK 2004: 1597). 

Verbikysymyksessä -kO-liitepartikkeli liittyy finiittiverbiin, liittomuodoissa olla-

apuverbiin tai kieltoverbiin. Kysymystyypin yleisyys on todettavissa myös lukiolaisten 

keskusteluaineistosta, sillä se sisältää kaikkiaan 74 tämäntyyppistä kysymystä. 

Esimerkissä 3.5 on prototyyppinen verbikysymys aineistostani. 

 

(3.5) [FL012a] 

1 B: voinko mää kattoot tota karttaa? 
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Toinen yksinkertaisen vaihtoehtokysymyksen perustyypeistä on sellainen 

kysymyslausuma, jossa -kO-liitepartikkeli liitetään muuhun kuin finiittiverbiin. Tällaiset 

kysymykset ovat lausekekysymyksiä (ISK 2004: 1597). Lausekekysymyksissä 

liitepartikkeli liittyy yleensä nominaaliseen lausekkeeseen tai adverbilausekkeeseen, 

joskus harvemmin partikkeliin. Esimerkissä 3.6 on prototyyppinen lausekekysymys. 

 

(3.6) [FL012b] 

1 B: sinnekkö? 
 

Sekä verbi- että lausekekysymyksen minimivastaus on -kO-liitteellisen aineksen toisto 

ilman liitettä. Myös partikkelit, kuten joo tai kyllä, ovat puhekielessä tavallisia 

vastauksia molempiin kysymystyyppeihin. Lisäksi kieltosana käy molempiin tyyppeihin 

vastaukseksi. 

kO-liitepartikkelin tavoin myös vai-partikkeli toimii kysyvänä 

lausumapartikkelina väitelauseeseen tai yksittäiseen lauseeseen tai sanaan liittyessään, 

jolloin kyseinen lause on tulkittavissa vaihtoehtokysymyksen tavoin (ISK 2004: 1606). 

Tyypillisimmillään partikkeli liittyy sanaan tai lausekkeeseen, jonka osalta edeltävää 

puheenvuoroa tarkistetaan tai jolle halutaan varmistus. vai-partikkelin sisältävät 

vaihtoehtokysymykset voidaan jakaa vastaaviin verbi- ja lausekekysymyksiin kuin -kO-

liitepartikkelin sisältävät kysymykset, vaikka partikkeli ei agglutinoidu kiinteästi 

finiittiverbiin tai muuhun lausekkeeseen. 

Lukiolaisten aineisto sisältää runsaasti vaihtoehtokysymyksiä, joiden 

funktiona on edistää käytävää keskustelua. Parien epäsymmetrisestä roolijaosta johtuen 

rajaviivan piirtäjänä toimiva osapuoli esittää tarpeen mukaan kysymyksiä, joiden avulla 

hän yrittää päästä yhteiseen tavoitteeseen. Samasta epäsymmetriasta johtuen toinen 

osapuoli esittää harvoin vaihtoehtokysymyksiä, sillä hänen tehtävänään on pääasiassa 

antaa piirtäjälle mahdollisimman yksiselitteisiä ohjeita. 

Erilaisia vaihtoehtokysymyksiä pelkästään lukiolaisten aineistosta löytyy yli 

300. Olen jakanut aineistossa esiintyvät vaihtoehtokysymyksiksi tulkittavat lausumat 

viiteen ryhmään niiden morfologisten ja syntaktisten eroavaisuuksien perusteella. 

Taulukossa 5 on lueteltu nuo ryhmät ja niiden esiintyminen aineistossa. 
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Taulukko 5. Vaihtoehtokysymysten jakautuminen lukiolaisten aineistossa 

 n % 

Prototyyppinen verbikysymys (-kO/-ks) 74 24 

Prototyyppinen lausekekysymys (-kO) 7 2 

Verbikysymys vai-partikkelilla 10 3 

Lausekekysymys vai-partikkelilla 45 14,5 

Partikkeliton vaihtoehtokysymys 176 56,5 

YHTEENSÄ 312 100 

 

Yli puolet (56,5 %) kaikista lukiolaisten keskusteluissa esiintyvistä 

vaihtoehtokysymyksistä on partikkelittomia. Se tarkoittaa siis sitä, ettei 

kysymyslausumaan liity vai-partikkelia eikä liitepartikkelia. Seuraavassa esimerkissä 

esiintyy kaksi partikkelitonta vaihtoehtokysymystä. 

 

(3.7) [FL010] 

1 A: siittä rajaa pitkis sit mennää alaspäin 
2 B: täältä Ranuan ohi  
3 A: juu alaspäis siittä vaas siittä rajaa (0.2) sit lähet Taivalkosker 
4  rajaa siittä (0.8) 
5 B: tänne 
6 A: juu siittä alas 
 

Edellisen esimerkin riveillä 2 ja 5 olevat partikkelittomat vaihtoehtokysymykset ovat 

tulkittaviksi kysymyslausumiksi vain sen kontekstin avulla, jossa ne esitetään. Niihin ei 

sisälly mitään morfologisia kysymyksenmerkitsijöitä, eikä lausumissa ole edes 

nousevaa intonaatiota. Päällisin puolin toteamuksilta vaikuttavat lausumat voivat siis 

olla kysymyksiä siinä tapauksessa, että kaikki keskustelukehikon osallistujat tuntevat 

kontekstin (merkitsemättömistä kysymyslauseista ks. esim. Hyvättinen 1996: 34–36) . 

Prototyyppisiä verbikysymyksiä lukiolaisten keskusteluissa esiintyy 

partikkelittomien vaihtoehtokysymysten jälkeen selvästi eniten (24 %). Lähes kaikissa 

prototyyppisissä verbikysymyksissä verbiin liittyy -ks-liite (ei siis yleiskielistä vokaalin 

sisältävää -kO-liitettä), kuten esimerkissä 3.8. 
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(3.8) [FL008] 

1 A: sit on Kuhmoinen on siinä alapuolella ni sit meet sitä viivaa 
2  pitkin 
3 B: eli piirräŋks mä suoraan sen viivan Kuhmoisiin sinne  
4  alaspäin? 
5 A: joo alaspäin 
6 B: niin nyt Kuhmoisissa 
7 A: joo hyvä sitte mennään lähetään vähän oikeelle päin siinä on  
8  Padasjärvi 
9 B:  ai siis mutta meeŋks eiks siin_oo viivaa? 
10 A:  mee siitä ihan alas asti sinne 
 

-ks-liitepartikkeli lienee kehittynyt sisäheiton aiheuttaman vokaalin kadon myötä 

liiteyhtymästä -kOs (ISK 2004: 158). Liisa Raevaaran (2006: 117) mukaan 

liitepartikkeli -s on käskyjä ja kysymyksiä pehmentävä kielenaines. Se on siis 

eräänlainen kohteliaisuuskeino, joka tuo keskusteluun myös tuttavallisuuden sävyä. 

Samassa yhteydessä Raevaara toteaa kuitenkin sillä olevan aidoissa 

keskusteluympäristöissä niin monenlaisia tehtäviä, ettei edellä mainittujen kaltaisten 

yleistysten tekeminen ole relevanttia (Raevaara 2006: 117; ks. myös Raevaara 2004: 

531–558; Halonen 2002: 184–204). 

Vaikka liitepartikkeli -s voidaan siis hahmottaa erilliseksi kO-partikkeliin 

liittyväksi ainekseksi, käsittelen tässä tutkimuksessa liitepartikkeleita -ks ja -kO 

”synonyymisina” eli en tee eroa niiden merkitysten välille. Tämä ratkaisu on 

perusteltavissa sillä, että aineistossani variantit ovat selvästi vapaassa vaihtelussa ja -ks-

variantin suosiminen on alueelliseen puhekieleen kuuluva piirre. 

Esimerkissä 3.9 on yksi harvoista aineistossa esiintyvistä vokaaliloppuisista -

kO-liitteistä. Vokaalin liittäminen selittyy tässä tapauksessa sillä, että puhuja lisää 

liitepartikkelin hetken viipeellä. Suluissa oleva piste tarkoittaa keskustelunanalyysin 

litteraatiossa tavallisesti pientä taukoa puheessa. 

 
(3.9) [FL017] 

1 A: siinä on se Posio 
2 B: nii 
3 A: ni sää meet sitä vaaŋ kato sen rajaviivaa kierrät 
4 B: mm oikeelle (.) päin (.) kö 
5 A: niin seŋ kus sanotaan ny ett sä oot tossa sä oot mennyn nyt   
6  Pudasjärven- 
7 B: ja Taivalkosken välistä? 
8 A: joo hyvä 
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Tässä keskustelussa puhuja B epäröi rajan piirtämisen suunnan suhteen. Hän toteaa 

ensin olettamansa suunnan (oikeelle), mutta lisää pienen tauon jälkeen päin-sanan, 

koska arvelee, ettei viivan tule sittenkään jatkua suoraan oikealle. Edelleen pienen 

epäröintiä kuvastavan tauon jälkeen hän lisää vielä -kö-liitteen, jotta keskustelun toinen 

osapuoli ymmärtäisi ottaa lausuman vastaan kysymyksenä eikä toteamuksena. B 

käsittää siis selvästi -kO-liitteellä olevan itsenäinen kysyvä funktio, jonka lisääminen 

voi muuttaa koko edeltävän lausuman kysymykseksi.  

Samasta keskustelusta löytyy vähän myöhemmin toinenkin -kO-liite, joka on 

nähtävillä esimerkissä 3.10. 

 

(3.10) [FL017] 

1 A: sit sää vedät siitä melkein suoraan viivan tänne öö niiŋku 
2    ulos Suomesta 
3 B: rajaan? 
4 A: nii 
5 B: noiŋko? 
6 A: joo 
 

Esimerkissä 3.10 esiintyvä lausuma noiŋko on prototyyppinen lausekekysymys. Siinä -

kO-liitepartikkeli liittyy deiktiseen pronominiin, joka viittaa puhujan 

neuvottelukumppanilleen osoittamaan kohtaan kartalla. Tällainen lausuma ei siis voi 

keskustelussa avautua ilman yhteisen kontekstin tuntemista ja viittauksen kohteen 

havaitsemista. 

Kaikista vai-partikkelin sisältävistä vaihtoehtokysymyksistä suurin osa on 

sellaisia, joissa vai liitetään muuhun kuin finiittiverbiin. Kaikista lukiolaisten aineistossa 

esiintyvistä vaihtoehtokysymyksistä 14,5 % on tällaisia vai-partikkelin sisältäviä 

lausekekysymyksiä, joista yksi esimerkki seuraavassa katkelmassa.  

 

(3.11) [FL014] 

1 A: sit siitä tota (0.5) luoteeseen (0.5) toho (1.0) Evijärven yli (1.5) 
2 B: rajaa pitkiv vai 
3 A: rajaa pitki 
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Edellisen esimerkin kaltaiset lausekekysymykset voidaan ajatella elliptisiksi lausumiksi, 

joista puuttuu vähintään finiittiverbi. Jos lausumaan lisättäisiin puuttuva verbi, se 

tulkittaisiin vai-partikkelin sisältäväksi verbikysymykseksi (ks. Halonen 2002: 64; 

Raevaara 1993: 48, 88). Tällaisesta verbikysymyksestä on esimerkki seuraavassa 

katkelmassa. 

 

(3.12) [FL020] 

1 A: länsipuolelle jää Heinola ja (1.0) siin_oj Jaala 
2 B: sekij jää pois vai 
3 A: juu siihel länsipuolelle 
 

Edellisen esimerkin kaltaiset verbikysymykset ovat lukiolaisten aineistossa 

verrattain harvinaisia, sillä niitä esiintyy ainoastaan 10 kertaa (3 %) koko aineistossa. 

Sen sijaan prototyyppisistä vaihtoehtokysymyksistä lähes kaikki esiintymät ovat 

verbikysymyksiä (24 % koko aineistosta). Prototyyppisiä eli kO- tai ks-liitteen saavia 

lausekekysymyksiä esiintyy aineistossa ainoastaan 2 %, ja vastaavasti valtaosa vai-

partikkelin sisältävistä kysymyksistä on lausekekysymyksiä (14,5 % koko aineistosta). 

Kaavio 1 havainnollistaa verbi- ja lausekekysymysten lähes toisensa pois sulkevaa 

suhdetta kysymykseen liitettävää päätettä valittaessa. 

 

Kaavio 1. Verbikysymysten ja lausekekysymysten suhteet lukiolaisten aineistossa 
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Lukiolaisten aineiston perusteella näyttää siis olevan ilmeistä, että -kO/-ks-

kysymysten ja vai-kysymysten vaihtelu tavoitteellisen vuorovaikutuksen kielenkäytössä 

perustuu siihen, toteutuuko lausuma verbikysymyksenä vai lausekekysymyksenä. 

Mikäli tarkistava vaihtoehtokysymys toteutuu verbikysymyksenä, suurin osa 

kielenkäyttäjistä näyttäisi käyttävän prototyyppistä vaihtoehtokysymystä eli liittäisi -

kO/-ks-liitepartikkelin finiittiverbiin. Jos tarkistava vaihtoehtokysymys taas toteutuu 

lausekekysymyksenä, on tendenssinmukainen variaatio sellainen lausuma, jonka 

muuhun lausekkeeseen kuin finiittiverbiin liittyy vai-partikkeli. 

 

3.4 Ohjailut lukiolaisten keskusteluissa 

 

Lukiolaisten aineistossa esiintyy monenlaisia tapoja ohjailla keskustelukumppania. 

Tässä tapauksessa ohjailu tarkoittaa siis ohjeiden antamista ja tarkistavien kysymysten 

esittämistä. Ohjeiden antaja käyttää useimmiten melko säännönmukaisesti puheessaan 

yksikön indikatiivin kolmannen persoonan verbiä (’se menee kaakkoon’). Tällä tavoin 

keskustelun fokus ei ole puhujissa, vaan yhteisessä tehtävässä eli rajaviivan 

piirtämisessä. Keskustelijat tavallaan personifikoivat elottoman viivan paperilla 

subjektiksi, joka kulkee määrättyä reittiä ja on saatava yhteisen tietoisuuden avulla 

siirretyksi kartalta toiselle. 

Vaikka yksikön indikatiivin kolmannen persoonan käyttäminen on selvästi 

yleisin ohjailumuoto lukiolaisten keskusteluissa, se ei ole suinkaan ainoa. Jokaisen 

yksittäisen keskustelun sisälläkin ohjailumuoto vaihtelee, vaikka yksi muoto on yleensä 

keskustelun laajuudessa aina hallitsevin. Usein ohjailumuoto vaihtuu silloin, kun 

puhujat kohtaavat jonkinlaisen vaikeuden tai ymmärrettävyysongelman. Ohjailumuodon 

vaihdoksella pyritään helpottamaan ongelman ratkaisemista. Jos taas vaikeuksia ei ole, 

Ohjailu pyrkii tavallisesti säilymään samanmuotoisena: toimivaa vuorovaikutusta on 

turha korjata. 

Alla olevassa taulukossa on eritelty kaikki lukiolaisten keskustelut ja niissä 

esiintyvät ohjailumuodot. Taulukossa olevien merkkien selitykset löytyvät taulukon 

alapuolelta. 
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Taulukko 6. Ohjailumuodot lukiolaisten keskusteluissa 

Keskustelu 

(koodi) 
3. persoona 2. persoona passiivi imperatiivi 

FL006 ++ ++ - - 

FL007 ++ ++ ++ + 

FL008 ++ - +++ - 

FL010 - +++ + - 

FL011 +++ - ++ - 

FL012 +++ - - - 

FL013 +++ - - - 

FL014 - +++ ++ - 

FL015 +++ - - - 

FL016 +++ ++ - - 

FL017 ++ ++ - - 

FL018 ++ ++ - - 

FL019 +++ - - - 

FL020 ++ ++ - - 

FL021 +++ - - - 

FL022 +++ - - - 

FL023 +++ - - - 

FL024 +++ + + - 

FL025 - - +++ - 

FL026 ++ ++ - - 

FL027 +++ ++ - - 

+++ = hallitseva ohjailumuoto 

++ = esiintyy keskustelussa mutta ei hallitsevana 

+ = esiintyy keskustelussa vain hetkittäin 

- = ei esiinny keskustelussa 

 

Yksikön indikatiivin kolmannen persoonan jälkeen toiseksi yleisimpänä ohjailumuotona 

lukiolaiset käyttävät yksikön indikatiivin toisen persoonan verbiä (’menet kaakkoon’). 

Tässä tapauksessa lausuma kohdistuu selkeästi piirtäjään ja keskustelun fokus on 
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piirtäjän aktiivisessa toiminnassa. Osassa keskusteluista ohjailumuoto vaihtelee melko 

tasaisesti 2. ja 3. persoonan välillä. Yhdessä keskustelussa 2. persoona on jopa 

hallitsevin alusta loppuun eikä ohjailua 3. persoonan avulla esiinny laisinkaan. 

Kolmanneksi yleisin ohjailumuoto on passiivi (’mennään kaakkoon’). Tällöin 

molemmat keskustelun osapuolet ovat ikään kuin yhdessä matkalla suorittamassa 

tehtävää. Neljäntenä ohjailumuotona aineistosta nousee imperatiivi (”mene kaakkoon”), 

mutta sitä esiintyy vain yhdessä lukiolaisten keskustelussa (ja siinäkin hyvin vähän). 

Esittelen sen kuitenkin tässä muiden ohjailumuotojen yhteydessä, koska myöhemmin 

käsittelemässäni S2-oppijoiden keskusteluaineistossa imperatiiviohjailua esiintyy 

enemmän. 

Aineistossa on havaittavissa, että vain harva pari pitäytyy poikkeuksettomasti 

alusta alkaen koko tehtävän ajan samassa ohjailumuodossa. Muodon valinnan tekee 

yleensä – mutta ei aina – ohjeiden antaja, ja tähän valintaan myös toinen osapuoli 

sopeutuu käyttämällä itsekin samaa muotoa seuraavissa vuoroissaan. Esimerkiksi A:n 

käyttäessä ohjeistuksessaan passiivia myös B käyttää passiivia halutessaan tarkentaa 

jotakin ohjetta. Näin asymmetrisyydestään huolimatta keskustelu pyrkii noudattelemaan 

symmetriaa ohjailussaan. 

Seuraavassa tarkastelen lähemmin neljää edellä mainittua ohjailumuotoa 

lukiolaisten keskusteluista poimittujen esimerkkikatkelmien avulla. Esittelen 

ohjailumuodot yleisyysjärjestyksessä. 

 

3.4.1 Yksikön indikatiivin 3. persoona 

 

Yleisimmin lukiolaisten keskusteluissa esiintynyt ohjailumuoto on siis yksikön 

indikatiivin kolmannen persoonan käyttäminen. Seuraavassa on tyypillinen esimerkki 

tällaisesta ohjailusta.  

 

(3.13) [FL 023] 

1 A: sitten lähtee (1.0) Alajärven ja Vimpelin välistä 
2 B: mä en löydä Vimm- tuola 
3 A: joo (.) sittenn (2.0) ylöspäin lähtee Vimpelij ja Lappajärvev 
4    välistä 
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Tässä keskustelussa käytetään pääasiassa finiittiverbin yksikön indikatiivin kolmannen 

persoonan muotoa, mutta subjekti jätetään systemaattisesti lausumista pois. 

Keskustelussa puhutaan rajaviivasta tavallaan nollapersoonaisena. Ohjeistuksen fokus 

on selvästi viivassa eikä piirtäjässä, mutta ei silti puhuta täydellisin lausumin, kuten 

”viiva lähtee” tai ”se lähtee”. Keskustelukehikon osallistujat ymmärtävät kuitenkin 

toisiaan ongelmitta, sillä konteksti ja keskustelun tavoite on ollut molemmilla alusta 

alkaen tiedostettu. 

 

3.4.2 Yksikön indikatiivin 2. persoona 

 

Toiseksi yleisimpänä ohjailumuotona lukiolaisten keskusteluissa esiintyy yksikön 

indikatiivin toisen persoonan käyttäminen (Esimerkki 3.14).  

 

(3.14) [FL019] 

1 A: sit jatkat siitä vähän sillee alaspäin (.) että (.) sen niiŋku 
2   viivan sinnes sisäpuolelle jää Mäntyharju (0.5) Savitaipale ja 
3   Luumäki ja ulkopuolelle jää Jaala Valkeala ja Kuusankoski 
4 B: misä ol- tosa ol Luumäki hups (.) nii- mitä? (.) mä ool  
5   Luumäessä nyt 
 

Tässä esimerkissä ohjeiden antaja käyttää pääasiassa yksikön indikatiivin toisen 

persoonan muotoja. Ohjailumuodon valinta ohjaa myös toisen osapuolen omaksumaan 

saman muodon siten, että B sijoittaa itsensä subjektiksi kartalle riveillä 4 ja 5 (mä ool 

Luumäessä nyt). 

 

3.4.3 Passiivi 

 

Kolmanneksi yleisin ohjailumuoto lukiolaisten keskusteluissa on passiivin käyttäminen, 

mutta sitä esiintyy vain keskimäärin joka kolmannessa keskustelussa. Vain kahdessa 

keskustelussa passiivi on hallitsevin ohjailumuoto. Esimerkissä 3.15 puhuja A käyttää 

passiivia, mutta koko keskustelussa hallitsevimpana muotona on kuitenkin yksikön 

indikatiivin kolmas persoona. 
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(3.15) [FL011a] 

1 A: sit lähetään Virolahdelta meneen niiŋku melkeen pysty- 
2   suoraan ylös (.) niin kauaŋ ku tulee (1.0) tota (1.0) mm (1.0)  
3    Kouvola 
4 B: eihä se meep pystysuoraa 
5 A: no ei niim mut sillai niiŋku sillä tasolla suurimpiirtei 
6 B: njoo 
7 A: sitte siinä on sellanem maakuntaraja tai siis alueraja (.) ni sitä  
8  pitkim mennään niiŋku- öö ovasenta (0.5) sivua 
 

Kuten edellinen esimerkki havainnollistaa, yhden vuoron sisällä voi olla eri 

ohjailumuotoja. Tässäkin keskustelussa voidaan nähdä, että tavallaan liikettä kuvatessa 

(lähetään, mennään) käytetään passiivia, kun taas staattisista rajaviivoista puhuttaessa 

(tulee, eihä se meep, on) odotuksenmukaisempi ohjailumuoto on yksikön indikatiivin 

kolmas persoona. 

 

3.4.4 Imperatiivi 

 

Imperatiivia käytetään ohjailumuotona vain yhdessä lukiolaisten keskustelussa, eikä se 

siinäkään ole kovin merkittävässä roolissa. Vaikka kyseessä on ohjeistamistilanne ja 

imperatiivi on tyypillinen ohjeen antamisen modus, lukiolaiset eivät pidä sitä soveliaana 

ohjailun keinona. Ehkä imperatiivilla on siinä määrin epäkohtelias lataus, ettei 

keskustelutilanteen muutenkin epäsymmetristä roolijakoa haluta enempää korostaa. 

Esimerkissä 3.16 on harvoja lukiolaisten aineistosta löytyviä lausumia, joissa 

puhuja A käyttää imperatiivia ohjeistaessaan toista osapuolta.  

 

(3.16) [FL008] 

1 A: ootas jätäs sitte- siitä viälä piirrä ihan sentti (1.0) sitä ja sit  
2    sinne vasemmalle (.) ja jätäs siihe 
3 B: mm 
4 A: sit se menee ton- 
5 B: Paltamoom päi? 
6 A: ei (.) ei se lähtee keskeltä sii Vasi- mikä siin lukee? 
 

Edellisessä esimerkissä A siis antaa aluksi suorasanaisia ohjeita imperatiivissa. 

Esimerkissä näkyy myös aineistossa harvinainen ohjailukehyksen vaihto imperatiivista 
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yksikön kolmanteen persoonaan. Vaihdon alkuunpanija on tyypilliseen tapaan A, joka 

päättää rivillä 4 siirtää ohjailukehyksen fokukseen piirtäjän sijaan viivan. Hän ei anna 

enää komentoja, vaan kertoo vain viivan kulun ikään kuin viiva olisi liikkuva ja etenevä 

yksikkö. Syynä ohjailutavan vaihtoon lienee se seikka, että valtaosaltaan itä- ja 

länsimurteita erottava rajaviiva kulkee maakuntarajoja myötäillen (ks. liitettä 1), jolloin 

piirtäjän on helppo seurata rajaa käskymuotoisen ohjeistuksen avulla. Kuitenkin 

esimerkin 3.16 rivillä 4 ohjeistaja tulee pienehkön ongelman eteen, kun rajaviiva ei 

noudata enää maakuntarajaa, vaan se lävistää Vaalan kunnan. Tässä vaiheessa ohjeen 

antajan on harkittava strategiaansa uudestaan, jolloin hän valitsee fokuksen siirtämisen 

piirtäjästä rajaviivaan. Näin hän vaihtaa ohjailutavan imperatiivista yksikön kolmanteen 

persoonaan. 
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4. KIELELLISET PIIRTEET S2-OPPIJOIDEN KESKUSTELUISSA 

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa käsittelen suomea toisena kielenä opiskelevien 

maahanmuuttajien aineistoa niiden kielellisten piirteiden valossa, jotka nousivat esiin 

lukiolaisten aineistosta. Hypoteesina on siis, että lukiolaisten vuorovaikutuksessaan 

suosimat piirteet ovat suomenkielisen tavoitteellisen vuorovaikutuksen onnistumisen 

kannalta relevantteja. Tarkastelen samoja piirteitä maahanmuuttajien aineistossa ja 

pyrin havainnoimaan, missä määrin eri aineistoryhmien välillä esiintyy 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Myöhemmin kahta aineistoryhmää vertailemalla 

toivon saavani vastauksia siihen, kuinka paljon viestinnän ja vuorovaikutuksen 

oppiminen suomen kielellä edellyttää kyseessä olevia kielellisiä piirteitä. 

Alaluvussa 4.1 esittelen ensin maahanmuuttajien vuorovaikutustilanteiden 

sekvenssirakenteita määritelläkseni, mitä ongelmia kielitaidon vajaus aiheuttaa 

keskustelun sujuvuuteen. Luvussa 4.2 esittelen esimerkkien avulla maahanmuuttajien 

kommunikaatiossa esiintyviä dialogipartikkeleita, ja luvussa 4.3 tarkastelen 

vaihtoehtokysymyksiä. Lopuksi luvussa 4.4 käsittelen lukiolaisten aineistosta 

yleisimpinä esiin nousseita ohjailutendessejä maahanmuuttajien 

vuorovaikutustilanteissa.  

 

4.1 Keskustelujen sekvenssirakenne 

 

Lukiolaisten aineiston tapaan olen jakanut S2-oppijoiden keskustelut sekvenssijaksoihin 

siten, että yksi ohjelausuma aloittaa sekvenssin ja seuraava ohjelausuma aloittaa uuden 

sekvenssin. Näiden väliin sijoittuvat mahdolliset välisekvenssit olen siis jättänyt 

laskematta. Lyhimmillään yksi sekvenssi sisältää täydellisen vierusparin eikä mitään 

muuta. Tällainen vieruspari koostuu siis pelkästään etujäsenestä ja preferoidusta 

jälkijäsenestä, joita aineistossani ovat pääasiassa puhuja A:n ohje ja puhuja B:n 

kielellinen reagointi etujäsenessä lausuttuun ohjeeseen. Seuraavassa esimerkissä 
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havainnollistan vielä sekvenssien laskutapaa S2-oppijoiden aineistosta poimimani 

esimerkin avulla: 

 

(4.1) [TA016] 

1 A:  Kuusamo (1.0) äääm se on oikea oikea puolella (.) öööm (3.0) 
2  miten sanot kesken ylös (1.5) täällä on keskellä? 
3 B:  mm 
4 A:  mutta halusin sanoa että on vähän ylö- ylös  
5 B:  ylempänä  
6 A:  ylempänä (.) kesken ylempänä? 
7 B:  joo (1.5) kesken? 
8 A:  kesken ylempänä (.) oikea puoli (.) oikea puolel- 
9 B:  ja mitä se on paikka 
10 A:  Kuusamo 
11 B:  Kuusamo (1.0) joo? 
12 A:  ja sitten: (.) missä on Posio 
 

Esimerkki 4.1 on keskustelun TA016 alusta. Riviltä 1 alkaa keskustelun ensimmäinen 

sekvenssi, joka päättyy vasta rivillä 11. Riveillä 2–10 on siis välisekvenssejä, jotka jätän 

laskuistani pois. Riviltä 12 alkaa siten tämän keskustelun toinen sekvenssi. 

Taulukossa 7 näkyvät S2-oppijoiden keskusteluissa tehtävään käytetty aika ja 

sekvenssien lukumäärä. Sekvenssien laskeminen tästä aineistosta on lukiolaisten 

aineistoa hankalampaa, koska ääneen lausuttujen minimipalautteiden määrä on 

vähäinen. Kuten lukiolaisten aineiston käsittelyn yhteydessäkin totesin, sekvenssien 

lukumäärä ei ole absoluuttinen, vaan pikemmin suuntaa antava. 

 

Taulukko 7. S2-oppijoiden keskustelujen kesto minuutteina ja sekvensseinä 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 

TA001 11:00 85  TA009 14:00 48 

TA002 11:30 28  TA010 10:00 36 

TA003 14:30 50  TA011 10:00 35 

TA004 22:30 64  TA012 7:30 24 

TA005 8:00 30  TA013 14:30 39 

TA006 11:00 32  TA014 18:00 68 

TA007 11:00 36  TA015 12:30 39 

TA008 13:00 32  TA016 13:00 28 
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S2-oppijoiden keskustelut vaihtelevat kestoltaan 7,5 ja 22,5 minuutin välillä. 

Sekvenssejä ne sisältävät vähimmillään 24 ja enimmillään 85. Jos erityisen onnistuneen 

vuorovaikutuksen mittarina pidetään lukiolaisten aineiston perusteella määrittelemääni 

30 sekvenssiä, vain keskimäärin joka neljäs keskustelu on vuorovaikutukseltaan 

erityisen onnistunut: kolme keskustelua alittaa 30 sekvenssin rajan ja yksi sivuaa sitä. 

Välisekvenssejä keskusteluissa on erittäin paljon, sillä merkitysneuvottelut ja puhujien 

kielellinen epätarkkuus tuottavat niitä runsaasti. Välisekvenssien runsaus selittää S2-

oppijoiden keskustelujen pituutta. 

Parin TA002 puhuja A ei ollut ymmärtänyt tehtävänantoa oikein. Hän luetteli 

kartalta sattumanvaraisia paikannimiä siten, kuin pystyi niitä lukemaan ja ääntämään. B 

piirsi parhaansa mukaan viivaa omalle kartalleen, mutta itä- ja länsimurteiden rajaviiva 

jäi piirtämättä. Tämä pari oli molemmat aineistoryhmät mukaan lukien ainoa, joka ei 

kunnollisesti saanut rajaviivaa piirretyksi. Tämä pari ei muutenkaan mieltänyt tehtävää 

vuorovaikutukseksi. Se näkyy luonnollisesti sekvenssien vähäisenä määränä. 

Keskustelua ei siis voi sanoa vuorovaikutukseltaan onnistuneeksi, vaikka se alittaakin 

30 sekvenssiä. 

S2-oppijoiden vuorovaikutuksessa kielitaito nousee hidasteeksi oikeastaan 

kielen kaikilla osa-alueilla. Suurimpia vaikeuksia yhteisymmärryksen saavuttamisessa 

aiheuttivat kuitenkin sanaston ja ääntämisen ongelmat. Seuraavassa esimerkissä puhujat 

yrittävät tavoitella paikannimeä ’Posio’. 

 
(4.2) [TA006] 
1 A:  sitten se raja menee (1.5) Posj- Posjoo? onko sulla Posjoon 
2  (0.8) Posjoon? sitten käänn- ääm (.) käänny oikealle- (.) 
3   vasemmalle anteeks 
4 B:  anteeks se on se on Poisjon 
5 A:  Posjo ja sitten kään vasemmalle ja siteen se menee ohi 
6  Talvenkoske Talvenkoskem alla 
 

Edellisen esimerkin kaltaisia ääntämisen aiheuttamia ongelmia syntyi monissa 

keskusteluissa. Eräässä keskustelussa esimerkiksi A:n tavoitellessa Perho-nimeä syntyi 

sellainen muoto kuin ’Porhoo’. Toinen keskustelijoista tulkitsi sanan Porvooksi, koska 

tiesi Etelä-Suomessa sijaitsevan sen nimisen kunnan. Perho taas sijaitsee Keski-

Pohjanmaalla, joten on ilmeistä, että keskustelijat olivat hetken aikaa eri puolilla karttaa 

eikä rajaviivan piirtäminen onnistunut. 
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4.2 Dialogipartikkelit S2-oppijoiden keskusteluissa 

 
Maahanmuuttajien keskusteluissa esiintyy vaihtelevasti dialogipartikkeleita. juu-

varianttia käyttää ainoastaan yksi venäläistaustainen puhuja viidesti oman keskustelunsa 

aikana. Samassa keskustelussa hän sanoo kuusi kertaa joo-partikkelin, joten hän tuntuu 

varioivan niiden välillä melko tasapuolisesti. Hänen kielitaitonsa on koko aineistoon 

suhteutettuna parhaalla tasolla, ja tottumus suomen puhekieleen kuuluu hänen 

puheessaan. juu-variantti lieneekin niin vahvasti puhekielisyyteen kuuluva piirre, että 

sitä käyttävällä henkilöllä on oltava kokemusta arkikielen käyttäjänä. 

joo-partikkelin käyttäminen on S2-oppijoilla yleisesti ottaen yhtä yleistä kuin 

lukiolaisilla. Myös jotkut kielitasoltaan heikommat käyttävät yksilöstä riippuen paljon 

joo-partikkelia puheessaan, joten se vaikuttaisi olevan yksi vuorovaikutuksen 

nopeimmin omaksuttavista kielellisistä piirteistä. Kahdessa keskustelussa joo jää lähes 

kokonaan ilman esiintymiä, mutta näiden keskustelijoiden kielitaitotaso yltää vaivoin 

A1.3-tasolle. Mitä parempi kielitaito puhujalla on, sitä luontevammin hän käyttää joo-

partikkelia. Sen sijaan niin-partikkeli ei kuulu maahanmuuttajien vuorovaikutuksen 

kielellisiin piirteisiin, sillä sitä esiintyy vain kolmessa keskustelussa (ks. alla olevaa 

taulukkoa). 

 
Taulukko 8. joo/juu- ja niin-partikkelien esiintyminen S2-oppijoiden 
keskusteluissa 
 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 

TA001 65 0  TA009 29 0 

TA002 1 0  TA010 34 0 

TA003 14 0  TA011 20 8 

TA004 2 0  TA012 30 0 

TA005 29 0  TA013 31 0 

TA006 11 15  TA014 78 0 

TA007 22 7  TA015 56 0 

TA008 15 0  TA016 43 0 

    YHTEENSÄ 480 30 
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Keskustelujen TA001–TA005 osallistujat ovat kielitaitotasoltaan muita heikompia. 

Heidän vuorovaikutuksensa on usein yksipuolista. Vaikka TA001 sisältää paljon joo-

partikkeleita, ne eivät toimi varsinaisesti keskustelua rytmittävinä lausumina. Piirtäjä ei 

kyseisessä keskustelussa ota kovin montaa verbaalista vuoroa, vaan kaikki 

dialogipartikkelit ovat ohjeen antajan lausumia. 

Kuten taulukosta nähdään, kolmessa keskustelussa esiintyy niin-partikkeleita. 

Jo niiden esiintyminen paljastaa kyseisissä keskusteluissa olevan mukana vähintään A2-

taitotason puhuja. Vaikka dialogipartikkelina niin on edistyneemmille kielenoppijoille 

tuttu, sen merkitys ei ole niin kiteytynyt kuin natiiveilla. Näissä kolmessa 

maahanmuuttajien keskusteluissa niin-partikkeli ei eroa käyttötarkoitukseltaan ja 

merkitykseltään lainkaan joo-partikkelista. Toisen variantin käyttäminen tuo kuitenkin 

puheeseen vaihtelua, joten varioivuus on jo sinänsä merkki kielitaidon 

monipuolistumisesta. 

Dialogipartikkelien sijaan A2-taitotasolla olevien maahanmuuttajien 

keskusteluja rytmittävät usein sellaiset fraasit kuin seuraava, sen jälkeen tai sitten. 

Tämäntyyppiset narratiiviset fraasit toimivat monessa tapauksessa samassa funktiossa 

kuin joo-partikkeli eli ne ilmaisevat edellä puhutun vuoron ymmärretyksi ja 

hyväksytyksi. Näitä fraaseja käyttävät sujuvasti sekä ohjeiden antaja että piirtäjä, joten 

on ilmeistä, että kotoutumiskoulutuksen suomen kielen oppitunneilla näitä 

kertomusrakenteen sidoskeinoja on tehokkaasti opiskeltu.  

 

4.2.1 joo-partikkeli 

 

joo-partikkelia esiintyy runsaasti lukiolaisten keskusteluissa. Maahanmuuttajien 

aineiston perusteella se on yleinen myös suomenoppijoiden vuorovaikutuksessa. 

Samoin kuin lukiolaisten aineiston analyysissa, myös maahanmuuttajien aineiston 

yhteydessä tulkitsen joon ja juun synonyymisiksi. Tosin S2-oppijoiden keskusteluissa 

juu-partikkelia ei esiinny kuin satunnaisesti kahdella venäläistaustaisella 

kielenoppijalla. 

joo-partikkelin pääasiallinen funktio eräässä maahanmuuttajien keskustelussa 

on toimia vahvistavana myöntöpartikkelina siten, että poikkeuksellisesti ohjeen antaja 
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kertoo sen avulla piirtäjän toimineen oikein. Tällaisessa funktiossa joo-partikkeli 

esiintyy esimerkissä 4.3 

 

(4.3) [TA001] 

1  A:  oikealle eteenpäin (.) eteenpäin 
2  B:  --- 
3  A:  joo 
4 B: --- 
5 A: joo 
6 B: --- 
7 A: joo (.) eteenpäin 
 

Varsinkin kielitaidoltaan heikompien välisissä keskusteluissa tämä ratkaisu osoittautuu 

suhteellisen toimivaksi, sillä puhumalla heidän on vaikeampi löytää yhteisymmärrystä 

suomeksi. Toisaalta B ottaa suuren vastuun tehtävän onnistumisesta ennakoidessaan 

rajaviivan kulkua, ja tämän strategian seurauksena virhearviointeja syntyy väistämättä. 

Edellinen esimerkki on tämän parin keskustelun alkuvaiheesta, jossa rajan 

ennakoiminen on vielä kohtalaisen helppoa. Myöhemmin heidän keskustelunsa sisältää 

enemmän välisekvenssejä ja merkitysneuvotteluja. Ellisin (1985: 141–142) mukaan 

merkitysneuvottelu (negotiation of meaning) on sellainen keskustelun jakso, jonka 

aikana keskustelijat pyrkivät saavuttamaan yhteisymmärryksen jonkin ilmauksen 

merkityksestä (merkitysneuvotteluista ks. myös Suni 2008: 49–67). 

Edellisessä esimerkissä olleen parin keskustelu jatkuu käytännöllisesti katsoen 

koko tehtävän ajan samanlaisena: kielellistä vuorovaikutusta ei synny, vaan äänessä on 

kokoa ajan vain puhuja A (Esimerkki 4.4). 

 

(4.4) [TA001] 

1 A: joo (0.5) mene eteenpäin (7.5) ei vaikee kysymys (5.0) snä älä  
2  mene näin täälä ei suu näin näin näin minä sanoi suuraan ejj 
3  täälä ei nääii suoraan ja kaista on kaista kaista ja oikealle ja 
4  vasemmalle? näin (0.3) ei ole näin 
5 B:  mmh 
6 A:  joo (3.0) mene nyt suoraan ja oikell- ee- vasemmalle 
7   vasemmalle vasemmalle eteenpäin 
8 B: - - - 
9  A: joo joo eteenpäin 
10  B: - - - 
11 A: eteenpäin (.) takaisin 
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Esimerkissä 4.4 puhuja B eli viivan piirtäjä ei anna oikeastaan pienimpiäkään 

minimipalautteita. Kyseinen pari teki alusta lähtien tehtävää tekniikalla, jossa A piti 

silmällä B:n piirtämää viivaa ja ohjasi kynän kulkua välittömin ohjein. Mikäli piirtäjä 

veti viivaa täsmälleen ohjeen mukaan, A vahvisti tämän toteamalla yksinkertaisesti 

”joo”. Tämä tekniikka osoittautui heidän välisessään yhteistyössä varsin toimivaksi. 

Alussa B kysyi vähän neuvoa, mutta yhteisen sanattoman sopimuksen käytyä 

molemmille osapuolille selväksi tehtävä sujui heiltä hyvin. Toki he käyttivät tehtävään 

aikaa 11 minuuttia, mutta S2-oppijoiden ryhmässä aika oli sangen nopea, sillä vain 

kaksi paria selviytyi tehtävästä alle kymmenessä minuutissa. 

Esimerkissä 4.5 on joo-partikkelia käytetty siinä tyypillisessä funktiossa, jossa 

se pääsääntöisesti esiintyy lukiolaistenkin aineistossa. 

 

(4.5) [TA006] 

1 A:  näetkö Kuortane 
2 B:  joo 
3 A:  Kuortane sielä on alas ja missä se on (1.0) Soini? näetkö 
4  missä Soini? 
5 B:  joo 
 

Edellisessä katkelmassa joo toimii vahvistavana minimipalautteena, joka osoittaa, että B 

on ymmärtänyt ja hyväksynyt edellisen lausuman ja että A voi vapaasti ottaa vuoron ja 

siirtyä seuraavaan asiaan. Tällaisena edellä puhutun hyväksyvänä dialogipartikkelinahan 

lukiolaisetkin luontevasti joota käyttävät. 

 

4.2.2 niin-partikkeli 

 
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, S2-oppijoiden keskusteluissa niin-partikkelia esiintyy 

varsin vähän. Vain muutamat edistyneemmät suomenpuhujat käyttävät sitä, mutta 

silloinkaan sen funktio ei eroa tyypillisestä joo-partikkelin funktiosta. Esimerkki 4.6 

esittää kaksi niistä harvoista niin-partikkelin esiintymistä, joita aineistosta löytyy. 

Natiiveillekin tyypillisesti puhuja lausuu kyseisen partikkelin puhekielimäisesti 

lyhentyneenä: 
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(4.6) [TA006] 
1 A: käännä Alajärville? 
2 B: vasemalle tai 
3 A: juu 
4 B: nii 
5 A:  vasemalle ja sitten mene (.) yli (2.0) 
6 B: ylös? 
7 A: ylös 
8 B: nii 
 

Esimerkissä 4.6 B käyttää niin-partikkelia minimipalautteena, joka tyypillisen joo-

partikkelin tavoin osoittaa edellisen sekventiaalisen toiminnon hyväksyntää ja 

päättymistä, jolloin on mahdollista siirtyä seuraavaan asiaan. 

 

4.3 Vaihtoehtokysymykset S2-oppijoiden keskusteluissa 

 

Maahanmuuttajien aineistossa esiintyvistä vaihtoehtokysymyksiksi tulkittavista 

kysymyslausumista lähes kaikki ovat partikkelittomia vaihtoehtokysymyksiä. 

Kielitaidon puutteellisuudesta johtuen S2-oppijat eivät muodosta vaihtoehtokysymyksiä 

morfologisesti täydellisinä, vaan yksinkertaistavat lausumaa niin paljon kuin 

mahdollista. Äärimmillään tällainen yksinkertaistus on seuraavassa esimerkissä. 

 

(4.7) [TA003] 

1 A:  mene alas 
2 B:  alas? okei 
 

S2-oppijoilla vaihtoehtokysymys toteutuu usein yksinkertaisena edellisen lausuman 

toistona, jossa intonaatio nousee loppua kohti. Koska kielitaito ja ääntäminen 

vaihtelevat puhujilla suuresti, he käyttävät usein toistoa varmistuakseen edellisestä 

lausumasta. Suullisen toiston avulla oppijat ehkä representoivat kuulemansa siihen 

muotoon, jota he itse pitävät relevanttina ymmärtämisen kannalta. Näin keskustelijoiden 

on mahdollista paremmin ymmärtää toisiaan ja edetä tavoitteellisessa 

vuorovaikutusprosessissaan. 

Seuraavassa esimerkissä A hakee oikeata ääntöasua sanalle Haukipudas. Tämä 

hakeminen häkellyttää B:n sen verran epävarmaksi, että hän toistaa sanan 

varmistuakseen kuulemastaan. 
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(4.8) [TA002] 

1 A:  t- tjeau- kipu- h- das hau- haukipudas (0.2) haukipudas 
2 B:  haukipudas? (0.5) hö  
3 A:  Hailouto (0.2) Hailouto 
 

Tässäkin tapauksessa intonaatio korostaa toiston olevan tarkoitettu 

vaihtoehtokysymykseksi. B:n lausuma ”hö” tarkoittanee joo-partikkelin kaltaista 

hyväksyvää lausumaa, sillä se toimii vastaavanlaisessa funktiossa koko tämän parin 

keskustelun ajan. Tässä tapauksessa molemmilla keskustelijoilla on sama äidinkieli, 

joten ehkä kyseessä on heidän käyttämänsä kommunikaatiostrategia, jossa tietyt 

ilmaukset toteutuvat omalla kielellä.  

S2-oppijoiden keskusteluissa vaihtoehtokysymykset korvataan usein 

hakukysymyksillä tai kysymyssanoilla. Usein myös pyydetään toistamaan edellinen 

lausuma joko ymmärtämis- tai tulkintaongelman takia. Tällöin käytetään tavallisesti 

kysymyssanaa mitä tai adverbia uudestaan. Seuraavassa esimerkissä on suora missä-

kysymys, joita S2-oppijoiden keskusteluissa esiintyy suhteellisen paljon. 

 

(4.9) [TA007] 
1 A:  sitten menee alas vielä Vierämä? Vieremä se on pieni ala (.)  
2   Vieremä 
3 B:  miss:ä (0.5) tämä 
4 A:  just 
 

Yleisimmät kysymyssanat ovat sikäli odotuksenmukaisia S2-oppijoiden keskusteluissa, 

että ne ovat parhaiten hallittavia sanaston osa-alueita jo alkeiskielitasolla. Tämä johtuu 

luonnollisesti siitä, että kysymyssanat ovat niin keskeisessä roolissa arkielämässä, että 

niiden oppimiseen keskitytään varhaisessa vaiheessa. 

Sellaisia vaihtoehtokysymyksiä, joihin liittyy vai-partikkeli, ei S2-oppijoiden 

aineistossa esiinny yhtäkään. Kuitenkin esimerkissä 4.10 rivillä 2 esiintyy 

mielenkiintoinen lausuma, jota voinee tulkita yritykseksi tuottaa lausekekysymys vai-

partikkelilla. 
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(4.10) [TA009] 
1 A:  Palt- Paltamo 
2 B:  ylä- yläpuolella tai? 
3 A:  yläpuolella Paltamo 
4 B:  sitten vasemma? oikea? 
5 A:  vas- (0.5) oikea 
6 B:  oikea? 
7 A:  joo 
 

On mahdollista, että B yrittää edellisen esimerkin rivillä 2 tavoitella lausekekysymystä, 

johon liittyy vai-partikkeli. tai ja vai sekoittuvat helposti varsinkin kielenoppimisen 

alkuvaiheessa (ks. esimerkki 4.11), joten mahdollisesti tässä tapauksessa tavoiteltu vai 

reaalistuu taina. Kyseinen esimerkki on ainoa laatuaan S2-oppijoiden aineistossa, joten 

siitä ei voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä mihinkään suuntaan. Puhujan kielitaito on 

kuitenkin B1.1-tasoa eli koko aineiston korkeinta luokkaa. Siksi on helppo uskoa, ettei 

kyseinen lausuma ole yksittäinen lipsahdus, vaan pikemminkin osoitus puhujan 

produktiivisesta kielitaidosta. 

 

(4.11) [TA008] 

1 A:  ei alas vain oikealle 
2 B: ei ole 
3 A:  mm-h (2.0) no on (.) pieni- 
4 B:  vasemmalle tai oikealle 
5 A:  oi vasemmalle 
6 B:  okei 
7 A:  a minä sanoin oikealle 
8 B:  joo  
9 A:  luulen yksi sanoin kaksi 
 

Esimerkistä 4.11 on pääteltävissä, kuinka puhuja B tavoittelee rivillä 4 vai-partikkelia, 

mutta päätyy sen sijaan muodostamaan partikkelin tai. Näiden kahden merkitys- ja 

käyttötilanne-ero konjunktionakin on tavallisesti kielenoppijoille hieman epäselvä. 

Rivin koko lausuma edustaa kuitenkin täydellistä vaihtoehtokysymystä, jossa 

molemmat tavoiteltavat vaihtoehdot on esitetty eksplisiittisesti. 

Vaikka vai-partikkelin sisältäviä vaihtoehtokysymyksiä S2-oppijoiden 

aineistossa ei esiinny, prototyyppisiä (eli kO-liitteellisiä) vaihtoehtokysymyksiä löytyy 

jonkin verran. Alla on eräs esimerkki kokonaismäärältään kuitenkin vähäisistä kO-

liitteellisistä prototyyppisistä vaihtoehtokysymyksistä. 
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(4.12) [TA009] 

1 A:  Syyhmä seitsemen ja tulee oikealle alas öö (1.5) 
2 B:  Heinolan yläpuolella 
3 A:  onko se on Heinola 
4 B:  Heinola 
5 A:  Heinola ahaa okei 
 

Kyseisen esimerkin puhujat ovat kielitaitotasoltaan B1.1-tasoisia, joten kO-kysymysten 

hallitseminen on odotuksenmukaista. Useimmiten jopa A1-tason puhujat osaavat 

muodostaa kO-kysymyksiä, ja tässä tapauksessa kO-liitepartikkeli liittyy olla-verbiin, 

jonka voi olettaa olevan paljon harjoiteltu perustapaus kielenoppijalle. Merkillepantavaa 

onkin se, että kaikki S2-oppijoiden tuottamat prototyyppiset vaihtoehtokysymykset 

toteutuvat verbikysymyksinä. 

Alla on vielä toinen esimerkki prototyyppisestä vaihtoehtokysymyksestä, joka 

siis sekin toteutuu verbikysymyksenä. 

 

(4.13) [TA006] 

1 A:  näetkö Kuortane 
2 B:  joo 
3 A:  Kuortane sielä on alas ja missä se on (1.0) Soini? näetkö 
4  missä Soini? 
5 B:  joo 
 

Tässä esimerkissä kO-liitepartikkeli liittyy nähdä-verbiin. Tämäkin pari on 

kielitaitotasoltaan vähintään A2.2, joten verbityypin 2 taivutus osataan hyvin. Kun kO-

liite lisätään säännönmukaisesti persoonapäätteen jälkeen, ei kysymyslausuman 

tuottaminen aiheuta puhujalle ongelmia. 
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4.4 Ohjailut S2-oppijoiden keskusteluissa 

 

Seuraavassa esittelen S2-oppijoiden keskusteluissaan käyttämiä ohjailumuotoja. Käytän 

pohjana lukiolaisten aineistosta nousseita ohjailumuotoja, ja analysoin niitä kyseisen 

aineiston mukaisessa yleisyysjärjestyksessä. Alla olevassa taulukossa näkyvät kussakin 

keskustelussa esiintyneet ohjailumuodot. Taulukon symbolien selitykset löytyvät 

taulukon alapuolelta.  

 

Taulukko 9. Ohjailumuodot maahanmuuttajien keskusteluissa 

Keskustelu 

(koodi) 
3. persoona 2. persoona passiivi imperatiivi 

TA001 - - - +++ 

TA002 - - - - 

TA003 - - - +++ 

TA004 - - - +++ 

TA005 - - - - 

TA006 +++ - - - 

TA007 +++ - - - 

TA008 +++ - - - 

TA009 +++ - - - 

TA010 +++ + + + 

TA011 +++ + - + 

TA012 +++ - - + 

TA013 - - - - 

TA014 +++ - - - 

TA015 +++ - - - 

TA016 +++ + - - 

+++ = hallitseva ohjailumuoto 

++ = esiintyy keskustelussa mutta ei hallitsevana 

+ = esiintyy keskustelussa vain hetkittäin 

- = ei esiinny keskustelussa 
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Taulukkoon 9 ei ole merkitty S2-oppijoiden eniten käyttämää ohjailumuotoa, nimittäin 

sellaista yksinkertaistettua lausumaa, josta puuttuu predikaattiverbi (esimerkiksi ’alas.’). 

Ainoastaan tämäntyyppistä ohjailua noudattelivat keskustelijat TA002, TA005 ja 

TA013, mutta vastaavaa esiintyi myös käytännöllisesti katsoen kaikissa keskusteluissa. 

Tällainen ohjailumuoto johtunee puhujan kielenoppimisen vaiheesta, jolloin on vielä 

helpompi (ja monessa tapauksessa ainoa kielitaidon suoma mahdollisuus) 

yksinkertaistaa lausumaa ja jättää verbi sanomatta (ks. Ellis 1985: 171). Vuorovaikutus 

voi kuitenkin tällaista oppimis- tai kommunikaatiostrategiaa käyttäen olla varsin 

onnistunut, sillä yhteisen kontekstin tuntevana molemmat keskustelun osapuolet tietävät 

ilman verbiäkin, millaiseen toimintaan ohjeella viitataan. Näin ollen keskustelun tavoite 

mahdollistaa kielen yksinkertaistamisen, sillä riittää, että molemmat osapuolet 

tiedostavat ohjeen sisällön ja sen, mihin ohjeella pyritään. 

Viiden ensimmäisen parin (TA001–TA005) kielitaito on eurooppalaisen 

viitekehyksen tasolla A1.2–A1.3. He ovat siis kielitaidoltaan vielä alkeistasolla eli 

suppean viestinnän tasolla. Ero muihin pareihin näkyy selvästi ohjailumuotojen 

muutoksessa: kun alkeistason oppijat käyttävät yksinkertaistetun lausuman lisäksi 

pelkästään imperatiivia, vähintään A2-tason oppijat suosivat enemmän lukiolaistenkin 

yleisimmin käyttämää yksikön indikatiivin kolmannen persoonan muotoa. Kielitaidon 

lisääntyessä S2-oppijoiden ohjailumuodot näyttäisivät siis lähentyvän natiivien 

käyttämiä ohjailumuotoja. 

Pareilla TA002 ja TA005 oli suuria vaikeuksia paitsi lukea karttaa myös 

ääntää paikkakuntien nimiä siten, että toinen kykeni niitä ymmärtämään. Lisäksi parin 

TA002 ohjeiden antaja ei ollut ymmärtänyt tehtävänantoa oikein, vaan hän poimi vain 

kartalta kuntien nimiä sieltä täältä. Tämä pari ei siis tarkkaan ottaen suoriutunut 

tehtävästä, mutta jonkinlaista vuorovaikutusta keskustelussa silti syntyi, kuten tästä jo 

aikaisemmin esillä olleesta esimerkistä voidaan havaita: 

 

(4.14) [TA002] 
1 A:  t- tjeau- kipu- h- das hau- haukipudas (0.2) haukipudas 
2 B:  haukipudas? (0.5) hö  
3 A:  Hailouto (0.2) Hailouto 
 



 

 54 

Esimerkin 4.14 keskustelijoiden vaikeudet sekä lukea että ääntää kartalla olevia nimiä 

heijastuvat väistämättä vuorovaikutukseen. Tässä esimerkissä ohjailumuotona on siis 

yksinkertaistettu lausuma, jossa A lukee kartalta nimen ja sanoo sen eikä mitään muuta. 

Tämä strategia kuitenkin mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen, koska molemmat 

osapuolet on ohjeistettu tehtävän tekemiseen. Tosin kyseisellä parilla vuorovaikutuksen 

onnistumista vaikeutti molempien puhujien puutteellinen kielitaito. 

 

4.4.1 Yksikön indikatiivin 3. persoona 

 

Edistyneempien S2-oppijoiden keskusteluissa yksikön indikatiivin kolmannen 

persoonan käyttäminen ohjailumuotona on selkeästi kaikkein hallitsevin. Tämä 

noudattelee samaa tendenssiä kuin lukiolaisten aineistossa, joten se lienee 

ohjailumuodoista vuorovaikutuksen kannalta hedelmällisin. 

 

(4.15) [TA008] 

1 A:  siten pieni rivi menee ylös (0.5) pieni pieni (1.0) joo 
 

Esimerkin 4.15 kaltaisia finiittiverbin yksikön indikatiivin kolmannen persoonan 

muotoja aineistosta nousee paljon. Ohjailumuotona se keskittää fokuksen rajaviivaan 

eikä ole niin jyrkästi ohjeistava kuin esimerkiksi imperatiivin käyttäminen. Siinä 

vaiheessa, kun S2-oppijan kielitaito mahdollistaa kohteliaampien keinojen käyttämisen, 

imperatiivi näyttäisi siirtyvän perifeerisempään rekisteriin. 

On kuitenkin huomattava, että yksikön indikatiivin kolmannen persoonan ja 

yksikön imperatiivin toisen persoonan muodollinen ero on hyvin pieni. Joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta niitä erottaa vain verbin loppuäänteen pituus (’menee’ vs. 

’meneˣ’), ja monissa verbityypin 2 verbeissä ero kuuluu vain äännettäessä, kun 

imperatiiviin liittyy glottaaliklusiili (’syö’ vs. ’syöˣ’). S2-oppijoilla äänteiden pituuserot 

voivat vaihdella, eivätkä he tavallisesti havaitse saati äännä glottaaliklusiilia natiivien 

tapaan. Heidän puheessaan siis ’menee’ voi tarkoittaa imperatiivia ja vastaavasti ’mene’ 

voi tarkoittaa indikatiivia. Siksi tulkinnoissani otin huomioon keskustelun laajempana 

kokonaisuutena, jolloin puhujan tarkoittama verbimuoto on varmemmin perusteltavissa 

kuin yksittäisiin verbiesiintymiin nojaten. 
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4.4.2 Yksikön indikatiivin 2. persoona 

 

Yksikön indikatiivin toisen persoonan ohjailumuotoja esiintyy vähäisessä määrin vain 

kolmessa S2-oppijoiden keskustelussa. Se jää siis passiivin ohella kaikkein vähimmälle 

käytölle. 

 

(4.16) [TA010] 

1 A:  sitten kun sä saapuit (2.0) eli toi raja Kestil- Kestillä anteeks 
2   onko siella Kestillä 
3 B:  m-hh  
4 A:  joo kun sä saapuit Kestillä sittem menee rajaa taas 
 

Edellisessä esimerkissä on yksi harvoista yksikön indikatiivin toisen persoonan 

ohjailumuodoista S2-oppijoiden aineistossa. Puhuja A käyttää muotoa tässä katkelmassa 

kahdesti: riveillä 1 ja 4. Puhuja sijoittaa piirtäjän kartalle, ja hän käyttää jopa 

imperfektiä ikään kuin olettaen, että B on jo ollut mainitussa paikassa. Vaikka 

astevaihtelu tuottaa puhujalle vielä ongelmia, tavoiteltu persoonamuoto ilmenee niin 

päätteessä kuin verbiä edeltävässä pronominissakin. Pronomini on vieläpä 

puhekielisessä muodossa, mikä on pieni mutta todennäköinen merkki puhujan 

sosiaalisen kielitaidon vahvuudesta. 

 

4.4.3 Passiivi 

 

Passiivia esiintyy ohjailumuotona vain yhdessä S2-oppijoiden keskustelussa. Samassa 

keskustelussa on vähäisessä määrin kaikkia tässä tutkimuksessa käsiteltäviä 

ohjailumuotoja, mutta yksikön indikatiivin kolmas persoona on siinäkin kaikkein 

hallitsevin. 

 

(4.17) [TA010] 
1 A:  Aloitetaan tästä 
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Passiivin omaksuminen oppijankieleen tapahtuu yleensä suhteellisen hitaasti. Arkisessa 

kielenkäytössä usein toistuvissa fraaseissa esiintyvät passiivimuodot (esim. ’aloitetaan’, 

’mennään’) saattavat kuitenkin tarttua oppijankieleen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Edellisen esimerkin puhujan kielitaito on jo peruskielitaidon tasolla (A2–B1), joten hän 

käyttänee passiivia laajemminkin. 

 

4.4.4 Imperatiivi 

 

Kuten taulukosta 9 nähdään, imperatiivia suosivat alkeiskielitaitotasolla olevat (TA001–

TA005) S2-oppijat pääasiallisena ohjailumuotona. Sen sijaan edistyneemmät 

suomenpuhujat käyttävät imperatiivia vain hyvin harvoin. S2-oppijat tutustuvat 

kieliopintojensa alkuvaiheessa ohjeistuksiin, käskyihin ja kieltoihin, ja näiden 

muodostamisessa kenties imperatiivi on helpoimmin omaksuttavissa. Siksi sen 

käyttäminen esiintyy luontevana ohjailumuotona ohjeita annettaessa. 

 

(4.18) [TA003] 

1 A:  mene alas 
2 B:  alas? okei 
 

Esimerkin 4.18 kaltainen suora käskymuoto esiintyy monissa alkeiskielitason 

oppijoiden lausumissa. Vähintään peruskielitaidon alkuvaiheessa (A2.1) olevien 

puheessa imperatiivi esiintyy vain harvoin, mutta esiintyessään se on useimmiten 

kielteisessä muodossa.  Seuraavassa esimerkissä on eräs tällainen negatiivinen 

imperatiivi. 

 
(4.19) [TA011] 

1 A:  sitten ele mene mm vasemmal[le kä]änny oike[allee 
2 B:                                  [okei]            [okei 
3 A:  ja sitten [alle 
4 B:                                [alas niin? Taivalkoski 
5 A:  sitten joo Pudasjärven ja Taivalkosken [välissä alle] 
6 B:                       [välissä alle? jees?] 
7 A:  menet alle (.) ja sitten (.) vähän vase[mmalle 
8 B:                                                              [vasemmalle 
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Kielteisen imperatiivin lisäksi edellisessä esimerkissä esiintyy myös 

päällekkäispuhuntaa. Se on huomionarvoinen asia, sillä sitä esiintyy molemmissa 

aineistoryhmissä yllättävän vähän. Keskustelutilanteen asymmetrisyys lienee 

selityksenä sille, että puhujat kunnioittavat toistensa vuoroja niin paljon, ettei 

päällekkäispuhuntaa kovin paljon tule. 
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5. VERTAILU 

 

Olen tarkastellut tässä tutkimuksessani sekä lukiolaisten että S2-oppijoiden kielellisiä 

piirteitä tavoitteellisessa vuorovaikutustilanteessa. Molempien aineistoryhmien 

tutkimusasetelmat ovat olleet identtiset, joten mahdolliset erot tai yhtäläisyydet syntyvät 

aineistoryhmien välisistä kielitaitoeroista. Hypoteesinani on siis ollut, että lukiolaisten 

vuorovaikutuksessaan suosimat piirteet ovat suomenkielisen tavoitteellisen 

vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta relevantteja. Olen tarkastellut samoja piirteitä 

S2-oppijoiden aineistossa ja havainnoinut, missä määrin eri aineistoryhmien välillä 

esiintyy eroavaisuuksia. Aineistoja vertailemalla olen myös saanut vastauksia siihen, 

kuinka paljon viestinnän ja vuorovaikutuksen oppiminen edellyttää kyseessä olevia 

kielellisiä piirteitä. 

Lukiolaisten sekvenssirakenne eroaa S2-oppijoiden vastaavasta lähinnä siinä, 

että äidinkielisinä puhujina heidän keskusteluissaan ei ole merkitysneuvotteluista 

johtuvia välisekvenssejä. Tarkennuksista tai korjauksista johtuvia välisekvenssejä toki 

natiivien keskusteluissa on, sillä ne ovat luonnollinen osa vuorovaikutusta. Määrällisesti 

niitä on kuitenkin vähemmän kuin S2-oppijoiden keskusteluissa. Odotuksenmukaisesti 

S2-oppijoiden keskusteluissa on lukiolaisten keskusteluja enemmän sekvenssejä, mikä 

luonnollisesti kasvattaa myös tehtävään käytettävää kokonaisaikaa. 

Lukiolaiset käyttävät tavoitteelliseen vuorovaikutustilanteeseen keskimäärin 

vähemmän aikaa kuin S2-oppijat, mikä sekin on siis odotuksenmukaista kielellisten ja 

kulttuuristen hidasteiden takia. Kielellisinä hidasteina toimivat esimerkiksi sanastoon ja 

kielen rakenteisiin liittyvät puutteellisuudet, mutta niiden lisäksi S2-oppijoilla ei ole 

tehtävässä käytettävissään lainkaan yhteistä kieltä, vaan molemmat puhuvat yksilöllistä 

oppijankieltään. Kulttuurisilla hidasteilla tarkoitan tässä tapauksessa esimerkiksi 

karttakuvan ja suomenkielisten paikannimien hahmottamisen vaikeutta. 

Dialogipartikkelia joo esiintyy molemmissa aineistoryhmissä paljon. 

Lukiolaisten ryhmässä sitä esiintyy yhteensä 508 kertaa 21 keskustelussa. Keskimäärin 
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joo mainitaan siis 24 kertaa yhdessä keskustelussa. Keskiarvoa vääristää kuitenkin 

huomattavasti se, että yhdessä keskustelussa (FL021) se mainitaan peräti 107 kertaa. 

Vastaavasti S2-oppijoiden keskusteluissa joo mainitaan keskimäärin 30 kertaa (yhteensä 

480 esiintymää 16 keskustelussa). 

Molemmat ryhmät käyttävät joo-partikkelia samanlaisessa funktiossa eli 

vahvistavana minimipalautteena. Se lopettaa puheenvuoroista muodostuvan jakson, 

jolloin keskustelijoiden on mahdollista siirtyä seuraavaan jaksoon. Aineistossani 

tällainen jakson lopettava vuoro on yleensä ohjeita noudattelevan henkilön vastaus, joka 

toimii merkkinä edeltävän ohjeen ymmärtämisestä. joo-partikkeli voi esiintyä myös 

myöntävänä vastauksena kysymykseen tai esimerkiksi toisen keskusteluosapuolen 

narratiivisen puheenvuoron aikana lausuttavana minimipalautteena. Jälkimmäisessä 

tapauksessa joo kertoo vuorossa olevalle puhujalle, että toinen kuuntelee ja antaa 

puhujalle ”luvan” jatkaa vuoroaan. Tällöin partikkelin voidaan ajatella olevan 

eräänlainen keskustelun sujuvuuteen kuuluva kohteliaisuuspartikkeli. 

Vaikka joo-partikkelin roolina on toimia vahvistavana minimipalautteena, 

usein tähän partikkeliin verrattavissa oleva partikkeli niin ei tässä funktiossa esiinny 

ollenkaan. Sen tehtävänä on lukiolaisten aineiston keskusteluissa toimia 

lausumanalkuisena partikkelina, joka nostaa kohosteisesti edellisen lausuman mukaan 

puheena olevaan lausumaan. Eli niin-partikkelilla alkava lausuma kuuluu selkeästi 

samaan asiakokonaisuuteen, johon edellä ollut lausuma on kuulunut. Toisin sanoen sillä 

osoitetaan, että edellisessä lausumassa puheena olevaa asiaa ei ole ymmärretty tai 

muusta syystä käsitelty loppuun. niin-partikkeli voi luontevasti aloittaa välisekvenssin, 

mutta se ei sijoitu vierusparin täydentävään jälkijäseneen. 

S2-oppijoiden keskusteluissa niin-partikkelia esiintyy vain harvoissa 

lausumissa, ja ne ovat funktioltaan identtisiä joo-partikkelin kanssa. S2-oppijoiden 

kielessä partikkelien erosta ei ole siis vielä muodostunut distinktiivistä, vaan niitä 

saatetaan käyttää ”synonyymisina”. 

Vaihtoehtokysymykset eroavat eri aineistoryhmien välillä merkittävästi. 

Yhteistä ryhmille on se, että molempien yleisimmin käyttämä vaihtoehtokysymystyyppi 

on partikkeliton vaihtoehtokysymys. S2-oppijoilla tämä tyyppi on käytännöllisesti 

katsoen ainoa, ja usein sellainen reaalistuu edellisen lausuman toistona. Jonkin verran 

heidän keskusteluissaan esiintyy verbikysymyksiä, joihin liittyy kO-liitepartikkeli, 
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mutta ne ovat kuitenkin verrattain marginaalisia ja toteutuvat vain edistyneempien 

kielenpuhujien puheessa. 

Sen sijaan prototyyppiset verbikysymykset ovat lukiolaisten aineistossa 

partikkelittomien vaihtoehtokysymysten jälkeen selvästi yleisin tyyppi. Lukiolaiset siis 

liittävät kO-liitepartikkelin lähes aina verbikysymykseen, kun taas lausekekysymykseen 

liittyy todennäköisemmin vai-partikkeli. vai-partikkelin sisältävät 

vaihtoehtokysymykset ovat vahvasti länsimurteisiin liittyvä piirre, joten on 

odotuksenmukaista, etteivät S2-oppijat käytä niitä puheessaan. 

Ohjailumuodoista lukiolaisten keskusteluissa yleisimmäksi nousee yksikön 

indikatiivin kolmannen persoonan käyttäminen. Myös edistyneempien S2-oppijoiden 

keskusteluissa tämä ohjailumuoto on yleisin. Tästä paralleelisuudesta voidaan päätellä, 

että yksikön indikatiivin kolmannen persoonan muoto on tämän tutkimuksen 

informanttien tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa toimivin. Alkeiskielitasolla olevat 

S2-oppijat käyttävät ohjailussa vielä kielitaitonsa sallimaa imperatiivia, mutta 

peruskielitaidon tasolla olevat pystyvät jo tehokkaampaan ilmaisuun. 

Kokonaisuudessaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen sujuvuuden kannalta 

ideaali keskustelu etenee lyhyin sekvenssein, joissa jälkijäsenenä toimivana 

minimipalautteena ja edellisen vuoron vahvisteena riittää yleensä pelkkä 

dialogipartikkeli joo. Ohjailumuotona käytetään yksikön indikatiivin kolmannen 

persoonan muotoa. Tarpeen mukaan keskustelua voi jouduttaa ohjailumuotoa 

vaihtamalla epäselvyyden tai jonkinlaisen muun ongelman osuessa eteen. 

Myös vaihtoehtokysymykset auttavat epäselvissä tilanteissa tavoitteen 

saavuttamisessa. Vaihtoehtokysymysten muodon valinta sen sijaan näyttäisi olevan 

osaksi idiolektinen piirre. Kuitenkin molempien aineistoryhmien yleisimpänä 

tarkistavana vaihtoehtokysymyksenä käytetään partikkelitonta kysymystä, joten se 

lienee yksinkertaisuudessaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen sujuvuuden kannalta 

hyvä valinta. Täytyy tosin muistaa, että partikkeliton vaihtoehtokysymys ei sisällä 

muodollista merkkiä, josta lausuman voisi tunnistaa kysymykseksi. Siksi sellaista 

käytettäessä kaikkien keskustelun osallistujien on jaettava yhteinen konteksti tai 

vaihtoehtoisesti kysymys on ainakin merkittävä kysymykseksi esimerkiksi intonaation, 

eleiden tai ilmeiden avulla. 
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6. LOPUKSI 

 

Aineistoesimerkkien avulla olen eritellyt ja analysoinut kahden ihmisen välistä 

vuorovaikutusta keskustelunanalyyttisin keinoin. Keskustelunanalyysin perusajatuksena 

on, että puhekielinen vuorovaikutus on hyvin jäsentynyttä toimintaa. Keskustelun sisällä 

puhekieli saattaa vaikuttaa näennäisesti kaoottiselta ja monin paikoin vapaan vaihtelun 

mahdollistavalta, mutta kielellinen kompetenssi laajenee S2-oppijoilla kielen oppimisen 

ja sen käytön myötä vuorovaikutuksen säännöstöihin. Usein vapaassa vaihtelussa 

olevilta näyttävät kielenpiirteet paljastuvatkin lähemmin tarkasteltaessa hyvin tarkasti 

omiin funktioihinsa hahmottuviksi. 

Tutkimukseni osoittaa, että keskustelun syntaktiset ja sekventiaaliset rakenteet 

ohjaavat vuorovaikutuksen sujuvuutta. Tutkimukseni osoittaa myös, että 

dialogipartikkelit ja vaihtoehtokysymykset eivät ole tavoitteellisesta 

vuorovaikutustilanteesta irrallaan olevia kielen osasia, vaan ne kytkeytyvät 

rakenteellisesti käynnissä olevaan tilanteeseen. Äänessä oleva puhuja ohjaa kielellisillä 

valinnoillaan vuorovaikutusta, ja vastaanottaja tulkitsee viestiä tilanteen mukaisesti. 

Vastaanottaja reagoi viestiin yhteistyökäytännöissä ja sosiaalisissa kontakteissa 

opittujen kielellisten mallien mukaan. Nämä mallit taas formuloituvat sekä 

kulttuurisidonnaisten konventioiden että tietoisen opiskelun avulla sellaiseen muotoon, 

joka edistää vuorovaikutuksen onnistumista kaikkein tehokkaimmin. 

Dialogipartikkelien funktioiden osalta tulokseni ovat yhteneväisiä Marja-

Leena Sorjosen (2001) ja Sara Routarinteen (2003) tutkimusten kanssa, joiden mukaan 

joo-partikkeli esiintyy sellaisissa kohdissa, joissa jokin laajemman sekventiaalisen 

toiminnan sisällä tehty osatoiminto on saatettu loppuun. Sen sijaan niin-partikkelia 

käytetään pyyntönä jatkaa edellisen lausuman aiheesta eli tällöin keskustelun 

osatoiminto ei ole vielä saavuttanut molempien keskustelijoiden yhteisymmärrystä. 

Tällöin vastaanottaja käsittelee edellä esitettyä lausumaa keskeneräisenä ja esittää 

edelliselle puhujalle pyynnön jatkaa aiheen käsittelyä. 
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Niin äidinkieltään puhuvien lukiolaisten kuin S2-oppijoiden 

kasvokkaiskeskusteluissa partikkelittomat vaihtoehtokysymykset ovat yleisimpiä. 

Lukiolaisten muut vaihtoehtokysymykset määräytyvät sen mukaan, valitseeko puhuja 

verbikysymyksen vai lausekekysymyksen. Sen sijaan S2-oppijoilla ei tämän 

tutkimuksen perusteella näyttäisi olevan variaatiota lainkaan, vaan suomenoppijan 

pääasiallinen vaihtoehtokysymys on edellisen lausuman toisto (eli muodollisesti 

partikkeliton vaihtoehtokysymys). 

Informanttien epäsymmetriset roolit aineistoa kerättäessä rajoittavat tämän 

tutkimuksen yleistämisen mahdollisuutta. Vaikka pyrkimyksenä on ollut luoda 

mahdollisimman autenttinen tavoitteelliseen vuorovaikutukseen johdatteleva tilanne, 

kyseessä on kuitenkin muodollisesti sitovan tehtävätyypin suorittaminen. Syntyneet 

keskustelu- ja vuorovaikutustilanteet olivat pääasiassa luontevia ja epämuodollisia, 

mutta tehtävän kehyksen luomat rajoitteet eivät suosi tutkimuksen luotettavuutta 

keskustelunanalyyttisena tutkimuksena. Sen sijaan laajemman perspektiivin 

keskusteluntutkimuksen piirissä tutkimusta voi verrata esimerkiksi institutionaalisen 

vuorovaikutuksen tutkimukseen. 

Tutkimustulokset antavat aihetta mielenkiintoisille mahdollisuuksille jatkaa 

aiheen käsittelyä tarkemman analyysin kautta. Koska tulokset ovat selvästi yhteneväisiä 

aiempien samankaltaisia piirteitä tarkastelevien tutkimusten (Sorjonen 2001; Routarinne 

2003) kanssa, olisi kiinnostavaa viedä tutkimusta entistä autenttisempiin 

vuorovaikutustilanteisiin. Tällaisia tilanteita voisivat tarjota esimerkiksi koulujen 

oppitunnit tai välituntikeskustelut. Tässä tutkimuksessa käyttämääni tehtävätyyppiä 

voisi myös hyödyntää jatkossa ja kerätä aineistoa ala- ja yläkoulun oppilailta. 

Äänitallenteen lisäksi olisi hyödyllistä käyttää videointia, jolloin kaikki kielenulkoiset 

seikat olisi mahdollista ottaa mukaan analyysiin. Keskustelunanalyyttisia menetelmiä 

voisi siis käyttää eritellymmin ja tarkemmin kuin tässä tutkimuksessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kartta A 
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Liite 2. Kartta B 
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Liite 3. Litteroinnissa käytettävät merkit 

 

Fonologiset piirteet 

 

ŋ velaarinasaali (äng-äänne) 

 

Sävelkulku ja sävelkorkeus 

 

. laskeva sävelkulku 

 

? nouseva sävelkulku 

 

Painotus 

 

_ painotettu sana tai sanan osa on alleviivattu (esim. kortesjärvi) 

 

Sanojen kesto 

 

- kesken jäänyt sana (esim. kor-) 

 

: äänteen venytys (esim. joo: = jooo) 

 

_ kaksi sanaa on lausuttu yhteen (legatoääntämys; esim. siin_on) 

 

Päällekkäisyydet ja tauot 

 

[ päällekkäispuhunnan alku 

 

] päällekkäispuhunnan loppu 

 

(0.5)  tauko ja sen kesto sekunteina 

 

(.) mikrotauko (0.2 sekuntia tai vähemmän) 

 

- - - puhuja ei käytä vuoroaan (eli koko vuoron mittainen tauko) 
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Liite 4. Taulukot ja kaavio 

 

Taulukko 1. Kielitaidon tasot yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan (Laine et 

al. 2007: 109) 

A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa 

tilanteissa 
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen 

perustarpeet ja lyhyt kerronta A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 

B1.1 Toimiva peruskielitaito 
Selviytyminen arkielämässä 

B1.2 Sujuva peruskielitaito 

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso Selviytyminen säännöllisessä 

kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito 

Selviytyminen monissa vaativissa kielen-

käyttötilanteissa 
C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso 

 

 

Taulukko 2. Lukiolaisten keskustelujen kesto minuutteina ja sekvensseinä 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 

FL006 5:00 35  FL018 4:00 21 

FL007 8:00 32  FL019 5:30 22 

FL008 9:00 45  FL020 5:00 29 

FL010 5:30 27  FL021 14:00 42 

FL011 5:00 25  FL022 5:20 21 

FL012 6:00 31  FL023 3:00 24 

FL013 6:00 36  FL024 4:00 30 

FL014 5:00 23  FL025 3:30 28 

FL015 4:00 25  FL026 5:30 27 

FL016 5:00 28  FL027 3:30 23 

FL017 10:00 46 
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Taulukko 3. Demonstratiivipronominit yksikössä, monikossa ja instruktiivissa 

yksikön nominatiivi tämä tuo se 

monikon nominatiivi nämä nuo ne 

(monikon) instruktiivi näin noin niin 

 

 

Taulukko 4. joo/juu- ja niin-partikkelien esiintyminen lukiolaisten keskusteluissa 
Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 

FL006 24 1  FL018 22 1 

FL007 30 2  FL019 24 9 

FL008 50 1  FL020 21 1 

FL010 32 2  FL021 107 10 

FL011 17 3  FL022 8 5 

FL012 38 4  FL023 7 0 

FL013 26 5  FL024 5 2 

FL014 7 0  FL025 19 0 

FL015 15 0  FL026 5 1 

FL016 17 4  FL027 8 0 

FL017 26 8  YHTEENSÄ 508 59 

 

 

Taulukko 5. Vaihtoehtokysymysten jakautuminen lukiolaisten aineistossa 

 n % 

Prototyyppinen verbikysymys (-kO/-ks) 74 24 

Prototyyppinen lausekekysymys (-kO) 7 2 

Verbikysymys vai-partikkelilla 10 3 

Lausekekysymys vai-partikkelilla 45 14,5 

Partikkeliton vaihtoehtokysymys 176 56,5 

YHTEENSÄ 312 100 
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Taulukko 6. Ohjailumuodot lukiolaisten keskusteluissa 

Keskustelu 

(koodi) 
3. persoona 2. persoona passiivi imperatiivi 

FL006 ++ ++ - - 

FL007 ++ ++ ++ + 

FL008 ++ - +++ - 

FL010 - +++ + - 

FL011 +++ - ++ - 

FL012 +++ - - - 

FL013 +++ - - - 

FL014 - +++ ++ - 

FL015 +++ - - - 

FL016 +++ ++ - - 

FL017 ++ ++ - - 

FL018 ++ ++ - - 

FL019 +++ - - - 

FL020 ++ ++ - - 

FL021 +++ - - - 

FL022 +++ - - - 

FL023 +++ - - - 

FL024 +++ + + - 

FL025 - - +++ - 

FL026 ++ ++ - - 

FL027 +++ ++ - - 

+++ = hallitseva ohjailumuoto 

++ = esiintyy keskustelussa mutta ei hallitsevana 

+ = esiintyy keskustelussa vain hetkittäin 

- = ei esiinny keskustelussa 
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Taulukko 7. S2-oppijoiden keskustelujen kesto minuutteina ja sekvensseinä 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

Aika 

(min:sek) 

Sekvenssit 

(kpl) 

TA001 11:00 85  TA009 14:00 48 

TA002 11:30 28  TA010 10:00 36 

TA003 14:30 50  TA011 10:00 35 

TA004 22:30 64  TA012 7:30 24 

TA005 8:00 30  TA013 14:30 39 

TA006 11:00 32  TA014 18:00 68 

TA007 11:00 36  TA015 12:30 39 

TA008 13:00 32  TA016 13:00 28 

 

 

 

Taulukko 8. joo/juu- ja niin-partikkelien esiintyminen S2-oppijoiden 

keskusteluissa  

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 
 

Keskustelu 

(koodi) 

joo tai juu 

(kpl) 

niin 

(kpl) 

TA001 65 0  TA009 29 0 

TA002 1 0  TA010 34 0 

TA003 14 0  TA011 20 8 

TA004 2 0  TA012 30 0 

TA005 29 0  TA013 31 0 

TA006 11 15  TA014 78 0 

TA007 22 7  TA015 56 0 

TA008 15 0  TA016 43 0 

    YHTEENSÄ 480 30 
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Taulukko 9. Ohjailumuodot maahanmuuttajien keskusteluissa 

Keskustelu 

(koodi) 
3. persoona 2. persoona passiivi imperatiivi 

TA001 - - - +++ 

TA002 - - - - 

TA003 - - - +++ 

TA004 - - - +++ 

TA005 - - - - 

TA006 +++ - - - 

TA007 +++ - - - 

TA008 +++ - - - 

TA009 +++ - - - 

TA010 +++ + + + 

TA011 +++ + - + 

TA012 +++ - - + 

TA013 - - - - 

TA014 +++ - - - 

TA015 +++ - - - 

TA016 +++ + - - 

+++ = hallitseva ohjailumuoto 

++ = esiintyy keskustelussa mutta ei hallitsevana 

+ = esiintyy keskustelussa vain hetkittäin 

- = ei esiinny keskustelussa 
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Kaavio 1. Verbikysymysten ja lausekekysymysten suhteet lukiolaisten aineistossa 
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