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Siitonen, Pauliina, Responding to a proposal in a family-interaction test. A conversation
analytic perspective on interaction and its assessment
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish
Language
Acta Univ. Oul. B 139, 2016
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

In interaction, a proposal projects an acceptance or a rejection as a sequentially relevant next turn.
However, conversation does not always proceed so straightforwardly but it is possible for
participants to respond to a proposal in many ways without taking an explicit stand. This thesis
focuses on such responses and uses Conversation Analysis as a research method. The thesis
analyses the sequences in which the recipient 1) does not verbally respond to a proposal, 2)
responds to a proposal with a stand-alone particle, mm, jaa or joo, or 3) responds to a proposal by
teasing, by shifting the focus to the procedural details of the activity or by rejecting the entire
activity. Additionally, the thesis exploits the fact that the research data (22 psychological
interaction tests) have already been analysed as part of a psychiatric schizophrenia study in which
the methodological approach was the Communication Deviance (CD) Scale. Consequently, in the
second phase of the thesis, Conversation Analysis and the CD Scale are compared as
methodological approaches to interaction.

The thesis shows that by not responding or by responding with a mere particle, a recipient does
not accept the proposal and may also avoid explicit disagreement with the proposer. However, the
particles under analysis constitute a continuum in terms of agreeing with a proposal, with mm at
one end as the least encouraging particle, jaa in the middle as neutral and joo at the other end as
the most encouraging. The responses that tease, shift to the procedural details of the test or reject
the test task, in turn, do also other interactional work: they control and guide other participants and
rebel against the test task. On the whole, participants orient to discontinuity in the course of action
initiated by the proposal: they treat the responses under analysis as insufficient and pursue a more
explicit acceptance or rejection. The thesis also shows that the CD Scale finds communication
defects in the same sequences but that the defects do not primarily involve the discontinuity of
interaction. Thus CA and the CD Scale look at interaction from different perspectives and disagree
on what is considered an interactional problem.

Keywords: acceptance, Communication Deviance, Conversation Analysis, institutional
interaction, negotiation, proposal, rejection, response particle





Siitonen, Pauliina, Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä.
Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kieli
Acta Univ. Oul. B 139, 2016
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Vuorovaikutuksessa ehdotus luo odotuksen hyväksynnästä tai hylkäyksestä sekventiaalisesti
relevanttina seuraavana vuorona. Aina keskustelu ei kuitenkaan etene näin suoraviivaisesti, vaan
ehdotukseen on mahdollista vastata monin eri tavoin ottamatta siihen eksplisiittisesti kantaa.
Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin menetelmää käyttäen tällaisia
tapoja eli analysoidaan toimintajaksoja, joissa vastaanottaja 1) ei reagoi ehdotukseen kielellises-
ti tai kuultavasti, 2) vastaa ehdotukseen pelkällä dialogipartikkelilla mm, jaa tai joo tai 3) vastaa
ehdotukseen kiusoittelemalla, puuttumalla toimintatapaan tilanteessa tai torjumalla koko toimin-
nan. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään sitä, että tutkimusaineisto eli 22 psykologista vuoro-
vaikutustestiä on jo aikaisemmin analysoitu psykiatrisen skitsofreniatutkimuksen yhteydessä,
jolloin menetelmänä käytettiin kommunikaatiohäiriöpisteytystä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa
verrataan siis keskustelunanalyysiä ja kommunikaatiohäiriöpisteytystä vuorovaikutuksen ana-
lyysimenetelminä.

Tutkimus osoittaa, että jättämällä vastaamatta ehdotukseen tai vastaamalla pelkällä dialogi-
partikkelilla vastaanottaja ei hyväksy ehdotusta ja voi lisäksi välttää eksplisiittisen erimielisyy-
den ilmauksen. Tutkitut dialogipartikkelit asettuvat kuitenkin saman- ja erimielisyyttä kuvaaval-
le jatkumolle siten, että toisessa päässä on vähiten jatkamaan kannustava mm, keskellä neutraali
jaa ja toisessa päässä kannustavin joo. Kiusoittelevat, toimintatapaan puuttuvat ja testitehtävän
torjuvat responssit puolestaan tekevät myös muuta vuorovaikutustyötä, eli ne kontrolloivat ja
ohjaavat toisten toimintaa sekä kapinoivat testitehtävää vastaan. Kaiken kaikkiaan osallistujat
orientoituvat ehdotuksen aloittaman toimintalinjan jatkumattomuuteen: he käsittelevät tutkittuja
responsseja riittämättöminä ja hakevat ehdotukselle eksplisiittisempää hyväksyntää tai hylkäys-
tä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kommunikaatiohäiriöpisteytys löytää vuorovaikutusongelmia
tutkituista toimintajaksoista mutta ongelmat eivät useinkaan liity vuorovaikutuksen jatkumatto-
muuteen. Siksi voidaankin sanoa, että keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriöpisteytys kat-
sovat vuorovaikutusta eri näkökulmista ja näkevät eri piirteet ongelmallisina.

Asiasanat: dialogipartikkeli, ehdotus, hylkäys, hyväksyntä, institutionaalinen
vuorovaikutus, keskustelunanalyysi, kommunikaatiohäiriö, neuvottelu, responssi
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Alkusanat 

Väitöskirjatyöni aikana olen saanut monenlaista apua ja kannustusta lukuisilta 

ihmisiltä ja tukitahoilta. Nyt on tullut aika kiittää tästä avusta. 

Ensimmäiseksi haluan kiittää ohjaajiani Tiina Keisasta, Merja Karjalaista, 

Karl-Erik Wahlbergiä ja Harri Mantilaa. Olette olleet verraton tukijoukko, ja olen 

vilpittömän kiitollinen siitä, että olen saanut luottaa asiantuntemukseenne, kritiik-

kiinne, kannustukseenne ja empatiaanne. Teillä on ollut minulle aikaa ja neuvoja 

aina kun olen niitä tarvinnut. Lisäksi olette olleet oivallisia tutkijan ja opettajan 

malleja. Lämmin kiitos siitä, että olen saanut työskennellä kanssanne! 

Suuret kiitokset ansaitsevat myös väitöskirjani esitarkastajat Mia Halonen ja 

Esa Lehtinen, jotka perehtyivät työhöni huolellisesti ja arvioivat sitä asiantuntevasti 

ja rakentavan kriittisesti. Teidän arvokkaat kommenttinne auttoivat minua paranta-

maan työtäni vielä loppuvaiheessa.  

En ole itse kerännyt tutkimusaineistoani, vaan se on peräisin Oulun yliopiston 

psykiatrian oppiaineen hankkeesta Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus. Kiitän 

lämpimästi hankkeen perustajaa Pekka Tienaria siitä, että sain käyttää aineistoa 

väitöskirjassani. Varsinaisesta aineistonkeruusta kiitän hankkeen tutkijoita Ilpo 

Lahtea, Juha Moringia, Mikko Naaralaa, Markku Seitamaata ja Anneli Sorria. Eri-

tyisesti kiitän kaikkia niitä perheitä, jotka osallistuivat adoptiolapsiperhetutkimuk-

seen 1970–1990-luvuilla. Ilman teitä tutkimukseni ei olisi ollut mahdollinen. 

Tutkimukseni rahoituksesta kiitän Lehtori Anna Vuorion rahastoa, Tyyni Tanin 

rahastoa, Oulun yliopiston tukisäätiön Tieteen rahastoa sekä Oulun yliopiston tut-

kijakoulua, suomen kielen oppiainetta ja humanistista tiedekuntaa. Lisäksi olen ko-

vin kiitollinen siitä, että sain kuulua valtakunnalliseen kielentutkimuksen tohtori-

ohjelmaan Langnetiin vuosina 2012–2014. Langnet-kausi tarjosi paitsi tutkimus-

rahoituksen myös mahdollisuuden tutustua oman alan tutkijayhteisöön. Kiitän eri-

tyisesti Langnetin Kielen rakenteet käytössä -ohjelman tekstityöpajojen ohjaajia ja 

tutkijaopiskelijoita rakentavista keskusteluista monenlaisten tekstien äärellä. Teks-

tieni kommentoinnista haluan kiittää myös niitä anonyymejä vertaisarvioijia, jotka 

osallistuivat artikkelieni julkaisuprosesseihin. Palautteenne ansiosta sain muokat-

tua artikkelini selvästi paremmiksi. 

Langnet-kausi oli onnenpotku myös siinä mielessä, että sain tutkijanhuoneen 

humanistisesta tiedekunnasta ja pääsin mukaan kahteen hienoon työyhteisöön. Kii-

tän sydämellisesti oman oppiaineeni suomen kielen väkeä alati kannustavasta työ-

ilmapiiristä sekä hyvästä seurasta ja hauskoista hetkistä kahvihuoneessa, konfe-

renssimatkoilla ja illanistujaisissa. Eritoten kiitän Katja Västiä ja Maija Saviniemeä 
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ensin vertaistuesta ja sitten tohtoroitumisen mallista. Kiitän lämpimästi myös Hele-

na Sulkalaa, jonka kanssa keskustelin psykiatrien keräämän tutkimusaineiston 

käyttämisestä suomen kielen opinnäytetyössä ihan ensimmäisenä ja joka innostui 

asiasta saman tien. 

Tutkijanhuoneeni sijoittui englantilaisen filologian käytävälle, keskelle oulu-

laista keskusteluntutkijoiden tiivistymää. Tämä oli onnekas sattuma sekä väitös-

tutkimuksen että työviihtyvyyden kannalta: pääsin kaikin puolin ensiluokkaiseen 

seuraan oppimaan keskustelunanalyysiä. Kiitän lämpimästi Elise Kärkkäistä suu-

resta sydämestä, joka ei tunne oppiainerajoja; Mirka Rauniomaata kaikesta mah-

dollisesta alkaen tekstieni kommentoinnista ja päättyen Tee itse paperinen joulu-

tähti -työpajaan, jonka pidit lapsilleni ja minulle meillä kotona; Maarit Siromaata 

niin avunannosta englannin kielen pulmatilanteissa kuin ratkiriemukkaista kerron-

ta- ja vastaanottojaksoista ja toisista kertomuksista; Pentti Haddingtonia pettämät-

tömästä arkistosta, joka on osoittautunut (hetkittäin) paremmaksi kuin Oulun yli-

opiston kirjasto ja Varastokirjasto yhteensä; Marika Helisteniä laadukkaasta ver-

taistuesta ja Langnet-kurssien matkaseurasta. Yhteisistä datasessioista kiitän edel-

listen lisäksi Sabine Graszia, Antti Kamusta, Maurice Nevileä, Joonas Råmania, 

Robin Sokolia, Anna Suorsaa ja Outi Virkkulaa. Kiitän sydämellisesti myös Leena 

Kuurea hyvän opettajan esimerkistä sekä avuliaisuudesta asiassa kuin asiassa. Ma-

ritta Riekkiä, Hilkka Koivistoista, Annamari Martinviitaa sekä kaikkia muita eng-

lantilaisen filologian ihmisiä kiitän lämpimästi monenlaisesta avusta sekä muka-

vasta työarjesta. Andrew Pattisonia kiitän lisäksi englanninkielisten osajulkaisujeni 

kielentarkastuksesta.  

Väitöskirjassani käytän fiktiivisenä vuorovaikutusesimerkkinä Viivi ja Wagner 

-strippiä. Lämmin kiitos Juba Tuomolalle stripin julkaisuluvasta. 

Lopuksi haluan kiittää perhettäni lähellä ja kaukana. Timoa kiitän yksinkertai-

sesti kaikesta. Sampoa, Matiasta ja Osmoa kiitän siitä, että väitöstutkimukseen 

liittyvät asiat pyyhkiytyivät mielestäni sillä silmänräpäyksellä, kun työpäivän päät-

teeksi avasin kotioven ja sain orientoitua siihen, onko syöksypaita pesty puolen 

tunnin päästä alkavia pesisharkkoja varten, ja siihen, kuinka monta sivua Harry 

Potteria on enää jäljellä, ja siihen, minkälainen vuoristorata on juuri rakennettu 

Minecraft-maailmassa. Olen ikionnellinen teistä! Mitä lämpimimmät kiitokset 

kuuluvat myös vanhemmilleni Leena ja Erkki Alaruikalle sekä isoveljilleni Kyös-

tille ja Pekalle. Kiitos, että olette olleet läsnä ja tukenani ihan alusta asti. 

Oulussa Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 2016 Pauliina Siitonen 
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II  Siitonen, Pauliina – Wahlberg, Karl-Erik 2015: Finnish particles mm, jaa and joo as 
responses to a proposal in negotiation activity. – Journal of Pragmatics 75 s. 73–88. 

III  Siitonen, Pauliina – Wahlberg, Karl-Erik 2015: Ehdotukseen vastaaminen perheen 
psykologisessa vuorovaikutustestissä. Toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot. – 
Virittäjä 119 (4) s. 559–586. 

IV  Siitonen, Pauliina – Keisanen, Tiina – Wahlberg, Karl-Erik 2015. How is family 
interaction analysed as a risk factor for schizophrenia? A cross-method comparison. 
Käsikirjoitus. 

Olen päävastuussa kaikkien osatutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 

artikkelien ja käsikirjoituksen kirjoittamisesta. Lisäksi olen hoitanut artikkelien jul-

kaisuprosesseihin liittyvät tehtävät. En ole osallistunut tutkimusaineiston keruu-

seen, koska se on kerätty ennen väitöstutkimuksen alkua 1970–1990-luvuilla. 
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1 Johdanto 

Neuvottelu on sosiaalista toimintaa, jossa tehdään päätöksiä eli sovitaan asioista 

yhdessä. Vaikka neuvotteluja voivat käydä esimerkiksi valtiot rauhanehdoista tai 

liikeyritykset miljardikaupoista, suurimmalle osalle ihmisiä neuvottelu on sopimis-

ta ja päätöksentekoa jokapäiväisistä asioista töissä ja kotona. Neuvottelu ei siis toi-

mintana rajoitu liikeneuvotteluihin tai palkkaneuvotteluihin – toisin sanoen tilan-

teisiin, joita nimitämme neuvotteluiksi. Päinvastoin neuvotella voi ikään kuin huo-

maamatta muiden arkipäiväisten toimintojen lomassa. Neuvottelevatpa ihmiset 

etukäteen sovitussa tilaisuudessa kokoushuoneessa, spontaanisti työpaikan käytä-

vällä tai kotona ruokapöytäjutustelun yhteydessä, neuvottelutoiminnan kautta he 

yhdessä rakentavat, organisoivat ja ymmärtävät elämäänsä töissä ja kotona. (Firth 

1995: 3, 7–8.) 

Neuvottelu toimintana rakentuu ehdotuksen ja siihen vastaamisen ympärille 

(Maynard 1984: 78). Vaikka ehdotus luo odotuksen hyväksynnästä tai hylkäyksestä 

sekventiaalisesti relevanttina seuraavana vuorona (Davidson 1984: 102), neuvotte-

lu ei suinkaan aina etene suoraviivaisesti ehdotuksesta sen hyväksyntään tai hyl-

käykseen. Sen sijaan osallistujien on mahdollista vastata ehdotukseen eri tavoin 

ottamatta siihen eksplisiittisesti kantaa. Tässä väitöstutkimuksessa analysoin 

nimenomaan tällaisia tapoja vastata ehdotukseen. Tarkemmin sanottuna tarkastelen 

keskustelunanalyysin menetelmää käyttäen seuraavanlaisia neuvottelutoiminnan 

jaksoja:  

1. Vastaanottaja ei reagoi ehdotukseen kielellisesti tai kuultavissa olevin keinoin 

(artikkeli I). 

2. Vastaanottaja vastaa ehdotukseen (aluksi) pelkällä dialogipartikkelilla mm, jaa 

tai joo (artikkeli II). 

3. Vastaanottaja vastaa ehdotukseen vuorolla, joka poikkeaa ehdotuksen projisoi-

masta toimintalinjasta (artikkeli III).  

Kiinnostuin näistä ehdotuksen vastaanotoista tutustuessani tutkimusaineistoon, 

joka on äänitallennettu psykiatrisen skitsofreniatutkimuksen eli Suomalaisen 

adoptiolapsiperhetutkimuksen yhteydessä (Finnish Adoptive Family Study of 

Schizophrenia, esim. Tienari, Wynne, Läksy, Moring, Nieminen, Sorri, Lahti & 

Wahlberg 2003; Tienari, Wynne, Sorri, Lahti, Läksy, Moring, Naarala, Nieminen 

& Wahlberg 2004). Aineistoni käsittää 22 psykologista vuorovaikutustestiä, joissa 

perheenjäsenet neuvottelevat keskenään siitä, mitä tietty Rorschachin mustetahra-
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taulu esittää (ks. Loveland, Wynne & Singer 1963; Loveland 1967). He siis yrittä-

vät löytää yhteisiä tulkintoja mustetahrataulusta ja ehdottavat tulkintoja sekä vas-

taavat toistensa tulkintaehdotuksiin. Aineiston vuorovaikutusta kuunnellessani jäin 

usein miettimään, hyväksyivätkö vai hylkäsivätkö perheenjäsenet edellä esitetyn 

mustetahratulkintaehdotuksen. Koska siis se, mitä perheenjäsenet lopulta sopivat 

tulkintaehdotuksesta, ei ollut minulle analysoijana aina selvää, aloin kiinnittää 

huomiota neuvottelutoiminnan implisiittisyyteen. Kiinnostuin nimenomaan siitä, 

miten osallistujat toimivat, kun he eivät ota eksplisiittistä kantaa mustetahra-

tulkintaehdotukseen.  

Ennen väitöstutkimukseni alkua vuorovaikutusaineistoni oli jo kertaalleen ana-

lysoitu skitsofreniatutkimuksen tarpeita varten, ja tuolloin käytössä oli vuorovaiku-

tuksen virhepisteytysmenetelmä eli kommunikaatiohäiriöpisteytys (Singer & 

Faunce 1977). Tuo menetelmä perustuu skitsofreniatutkijoiden näkemykseen siitä, 

mikä on selkeää ja ymmärrettävää vuorovaikutusta (vrt. Peräkylä & Vehviläinen 

1999, 2003) ja siksi eduksi lapsen loogisen ajattelun kehitykselle. Aineiston aiem-

man analyysin vuoksi minun on tässä väitöstutkimuksessa mahdollista verrata kes-

kustelunanalyysin menetelmällä tekemiäni havaintoja kommunikaatiohäiriö-

pisteytyksen tuloksiin (artikkeli IV).  

Väitöstutkimukseni on metodisesti kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 

tarkastelen keskustelunanalyysin näkökulmasta ehdotukseen vastaamista perheen 

psykologisessa vuorovaikutustestissä (artikkelit I–III). Analysoin siis kolmea eri 

tapaa, joilla puhuja vastaa ehdotukseen ottamatta siihen eksplisiittistä kantaa. Pää-

tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

– Mitä tietynlainen ehdotuksen vastaanotto kertoo vastaanottajan saman- tai eri-

mielisyydestä ehdottajan kanssa? Toisin sanoen ymmärtävätkö osallistujat 

vastaanoton hyväksynnäksi tai hylkäykseksi? 

– Käsittelevätkö osallistujat tutkittavia ehdotuksen vastaanottoja tarkoituksen-

mukaisina tai sallittuina toimintoina psykologisessa vuorovaikutustestissä, ja 

miten he osoittavat sen toiminnallaan? 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa teen metodivertailun eli esitän, miten kommuni-

kaatiohäiriöpisteyttäjä on arvioinut analysoimani ehdotuksen vastaanotot (artikkeli 

IV). Tässä vaiheessa tarkastelen siis vuorovaikutuksen arviointia. Näkökulmani on 

edelleen keskusteluntutkijan, kun vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

– Saavatko tutkimani ehdotuksen vastaanotot kommunikaatiohäiriöpisteitä? 
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– Voivatko menetelmät täydentää toisiaan vuorovaikutuksen arviointimenetel-

minä? 

Käsillä oleva väitöstutkimukseni yhteenveto etenee seuraavasti: Aluksi luvussa 2 

esittelen tutkimuskontekstin. Taustoitan tutkimustani ensinnäkin neuvottelu-

toimintaa ja ehdotukseen vastaamista koskevilla aiemmilla havainnolla, jotka on 

tehty keskusteluntutkimuksen parissa. Lisäksi esittelen skitsofreniatutkimuksessa 

käytetyn käsitteen ”kommunikaatiohäiriö” sekä kommunikaatiohäiriöiden testaa-

misen lähtökohtia. Seuraavassa luvussa 3 kerron Suomalaisesta adoptiolapsiperhe-

tutkimuksesta, josta käyttämäni vuorovaikutusaineisto on peräisin (luku 3.1). Sa-

massa pääluvussa kuvaan myös puoliso- ja perhe-Rorschach-testiä eli tutkimukseni 

varsinaista aineistoa (luku 3.2). Sen jälkeen esittelen aineistosta löytyviä ehdo-

tuksia ja niiden erilaisia vastaanottoja (luvut 3.3 ja 3.4). Luvun lopuksi kerron, mi-

ten aineistoon liittyvät eettiset näkökulmat on otettu huomioon (luku 3.5). Luvussa 

4 esittelen tutkimusmenetelmäni eli keskustelunanalyysin sekä niitä käsitteitä, 

jotka nousevat tutkimuksessani tärkeimmiksi. Sen jälkeen luvussa 5 käsittelen tut-

kimustuloksiani artikkeleittain. Lopuksi kokoan eri tutkimusartikkelien tulokset ja 

teen päätelmiä siitä, mitä ne kertovat ehdotukseen vastaamisesta toimintana ja kes-

kustelunanalyysistä ja kommunikaatiohäiriöpisteytyksestä vuorovaikutuksen arvi-

ointimenetelminä (luku 6). 
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2 Tutkimuksen konteksti 

Väitöstutkimuksessani 1) tarkastelen toimintaa ”ehdotukseen vastaaminen perheen 

psykologisessa vuorovaikutustestissä” ja 2) vertaan tämän toiminnan analyysi-

menetelmänä kahta tutkimusmetodia eli keskustelunanalyysiä ja kommunikaatio-

häiriöpisteytystä. Taustoitan tutkimustani ensin neuvottelutoimintaa ja erityisesti 

ehdotukseen vastaamista koskevilla havainnoilla, joita on tehty keskusteluntutki-

muksen parissa. Sen jälkeen esittelen kommunikaatiohäiriö-käsitteen sekä kommu-

nikaatiohäiriöiden testaamisen lähtökohtia. Tutkimusmetodiani keskustelunana-

lyysiä esittelen luvussa 4.  

2.1 Neuvottelu toimintana: ehdotukseen vastaaminen 

Käsitteellä neuvottelu voidaan tarkoittaa sekä neuvottelutapahtumaa (tilaisuutta, 

engl. event) että neuvottelutoimintaa (engl. activity).1  Muodolliseen neuvottelu-

tapahtumaan liittyy tyypillisesti etukäteen määritelty tehtävä, kuten 

rauhanehdoista sopiminen, ja usein neuvottelijat käyvät neuvotteluja jonkin ryh-

män, esimerkiksi valtion tai kansanryhmän, puolesta. Neuvottelutapahtumaa voi 

edeltää kirjallinen esityslista, ja neuvottelun kulusta voidaan pitää pöytäkirjaa. Ta-

vallista on, että onnistunut neuvottelu päätetään allekirjoittamalla sopimus, johon 

neuvottelun lopputulos on kirjattu. Neuvottelu toimintana sen sijaan ei rajoitu 

muodollisiin neuvottelutapahtumiin tai -tilanteisiin, vaan neuvottelutoimintana 

voidaan pitää mitä tahansa sosiaalista toimintaa, jossa tehdään päätöksiä yhdessä. 

Esimerkiksi kotoinen päätöksenteko siitä, mitä ruokaa laitetaan viikonloppuna tai 

minne matkustetaan kesälomalla, on toimintana neuvottelua. (Firth 1995: 3, 5–7, 

ks. myös Asmuß & Svennevig 2009: 9–11.) Edellisten merkitysten lisäksi 

neuvottelu-käsitettä voidaan käyttää metaforisesti, jolloin sillä tarkoitetaan sitä, että 

vuorovaikutuksessa osanottajat neuvottelevat koko ajan implisiittisesti 

merkityksistä, toisin sanoen tuottavat ja ylläpitävät osanottajien välistä 

yhteisymmärrystä eli intersubjektiivisuutta. Tällöin neuvottelun kohteena on 

esimerkiksi se, miksi toiminnoksi puheenvuoro tulkitaan, tai se, minkälaisia identi-

teettejä se tuottaa. (Ks. esim. Firth 1995: 11; ten Have 1995: 319; Hutchby & 

                                                        
1 Suomen kielen substantiivin neuvottelu merkitys on ’tilaisuus, jossa neuvotellaan, neuvonpito (jossa 
pyritään määrätulokseen), konsultointi, konsultaatio’. Verbin neuvotella merkitys on ’pohtia keskustel-
len (ja sopia) jotakin, pitää neuvoa, konsultoida’. (MOT Kielitoimiston sanakirja s. v. neuvottelu ja neu-
votella.) 



18 

Wooffitt 2008: 4; Levinson 2013: 104.) Jatkossa viittaan neuvottelu-sanalla nimen-

omaan neuvottelutoimintaan riippumatta neuvottelutilanteesta tai sen ulkoisista 

puitteista. 

Neuvottelutoiminta voidaan määritellä vuorovaikutukseksi, jossa osapuolilla 

on aluksi toisistaan poikkeavat kannat ja jossa he esittävät monenlaisia vaihtoehtoja, 

arvioivat niitä ja voivat lopulta päästä joko yhteisymmärrykseen jostain vaihto-

ehdosta tai eri vaihtoehtoja yhdistävään kompromissiin (ten Have 1995: 319). 

Tällöin osapuolilla on siis sekä vastakkaisia että yhteisiä tavoitteita: he ajavat omia 

intressejään mutta joutuvat tekemään yhteistyötä päästäkseen kaikkia tyydyttävään 

sopimukseen (ks. esim. Boden 1995: 85; Arminen 2005: 169). Neuvottelun ei kui-

tenkaan tarvitse alkaa osanottajien erimielisistä kannoista tai erisuuntaisista intres-

seistä, vaan joskus neuvoteltava asia paljastuu ja se määritellään vasta vuorovaiku-

tuksen kuluessa (Firth 1995: 7). Esimerkiksi silloin, kun perheen kesken ollaan 

ostamassa uutta autoa ja päätetään sen väristä, voi käydä ilmi, että yksi perheen-

jäsenistä pitää väriä samantekevänä ja muut haluavat sinisen auton. Tällöin pää-

töksentekoon ei liity erimielisyyttä vaan neuvottelu tarkoittaa sopimista sinisestä 

autosta.  

Neuvottelu on tilanteinen, ajallisesti ja paikallisesti kehittyvä prosessi, jonka 

lopputulosta ei voi päätellä esimerkiksi osanottajien alkuasemista, intresseistä, kes-

kinäisistä suhteista tai neuvottelustrategioista. Pikemminkin neuvottelu voidaan 

nähdä puheeseen perustuvana, vuorovaikutuksessa sekventiaalisesti rakentuvana 

toimintana, jonka lopputulos syntyy itse neuvotteluprosessissa. (Bilmes 1995: 61; 

Boden 1995: 83–84.) Boden (1995: 94–95, 98) tarjoaakin neuvottelun perusele-

mentiksi taivuttelu- tai vakuutteluprosessia (process of persuasion), jossa sekven-

tiaaliset ja toistuvat elementit, kuten uudelleenmuotoilut, johtavat kumulatiivisesti 

neuvottelun lopputuloksekseen. 

Maynard (1984) lähestyy neuvottelutoimintaa sekvenssitasolla ja pitää kaksi-

osaista neuvottelusekvenssiä (bargaining sequence) neuvottelun perustana tilan-

teissa, joissa syyttäjä ja puolustaja pyrkivät sopimukseen siitä, että syytetty tunnus-

taa rikoksen, jos syytettä lievennetään (plea bargaining). Tämä sekvenssi koostuu 

1) vuorosta, jossa puhuja A esittää oman kantansa, ja 2) seuraavasta vuorosta, jossa 

puhuja B tuo julki joko samanmielisyytensä tai ei-samanmielisyytensä ensin 

esitetyn kannan kanssa. Useimmissa neuvottelusekvensseissä puhuja A muotoilee 

oman kantansa ehdotukseksi (proposal) tai raportiksi (position-report). (Maynard 

1984: 78–84.) Tällainen ehdotus tai raportti luo odotuksen joko saman- tai eri-

mielisen kannan ottamisesta eli hyväksymisestä tai hylkäämisestä (ks. myös 

Davidson 1984: 102). Maynard (1984: 91–93) nimittääkin neuvottelusekvenssin 
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hyväksyntä- ja hylkäystoimintoja ”vastauksiksi” (reply). Muunlaisia seuraavia 

vuoroja hän nimittää ”responsseiksi”, koska ne eivät ota kantaa ehdotukseen 

suoraan vaan elaboroivat neuvottelusekvenssiä.2  Toisin sanoen responssit saavat 

aikaan sen, että neuvottelusekvenssin aloittava ja lopettava vuoro eivät sijaitse 

peräkkäin keskustelussa eivätkä välttämättä ole eri puhujien tuottamia. Maynard 

(1984: 93) jakaa responssit edelleen suoriin ja epäsuoriin. Suoralla responssilla 

ehdotuksen vastaanottaja (puhuja B) pyrkii puuttumaan ehdotukseen liittyvään 

ongelmanlähteeseen, joka estää häntä tuottamasta hyväksyntää tai hylkäystä. 

Tällaisia suoria responsseja ovat esimerkiksi välisekvenssin (insert(ion) sequence, 

ks. esim. Schegloff 1972: 78, 2007: 97) aloittava vuoro ja vastaehdotus. Epäsuoria 

responsseja puolestaan ovat hiljaisuus ja esimerkiksi englannin well ja uh, jotka 

saavat aikaan sen, että ehdotuksen esittäjä (puhuja A) yrittää paikallistaa ongelman-

lähteen ja korjata sen saadakseen samanmielisen vastauksen. Maynard (1984) 

esittää, että osanottajat orientoituvat neuvottelusekvenssiin perustavanlaatuisena 

osana neuvottelutoimintaa riippumatta siitä, päästäänkö ehdotuksesta yhteis-

ymmärrykseen neuvottelutapahtuman aikana. Tämä näkyy siinä, että aikaisempiin 

neuvottelusekvensseihin viitataan ja niitä siteerataan. Toisin sanoen neuvottelu-

sekvenssi muodostaa lähtökohdan myöhemmälle ehdoista tinkimiselle ja voi johtaa 

tarkentaviin arvioihin ja argumentteihin aiemmin esitetyn kannan puolesta tai sitä 

vastaan. (Maynard 1984: 100–102.)  

Arminen (2005: 169) esittää neuvottelun perustaksi ehdotussekvenssiä 

(proposal sequence), joka on tunnistettavissa jokapäiväisestä arkisesta vuorovaiku-

tuksesta. Se, että ehdotus tekee odotuksenmukaiseksi seuraavaksi toiminnoksi 

hyväksynnän tai hylkäyksen (Davidson 1984: 102), tarkoittaa sitä, että ehdotus on 

sidoksissa tavoitteeseen. Tämä puolestaan muuttaa vuorovaikutuksen selontekoa 

vaativaksi onnistumisensa suhteen. Armisen mukaan ehdotussekvenssi on kano-

nisessa muodossaan kolmiosainen: 1) puhuja A ehdottaa jotain, 2) puhuja B hyväk-

syy ehdotuksen ja 3) puhuja A vahvistaa hyväksynnän. (Arminen 2005: 169.) Täl-

lainen ehdotussekvenssi toteutuu esimerkissä 1. 

(1) Perhe 17, perhetesti, taulu I3 

01 → isä: mul tuli,(.)kaks ammuttua lintua mieleen 
02    sit jotka roikkuu seinällä. 
03    (.) 

                                                        
2 Nimitykset reply ja response ovat peräisin Goffmanilta (1981: 43). 
3 Aineistoesimerkeissä käytetyt litterointimerkit selitetään liitteessä 2. 
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04  isä: he he 
05    (.) 
06 → äiti: @se:inällä@ roikkuk,=↑HY[vä. ↑k]uule 
07  isä:                         [he he ] 
08  äiti: ↑ihan totta siivet retkottaa.= 
09  Kati: =JO[o.] 
10 → isä:    [ju]u. 

Riveillä 1–2 isä esittää mustetahratulkintaehdotuksensa kaks ammutta lintua – – 

jotka roikkuu seinällä. Vaikka ehdotus ei saa heti aikaan responssia vaan isä naurah-

taa sen perään (r. 4), äiti tuottaa seuraavaksi kielelliseksi vuoroksi hyväksynnän. 

Toisin sanoen hän osoittaa tunnistaneensa mustetahratulkinnan yhtäältä arvot-

tamalla sitä ja toisaalta kuvailemalla sitä edelleen (r. 6 ja 8). Lopuksi isä vahvistaa 

äidin hyväksynnän dialogipartikkelilla juu (r. 10).4  

Armisen (2005: 170) mukaan ehdotusta ei suinkaan aina seuraa hyväksyntä 

vaan ehdotussekvenssi voi mutkistua monin tavoin ehdotuksen jälkeen.5 Hän jakaa 

tyypillisimmät ehdotussekvenssiä mutkistavat toiminnot neljään kategoriaan. 

Ensinnäkin ehdotuksen vastaanottaja voi pyytää lisätietoa ehdotuksesta ennen kuin 

ottaa siihen kantaa. Toiseksi vastaanottaja voi asettaa ehtoja ehdotuksen hyväksy-

miselle. Kolmanneksi vastaanottaja voi viivyttää vastaustaan, jolloin ehdottaja tyy-

pillisesti muokkaa ehdotustaan (ks. myös Davidson 1984, 1990). Neljänneksi 

vastaanottaja voi hylätä ehdotuksen. (Arminen 2005: 171–173.) Näistä kategoriois-

ta lisätiedon pyytäminen ja ehtojen asettaminen lukeutuvat Maynardin (1984: 92–

93) kuvaamiin ”suoriin responsseihin”, vastauksen viivyttäminen eli hiljaisuus lu-

keutuu ”epäsuoriin responsseihin” ja ehdotuksen hylkäys lukeutuu ”vastauksiin”.  

Koska neuvottelussa ehdotusta voi seurata monenlaisia toimintoja, tutkimuk-

sen kohteena on ollut myös se, mikä voidaan tulkita ehdotuksen hyväksynnäksi tai 

ehdotusta koskevaksi päätökseksi. Huisman (2001) korostaa sitä, että (kokous-) 

päätös syntyy vuorovaikutusprosessin tuloksena, eli osanottajat tuottavat yhdessä 

formulaatioita tulevaisuutta koskevista asiaintiloista, ja muokkaamalla ja arvioi-

malla positiivisesti näitä formulaatioita he sitoutuvat tiettyihin asiaintiloihin. 

Tämän vuoksi yhtä tiettyä lausumaa ei yleensä voida osoittaa päätökseksi. Lisäksi 

                                                        
4 Lähes samaan aikaan isän vahvistuksen kanssa tulee perheen tyttären Katin samanmielisyyden ilmaus 
joo (r. 9). 
5  Arminen (2005: 173–175) kuvaa ehdotussekvenssin mutkistumista myös ennen ehdotusta (pre-
proposal complications) sekä sellaisissa tilanteissa, joissa osapuolet rakentavat ehdotuksen yhdessä (co-
construction of proposal).  
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Huisman on havainnut aineistostaan,6 että päätöksiä ei juurikaan eksplikoida, vaik-

ka se olisi aivan mahdollista. Esimerkiksi kokouksen puheenjohtaja voisi sanoa 

sitten päätämme, että – –, millä hän osoittaisi, että hyväksyvä päätös on tehty ja 

että keskustelussa voidaan siirtyä uusiin aiheisiin. Näin tapahtuu kuitenkin vain 

hyvin harvoin. Huisman (2001) osoittaa myös, että eri yhteisöt poikkeavat 

toisistaan sen suhteen, minkä ne laskevat päätökseksi. Eroja on esimerkiksi siinä, 

kenen hyväksynnällä (positiivisella formulaatiolla) on merkitystä: riittääkö saman-

mielisyyden osoitus puheenjohtajalta, vai tarvitaanko se kaikilta osallistujilta? Eri 

yhteisöissä neuvottelijat orientoituvat erilaisiin neuvottelunormeihin – he ottavat 

osaa vuorovaikutukseen ja orientoituvat toistensa (ammatti)rooleihin eri tavoin. 

Lyhyesti sanottuna eri ryhmissä on erilaiset osallistumiskehikot. (Huisman 2001: 

75–79, osallistumiskehikosta ks. Goffman 1981: 137; Goodwin 1981: 166.)  

Myös Stevanovic (2012b) lähestyy ehdotukseen vastaamista ja päätöksentekoa 

siitä näkökulmasta, mitä osallistujat pitävät ehdotuksen hyväksyntänä ja tehtynä 

päätöksenä. Hänen suomenkielisessä aineistossaan 7  neuvottelijoita on kaksi ja 

ehdotukset hyväksytään leksikaaliselta sisällöltään ja rakenteeltaan kahdenlaisilla 

vuoroilla: Ensinnäkin ehdotuksen vastaanottaja voi esittää, että toimitaan ehdo-

tuksen mukaan (action declaration, esim. ”joo (.) laitetaan se.”). Toisaalta hän voi 

esittää positiivisen arvion ehdotuksesta (positive evaluation, esim. ”th ↑joo toi o 

hyvä.”). (Stevanovic 2012b: 844, 847–848.) Analyysissään Stevanovic (2012b) kes-

kittyy erityisesti tällaisten vuorojen prosodiaan ja osoittaa, että prosodia vaikuttaa 

siihen, tulkitsevatko neuvottelijat vuoron osoittavan tehtyä päätöstä ja sekvenssin 

sulkemista. Innostuneella ”dynaamisella prosodialla” (dynamic prosody) tuotettu 

hyväksymisvuoro ilmaisee uuden päätöksen syntyneen ja implikoi ehdotus-

sekvenssin sulkemista. Sitä vastoin ”tasaisella prosodialla” (flat prosody) tuotettu 

vuoro ei saa aikaan samaa, vaan sen jälkeen neuvottelijat jatkavat edelleen 

ehdotuksen käsittelyä. Kolmanneksi hyväksymisvuoro, jossa yhdistyy dynaamisia 

ja tasaisia prosodisia piirteitä (flat-stylized prosody), riittää ilmaisemaan, että 

päätös on syntynyt, ja sulkemaan sekvenssin. Toimintona se ei kuitenkaan vastaa 

innostuneella prosodialla tuotettua hyväksymisvuoroa, vaan se implikoi, että 

                                                        
6 Huismanin (2001: 71) aineistossa ehdotuksia ja päätöksiä tehdään kolmen hollantilaisen organisaation 
(tieto- ja viestintäteknologiayrityksen, yliopistosairaalan huolto-osaston ja ammattikorkeakoulun) 
johtoryhmien kokouksissa sekä yhden hollantilaisen lukion opetushenkilökunnan kokouksessa. 
7 Stevanovicin (2012b: 844) aineistossa suomalainen pappi ja kanttori suunnittelevat yhteisiä työtehtä-
viä eli he tekevät ehdotuksia ja päättävät esimerkiksi siitä, mitä virsiä jumalanpalveluksessa lauletaan 
ja miten ne sijoittuvat jumalanpalvelusjärjestyksessä.  
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hyväksyminen on mukautumista ehdotukseen, koska parempaakaan ehdotusta ei 

ole tarjolla. (Stevanovic 2012b: 844–845, 857–858.) 

Stevanovic (2012a) nimeää yhteisiä työtehtäviä koskevista päätöksenteko-

sekvensseistä kolme olennaista toimintoa, jotka ehdotuksen vastaanottaja tuottaa ja 

jotka ovat edellytys sille, että päätöstä voidaan pitää aidosti yhteisenä. Ensinnäkin 

vastaanottaja osoittaa, että hänellä on pääsy (access) ehdotuksen sisältöön. Toisin 

sanoen hän tuo ilmi, että hän tietää, mistä ehdotuksessa on kysymys, ja että hänen 

on siksi mahdollista ottaa siihen kantaa. Toiseksi vastaanottaja ilmaisee saman-

mielisyytensä (agreement) ehdottajan kanssa. Kolmanneksi vastaanottaja osoittaa 

sitoutumisensa (commitment) ehdotettuun toimintaan. 8  Jos vastaanottaja jättää 

tuottamatta jonkin tai joitain näistä toiminnoista, seurauksena on joko se, että 

ehdotus raukeaa tyhjiin eli se implisiittisesti hylätään, tai se, että ehdotuksen 

hyväksyntä jää yksipuoliseksi. Yksipuolisella päätöksellä Stevanovic tarkoittaa 

toimintaa, jossa ehdotuksen vastaanottaja myöntyy ehdotukseen osoittamalla 

sitoutumisensa mutta ilmaisematta, 1) että hän ymmärtää, mistä ehdotuksessa on 

kysymys (access), tai 2) että hän on samaa mieltä ehdottajan kanssa (agreement). 

Näyttää siltä, että toimimalla näin vastaanottaja välttää huomion kiinnittymisen 

siihen, että ehdottaja hakee hänen hyväksyntäänsä ehdotukselle. (Stevanovic 2012a: 

781–785, 792–798.)  

Tässä alaluvussa olen esitellyt tutkimusta, joka käsittelee neuvottelutoimintaa 

erityisesti sen perussekvenssin eli ehdotuksen ja sitä seuraavan hyväksynnän tai 

hylkäyksen kannalta. Kuten edellä on käynyt ilmi, ehdotuksiin vastataan monin 

tavoin ja tutkijat luokittelevat ja nimittävät jossain määrin eri tavoin näitä ehdotuk-

sia seuraavia vuoroja. Tässä tutkimuksessa käytän nimitystä ”(ensi)responssi” tar-

koittamassa mitä tahansa ehdotusta seuraavaa vuoroa, jonka tuottaa ehdotuksen 

vastaanottaja (ks. luku 3.4, ks. myös Stivers 2010: 7). Se ei siis vastaa Maynardin 

(1984) käyttämää responssi-nimitystä. Toiseksi edellä on käynyt ilmi, että se, 

minkä osallistujat laskevat hyväksynnäksi ja päätökseksi, riippuu kontekstista. 

Toisin sanoen eri yhteisöissä neuvottelijat suuntautuvat erilaisiin neuvottelu-

normeihin (Huisman 2001). Tutkimukseni rakentuu tälle aiemmalle tutkimukselle 

ja täydentää sitä keskittymällä sellaisiin ehdotuksen vastaanottoihin, jotka eivät ole 

eksplisiittisiä hyväksyntöjä tai hylkäyksiä. Näkökulmanani on tällaisten vastaan-

                                                        
8 Kielellisten keinojen lisäksi neuvottelijat voivat tehdä päätöksen näkyväksi esimerkiksi kirjoittamalla 
sen muistiin (Stevanovic 2012a: 783–785; Pälli & Lehtinen 2014: 96–101) tai toimimalla saman tien 
sen mukaan (Asmuß & Oshima 2012: 74). Lisäksi virallisissa kokoustilanteissa puheenjohtaja voi il-
maista päätöksen syntyhetken nuijankopautuksella (ks. myös Stevanovic 2012b: 844). 
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ottojen selkeys ja ymmärrettävyys sekä toisaalta sallittuus ja tarkoituksenmukai-

suus tutkittavassa vuorovaikutuskontekstissa. Tämän näkökulman olen valinnut 

siksi, että vuorovaikutuksen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus ovat lähtökohtia 

kommunikaatiohäiriöpisteytyksessä. 

2.2 Kommunikaatiohäiriöt ja niiden testaaminen 

Jo 1900-luvun alussa raportoitiin havainnosta, että useiden skitsofreniapotilaiden 

perheissä kommunikoidaan poikkeavasti (Wynne, Singer, Bartko & Toohey 1977: 

254–255). Perheiden vuorovaikutusta alettiin tutkia systemaattisesti kuitenkin 

vasta 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin yhdysvaltalaiset skitsofreniatutkijat Lyman C. 

Wynne ja Margaret Singer esittivät, että perheen keskinen vuorovaikutus ja 

erityisesti vanhempien tapa kommunikoida vaikuttavat lapsen psyykkiseen kehi-

tykseen (Wynne & Singer 1963a, b; Singer & Wynne 1965a, b). Wynne ja Singer 

loivat käsitteen ”kommunikaatiohäiriö” (Communication Deviance, CD), jolla he 

tarkoittivat kyvyttömyyttä keskittyä käsiteltävään aiheeseen ja pitää huomio siinä 

sekä kyvyttömyyttä jakaa merkityksiä toisten kanssa. Heidän mukaansa kommuni-

kaatiohäiriöinen vanhempi luo puheellaan ja toiminnallaan lapselle hajanaisen ja 

sekavan kasvuympäristön, jossa lapsen loogisen ajattelun kehitys voi häiriintyä. 

Sittemmin vanhemman poikkeavaa tapaa kommunikoida on tarkasteltu lapsen 

psykiatristen häiriöiden riskitekijänä ja useissa tutkimuksissa on osoitettu, että 

vanhemman tiheästi toistuvat kommunikaatiohäiriöt ovat yhteydessä lapsen 

ajatushäiriöihin ja skitsofreniaspektrin häiriöihin (Wynne ym. 1977; Wahlberg, 

Wynne, Oja, Keskitalo, Pykäläinen, Lahti, Moring, Naarala, Sorri, Seitamaa, Läksy, 

Kolassa & Tienari 1997; Wahlberg, Wynne, Oja, Keskitalo, Anais-Tanner, 

Koistinen, Tarvainen, Hakko, Lahti, Moring, Naarala, Sorri & Tienari 2000; Roisko, 

Wahlberg, Miettunen & Tienari 2014; de Sousa, Varese, Sellwood & Bentall 

2014).9 

Kommunikaatiohäiriöinen puhe on epäselvää, hämmentävää ja ristiriitaista 

(Miklowitz & Stackman 1992: 2). Keskustelukumppanille tulee tunne, että puhees-

                                                        
9 Skitsofrenian syntymekanismia ei ole vieläkään selvitetty. Aikaisemmin osa skitsofreniatutkijoista piti 
taudin syynä perinnöllisiä tekijöitä (esim. skitsofrenia jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla), 
kun taas osa tutkijoista piti syynä ympäristötekijöitä (esim. raskaudenaikaiset komplikaatiot, psyko-
sosiaalinen kasvuympäristö). (Esim. Tandon, Keshavan & Nasrallah 2008.) Tätä kahtiajakoa alettiin 
purkaa 1990-luvulla, ja nykytutkimus kohdistuu entistä enemmän perinnöllisten ja ympäristötekijöiden 
yhteisvaikutuksen selvittämiseen (esim. Wahlberg ym. 1997; Tienari ym. 2004). 
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sa asioita ei viedä päätökseen. Kommunikaatiohäiriöinen puhuja keskeyttää ja häi-

ritsee vuorovaikutusta; hän voi myös käyttää sanoja epätyypillisesti ja tehdä päätel-

miä poikkeavasti. (Singer & Wynne 1966: 260–261.) Seurauksena voi olla se, että 

keskustelukumppani jää epäilemään, kuuliko tai ymmärsikö hän oikein (Wahlberg 

1998: 522). Wynne ja Singer (1963a: 194) korostavat, että häiriöt perheen vuoro-

vaikutuksessa eivät välttämättä käy ilmi kontekstistaan irrotetuista lausumista 

(isolated statements), jotka yksinään saattavat vaikuttaa ”normaaleilta”.10 Sen si-

jaan kommunikaatiohäiriöt tulevat näkyviin, kun tarkastellaan perheen vuoro-

vaikutusta keskustelun alusta sen loppuun. Wynne ja Singer (1963a: 194–195) ver-

taavat perheen hämmentävää ja hajanaista vuorovaikutusta skitsofreniaa sairas-

tavan henkilön sirpaleiseen tai epämääräiseen ajatteluun ja antavat vuorovaikutuk-

sesta seuraavan esimerkin: 

Daughter (presenting patient), complainingly: Nobody will listen to me. 

Everybody is trying to still me. 

Mother: Nobody wants to kill you.  

Father: If you’re going to associate with intellectual people, you’re going to 

have to remember that still is a noun and not a verb. 

Esimerkki on peräisin terapiaistunnosta, johon osallistuvat skitsofreniaa sairastava 

tytär ja hänen vanhempansa. Skitsofreniatutkijoiden mukaan ongelmallista esimer-

kin vuorovaikutuksessa on se, että perheenjäsenten huomio ei kohdistu samaan 

kohteeseen. Toisin sanoen esimerkissä jää epävarmaksi, puhuvatko perheenjäsenet 

samasta aiheesta. (Miklowitz & Stackman 1992: 2.) 

Kommunikaatiohäiriöitä esiintyy silloin tällöin lähes kaikkien ihmisten spon-

taanissa puheessa, erityisesti erilaisissa stressitilanteissa. Merkitystä on kuitenkin 

sillä, että skitsofreniapotilaiden vanhemmat tuottavat kommunikaatiohäiriöitä eri-

tyisen paljon – myös sellaisissa kohtuullisen standardoiduissa testitilanteissa, joissa 

muut vanhemmat tuottavat niitä vain vähän. (Singer & Wynne 1966: 261.) 

Wynnen ja Singerin määritelmän mukaisia kommunikaatiohäiriöitä on tutkittu 

englanninkielisen vuorovaikutuksen lisäksi espanjankielisestä (Doane, Miklowitz, 

Oranchak, Flores de Apodaca, Karno, Strachan & Jenkins 1989; Kymalainen, 

Weisman, Rosales & Armesto 2006), hollanninkielisestä (Nugter, Dingemans, 

Linszen, Van der Does & Gersons 1997), norjankielisestä (Rund 1986; Rund & 

Blakar 1986) ja suomenkielisestä vuorovaikutuksesta (esim. Rasku-Puttonen, 

                                                        
10 Lainausmerkit Wynnen ja Singerin (1963a: 194) alkuperäisessä tekstissä. 
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Lyytinen, Poikkeus, Laakso & Ahonen 1994; Wahlberg ym. 1997). Myös näillä 

kieli- ja kulttuurialueilla vanhempien kommunikaatiohäiriöiden on todettu liittyvän 

tiettyihin lapsen psykiatrisiin häiriöihin tai oppimisvaikeuksiin (Miklowitz & 

Stackman 1992: 32; Roisko 2014: 37). 

Kommunikaatiohäiriöiden arvioimista ja laskemista varten on kehitytty erilai-

sia menetelmiä testiasetelmineen ja arviointikriteereineen. Eniten käytetty testiase-

telma on projektiivinen testi, eli testattavan tehtävänä on tulkita moniselitteistä 

testimateriaalia testaajalle (Miklowitz & Stackman 1992: 3, ks. myös Roisko ym. 

2014; de Sousa ym. 2014).11  Testimateriaalina voi olla esimerkiksi Rorschachin 

mustetahratauluja tai muita testikuvia. Wynne ym. (1977: 261) korostavat kuitenkin 

sitä, että vaikka asetelmana on projektiivinen testi, testiä ei käytetä tavalliseen 

tapaan. Tarkoituksena ei siis ole analysoida testattavan mustetahratulkintoja siltä 

kannalta, mitä ne kertovat hänen psyykensisäisistä projektioistaan. Pikemminkin 

tarkoituksena on saada testattava kommunikoimaan testaajan kanssa (Wynne ym. 

1977: 261). Testitilanteen vuorovaikutus kirjoitetaan sanasta sa-

naan ”pöytäkirjaksi”, ja testattavan tuottamasta puheesta arvioidaan erityisesti 

vuorovaikutuksen selkeyttä ja rakenteellisia piirteitä. Koska kommunikaatio-

häiriöinen puhe hämmentää kuulijaa ja saa hänet epävarmaksi kuulemastaan 

(Wahlberg 1998: 522), kommunikaatiohäiriöiden arvioija asemoi itsensä ”keneksi 

tahansa toiseksi” (”a generalised other”), joka pyrkii ymmärtämään, mitä puhuja 

tarkoittaa (Wahlberg ym. 1997: 357). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti 

siihen, miten testattava järjestää ajatuksiaan ja miten hän jakaa huomion kohteen ja 

merkityksen testaajan kanssa. Lisäksi arvioidaan sitä, miten testattava tulkitsee 

testaajalle todellisuuttaan – eli sitä, mitä mustetahrataulut esittävät. (Singer & 

Wynne 1965b: 201; Wynne ym. 1977: 261.) 

Kommunikaatiohäiriöitä voidaan arvioida myös perhetestin perusteella 

(Family Rorschach Test, Loveland ym. 1963). Perhe-Rorschach-testissä perheen-

jäsenten tehtävänä on tulkita mustetahratauluja keskenään ja yrittää löytää tauluista 

mahdollisimman monta sellaista tulkintaa, joista kaikki perheenjäsenet voivat olla 

yhtä mieltä. Tällaisen testiasetelman avulla tutkijat pääsevät arvioimaan vuoro-

vaikutusta, joka on kullekin perheelle ominaista. Toisin sanoen perheen on mahdol-

lista keskustella ja toimia omalla tavallaan, koska testaaja ei osallistu vuorovaiku-

tukseen ja koska testi on strukturoimaton. Lovelandin ym. (1963: 192) mukaan testi 

sopii eri perheille riippumatta perheenjäsenten älykkyydestä, koulutuksesta, kult-

tuurista, sosioekonomisesta asemasta ja mahdollisista mielenterveyden häiriöistä. 

                                                        
11 Projektiivisista testeistä ks. esim. Lilienfeld, Wood & Garb 2000. 
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Lisäksi tutkijoiden kokemus on se, että testitehtävä on luonteeltaan pelimäinen ja 

että se saa yleensä aikaan vilkasta ja värikästä keskustelua. Ennen kaikkea testi-

asetelma tuo julki, miten perheessä ratkaistaan erimielisyydet, koska ihmiset eivät 

koskaan näe kaikkia mustetahratauluja täysin samoin (Loveland ym. 1963: 192, 

195). Erityisen kiinnostuneita Loveland ym. (1963: 193) ovat mahdollisuudesta, 

että perheenjäsenet tulkitsevat testissä mustetahrataulujen ”todellisuutta” toisilleen 

samaan tapaan kuin vanhemmat tulkitsevat todellisuutta lapselle tämän kehitys-

vuosien aikana. Tutkijat kuitenkin korostavat, että vaikka vuorovaikutus testissä 

antaa mahdollisuuden päätellä, miten perheenjäsenet keskustelevat keskenään 

yleensä (toisin sanoen muualla kuin testitilanteessa), vuorovaikutus on myös 

perheen keskistä vuorovaikutusta testitilanteessa ja analysoitavissa sellaisena 

(Loveland ym. 1963: 194).  

Singer ja Wynne julkaisivat vuonna 1966 ohjekirjan Principles for Scoring 

Communication Defects and Deviances in Parents of Schizophrenics: Rorschach 

and TAT 12  Scoring Manuals. Sen perusteella voi pisteyttää ”luotettavasti” 

ja ”melko nopeasti” testattavan tuottamia kommunikaatiohäiriöitä muun muassa 

yksilö-Rorschach-testin pöytäkirjasta (Singer & Wynne 1966: 260). Ohjekirjassa 

esitettyjen kommunikaatiohäiriökriteerien pohjalta on myöhemmin kirjoitettu 

tarkemmat pisteytysohjeet (Singer & Wynne 1986), jotka Pirjo Keskitalo ja Karl-

Erik Wahlberg ovat mukauttaneet suomeen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin 

sopiviksi yhteistyössä Singerin ja Wynnen kanssa (ks. Wahlberg 1994: 157–162). 

Keskitalo ja Wahlberg (1996) ovat kirjoittaneet myös CD-käsikirjan puoliso- ja 

perhe-Rorschach-testien vuorovaikutuksen pisteyttämistä varten. Tämä julkai-

sematon käsikirja perustuu Singerin ja Fauncen (1977) englanninkieliseen 

käsikirjaan. Siinä esitettyjen kriteerien perusteella on saavutettu hyvä 

arvioitsijareliabiliteetti, kun arvioidaan perheenjäsenten kommunikaatiohäiriöitä (r 

= 0,92, ks. Roisko, Wahlberg, Hakko, Wynne & Tienari 2011: 67). Väitöstutkimuk-

seni IV osajulkaisussa esitetyt kommunikaatiohäiriöpisteet kriteereineen 

perustuvat nimenomaan tähän Keskitalon ja Wahlbergin kirjoittamaan CD-käsi-

kirjaan, ja käytän siitä jatkossa nimitystä ”CD-käsikirja”. 

CD-käsikirja sisältää 40 kommunikaatiohäiriökriteeriä esimerkkeineen. Kri-

teerien valinta on perustunut ensinnäkin Singerin ja Wynnen (1966: 261) käsityk-

                                                        
12 TAT eli Thematic Apperception Test on persoonallisuuden tutkimiseen käytettävä projektiivinen testi. 
Siinä testattavalle näytetään kuvia monitulkintaisista sosiaalisista tilanteista ja hänen tehtävänään on 
kertoa tarina kussakin kuvassa esiintyvistä henkilöistä. (Ks. esim. Lilienfeld ym. 2000: 39.) 
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seen perheen keskisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta persoonallisuuden kehityk-

seen: Normaalin kehityksen kannalta oleellisia ovat vanhempien kyky keskittyä 

käsiteltävään aiheeseen, kyky jakaa merkityksiä toisten kanssa ja kyky kommuni-

koida keskenään ja lastensa kanssa. Toisin sanoen vanhemmat luovat lapselle puit-

teet oppia esimerkiksi se, miten pidetään yllä ihmissuhteita, tai se, miten sitoudu-

taan erilaisiin tehtäviin ja tavoitteisiin elämässä. Toisekseen kriteerien valinta on 

perustunut Singerin ja Wynnen (esim. 1965a) varhaisiin empiirisiin tutkimuksiin, 

joissa analysoimalla vanhempien poikkeavia vuorovaikutustapoja on pystytty päät-

telemään, minkätyyppinen häiriö näkyy lapsen persoonallisuudessa.  

CD-käsikirjan 40 kommunikaatiohäiriökriteeriä näkyvät liitteessä 1. En käsit-

tele niitä systemaattisesti tässä väitöskirjassa, vaan esittelen ja analysoin vain niitä 

kommunikaatiohäiriökriteerejä, jotka ovat tavallisimpia tutkimukseni kohteena 

olevissa ehdotussekvensseissä. Tässä vaiheessa mainitsen kuitenkin yhden seikan 

CD-käsikirjan tavasta kuvata kommunikaatiohäiriöitä: CD-käsikirja määrittelee jo-

kaisen häiriön ensin sanallisesti ja esittää sen jälkeen häiriötä havainnollistavia 

keskustelunkatkelmia todellisista Rorschach-testeistä. Näiden keskustelunkatkel-

mien esitystavassa on keskusteluntutkijan näkökulmasta erilaista se, että katkelma 

loppuu häiriövuoroon eikä lukijalle näytetä, mitä seuraa vuoron jälkeen. Esimer-

kiksi kommunikaatiohäiriökriteeri ”kysymysvastaukset” (nro 170, ks. liite 1) tar-

koittaa interrogatiivimuodossa esitettyjä mustetahratulkintoja. CD-käsikirja ha-

vainnollistaa kriteeriä esittämällä muun muassa katkelman, joka käsittää vain 

yhden vuoron eli mustetahratulkinnan voisiko se olla matto (CD-käsikirja, CD-nro 

170). Katkelmasta ei siis käy ilmi, miten muut keskustelijat reagoivat ”kysymys-

vastaukseen”, jonka CD-käsikirja määrittelee kommunikaatiohäiriöksi. 
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3 Tutkimusaineisto 

Tässä luvussa esittelen ensin Suomalaisen adoptiolapsiperhetutkimuksen, josta 

väitöstutkimuksen aineistona käyttämäni psykologiset testit ovat peräisin. Seuraa-

vaksi kuvailen puoliso- ja perhe-Rorschach-testiä testi- ja vuorovaikutustilanteena. 

Sen jälkeen keskityn väitöstutkimukseni kohteeseen eli toimintajaksoihin, joissa 

ehdotetaan mustetahratulkintoja ja vastataan toisten esittämiin ehdotuksiin. Lo-

puksi käsittelen tutkimusaineistooni liittyviä eettisiä näkökulmia.  

3.1 Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus 

Tutkimusaineistoni on peräisin Suomalaisesta adoptiolapsiperhetutkimuksesta 

(Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia, esim. Tienari ym. 2004). 

Adoptiolapsiperhetutkimus on Oulun yliopiston psykiatrian oppiaineen hanke, 

jossa on analysoitu yhteyttä lapsen geneettisen perimän, perheen keskisen vuoro-

vaikutuksen ja lapsen vakavien mielenterveyshäiriöiden välillä. Tutkimuksessa 

hyödynnetty adoptioasetelma mahdollistaa sen, että lapsen geneettistä skitsofrenia-

riskiä ja kehitysvuosien vuorovaikutusympäristön aiheuttamaa skitsofreniariskiä 

voidaan arvioida irrallaan toisistaan. Tämä on tarpeen, koska osa skitsofrenia-

tapauksista esiintyy perheittäin (ks. esim. Tandon ym. 2008: 5–6) eikä muutoin 

voida selvittää, johtuuko lapsen suurentunut skitsofreniariski siitä, että hän saa sen 

perimässään vanhemmaltaan, vai siitä, että hän kasvaa vuorovaikutuksessa van-

hempansa kanssa. Perimän ja biologisen vanhemman luoman kasvuympäristön 

aiheuttama sairastumisriski on adoptiolapsiperhetutkimuksessa erotettu toisistaan 

siten, että tutkimukseen on valittu perheitä, joissa lapset kasvavat adoptioperheissä. 

Toisin sanoen lapset eivät kasva samassa vuorovaikutusympäristössä biologisten 

vanhempiensa kanssa. Tutkimusasetelmassa tapauslasten biologinen äiti on sairas-

tunut skitsofreniaan tai paranoidiseen psykoosiin mutta verrokkilasten biologisella 

äidillä ei ole näitä diagnooseja (Tienari, Wynne, Moring, Läksy, Nieminen, Sorri, 

Lahti, Wahlberg, Naarala, Kurki-Suonio, Saarento, Koistinen, Tarvainen, Hakko & 

Miettunen 2000: 434). Lisäksi tutkimuksessa on arvioitu lapsen kehitysvuosien 

vuorovaikutusympäristöä eli analysoitu adoptioperheen vuorovaikutusta. Tämä 

arviointi on tehty puolistrukturaalisten yksilö-, puoliso- ja perhehaastatteluiden 

sekä yksilö-, puoliso- ja perhe-Rorschach-testien avulla. Lopuksi tutkimuksessa on 

analysoitu lapsen geneettisen skitsofreniariskin ja vuorovaikutusympäristön 

aiheuttaman riskin yhteisvaikutusta (esim. Tienari ym. 2004; Wahlberg, Wynne, 

Hakko, Läksy, Moring, Miettunen & Tienari 2004). 
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Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus aloitettiin 1970-luvun lopulla. Tällöin 

suomalaisten psykiatristen sairaaloiden potilastiedoista etsittiin kaikki naiset, jotka 

olivat olleet sairaalahoidossa skitsofrenian tai paranoidisen psykoosin vuoksi 

1.1.1960 tai sen jälkeen. Naisia etsittiin vuoden 1979 loppuun saakka, ja heitä löy-

dettiin yhteensä 19 447. Seuraavaksi tarkistettiin väestörekisteristä ja seurakuntien 

rekistereistä, ketkä näistä naisista olivat antaneet lapsensa adoptoitavaksi. Näin 

löytyi 291 adoptiolasta, joista 190 hyväksyttiin mukaan tutkimukseen.13  Näille 

tapauslapsille etsittiin sitten verrokkilapset sukupuolen, iän, adoptioiän, adoptio-

vanhemman iän, adoptioperheen sosioekonomisen aseman sekä adoptiovanhem-

pien lukumäärän (molemmat vanhemmat vai pelkkä äiti) suhteen. Lopulta tut-

kimusaineisto käsitti 190 tapauslasta ja 192 verrokkilasta.14  (Tienari ym. 2000: 

434–435; Tienari ym. 2003: 1589.) 

Adoptiolapsiperhetutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa psykiatri vieraili 

adoptioperheen kotona ja haastatteli ja testasi perheenjäseniä yhdessä ja erikseen 

noin 14–16 tuntia (Wahlberg ym. 1997: 357). Väitöstutkimukseni aineiston puo-

liso- ja perhe-Rorschach-testit (ks. alaluku 3.2) ovat peräisin nimenomaan tästä 

adoptiolapsiperhetutkimuksen vaiheesta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa, 12–14 

vuoden jälkeen, eri psykiatri tapasi adoptiolapsen, haastatteli tätä ja arvioi tämän 

mielenterveyden tilan. Sen jälkeen adoptiolapsia seurattiin vielä kansallisten 

potilasrekisterien avulla vuoden 2000 loppuun saakka, eli adoptiolapsen kokonais-

seuranta-aika kesti keskimäärin 21 vuotta. (Tienari ym. 2004: 217; Wahlberg, ym. 

2004: 1533.) 

Adoptiolapsiperhetutkimuksen päätuloksena voidaan pitää havaintoa, että ge-

neettinen perimä ja kehitysvuosien vuorovaikutusympäristö vaikuttavat yhdessä 

riskiin sairastua vakaviin mielenterveyshäiriöihin (Wahlberg ym. 2004). Tämä käy 

ilmi tilastollisesta analyysistä, jossa huomioitiin 1) adoptiolapsen geneettinen 

perimä, 2) adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöt sekä 3) lapsen perimän ja 

adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöiden yhteisvaikutus. Analyysissä aino-

astaan perimän ja vanhempien kommunikaatiohäiriöiden yhteisvaikutus osoittautui 

tilastollisesti merkitseväksi riskitekijäksi (Wahlberg ym. 2004: 1535). Tutkimuk-

                                                        
13  Adoptiolapsi jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle esimerkiksi siinä tapauksessa, että kyseessä oli 
sukulaisadoptio tai että lapsi oli adoptoitu ulkomaille (Tienari ym. 2000: 435).  
14  Adoptiolapsiperhetutkimuksessa verrokkilapsia on enemmän kuin tapauslapsia, sillä alun perin 
aineistonkeruussa pyrittiin siihen, että verrokkilapsia olisi kaksinkertainen määrä tapauslapsiin 
verrattuna. Tästä kuitenkin luovuttiin, koska tutkijoiden työmäärä alkoi kasvaa liian suureksi. 
Lopulliseen aineistoon jäi joka tapauksessa verrokkilasten ylimäärä verrattuna tapauslapsiin. (Ks. 
Tienari ym. 2000: 435.) 
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sessa suurin riski sairastua vakaviin mielenterveyshäiriöihin oli siis niillä adoptio-

lapsilla, joiden biologisella äidillä oli diagnosoitu skitsofreniaspektriin kuuluva 

häiriö ja jotka lisäksi altistuivat kommunikaatiohäiriöiselle vuorovaikutukselle 

adoptioperheessään (Tienari ym. 2004: Wahlberg ym. 2004: 1536). Sen sijaan 

adoptioperheen selkeä ja ymmärrettävä vuorovaikutus tuki adoptiolapsen tervettä 

kognitiivista kehitystä eli suojasi korkean geneettisen riskin lapsia sairastumiselta 

(Wahlberg ym. 2004: 1538). 

3.2 Puoliso- ja perhe-Rorschach-testit 

Suomalaisessa adoptiolapsiperhetutkimuksessa arvioitiin lapsen kehitysvuosien 

vuorovaikutusympäristöä adoptioperheen jäsenten yksilö-, puoliso- ja perhe-

Rorschach-testien avulla. Väitöstutkimuksessani käytän tästä aineistosta vain 

puoliso- ja perhetestejä, koska niissä perheenjäsenet keskustelevat toistensa kanssa. 

Testien lukumäärä jouduttiin rajaamaan 22:een, koska lähes 400 testin aineisto olisi 

ollut liian laaja tutkittavaksi keskustelunanalyysin menetelmällä ja toisaalta 22 

testin aineisto oli menetelmän kannalta riittävä (ks. alaluku 3.3). Tutkittavat 22 

testiä valittiin adoptiolapsen iän perusteella eli mukaan otettiin ne perheet, joissa 

lapsi oli testaushetkellä 13–16 vuotta. Yläikärajaksi sovittiin 16 vuotta, koska ha-

luttiin, että lapsi asui testaushetkellä vielä kotona eli adoptiovanhempiensa 

vaikutuspiirissä ja samassa vuorovaikutusympäristössä. Alaikäraja 13 vuotta puo-

lestaan määräytyi käytännön syistä, koska väitöstutkimuksessa haluttiin säilyttää 

adoptiolapsiperhetutkimuksen tapaus–verrokki-asetelma. Samanikäisiä lapsia piti 

siis olla yhtä paljon sekä korkean että matalan geneettisen riskin ryhmästä. 15 

Nuorimmat adoptoidut olivat testaushetkellä 11-vuotiaita,16  mutta heitä ei voitu 

ottaa mukaan tutkimukseen, koska ikäryhmässä oli vain korkean geneettisen riskin 

lapsia. 12-vuotiaissa puolestaan oli vain matalan geneettisen riskin lapsia, joten 

heitäkään ei voitu ottaa mukaan. Nuorimmat mukaan otetut olivat siis 13-vuotiaita. 

Yksi väitöstutkimukseni ohjaajista eli Karl-Erik Wahlberg valitsi näiden ikäkritee-

rien perusteella 22 perhettä väitöstutkimukseen. Tämän vuoksi ainoastaan hän tiesi 

artikkelien I–III kirjoittamisen aikana, minkä perheen adoptiolapsella on korkea tai 

matala geneettinen riski sairastua ja minkä perheen adoptiolapsi sai adoptiolapsi-

perhetutkimuksen seuranta-ajan kuluessa jonkin psykiatrisen diagnoosin.  

                                                        
15 Vaikka tapaus–verrokki-asetelma saatiin säilymään, sitä ei lopulta hyödynnetty väitöstutkimuksessa.  
16  Kaiken kaikkiaan adoptiolapsiperhetutkimuksen adoptoidut olivat testaushetkellä iältään 11–46-
vuotiaita. 
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Puoliso- ja perhe-Rorschach-testi alkaa puolisoiden keskisellä osiolla (ks. tau-

lukko 1). Ensiksi testaaja eli psykiatrian erikoislääkäri antaa puolisoille lyhyesti 

taustatietoa: hän kertoo, että mustetahrataulut eivät esitä mitään tiettyä ja että niihin 

ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia vaan eri ihmiset voivat nähdä niissä eri asioita. 

Sen jälkeen hän kertoo, että puolisoiden tehtävänä on katsoa yhdessä mustetahra-

tauluja ja pyrkiä yksimielisyyteen, yhteisiin ratkaisuihin17 siitä, mitä he näkevät 

tauluissa tai mitä ne muistuttavat. Näitä ratkaisuja testaaja kehottaa löytämään 

mahdollisimman paljon. Ensimmäisessä testiosiossa puolisot tulkitsevat 

Rorschachin I taulua. Kun he ovat omasta mielestään päässeet yksimielisyyteen 

mahdollisimman monesta yhteisestä mustetahratulkinnasta, testaaja antaa kummal-

lekin oman paperin ja kehottaa kirjaamaan yhteiset ratkaisut itsenäisesti. Toisessa 

testiosiossa puolisoiden tehtävä on sama mutta katsottavana on Rorschachin III 

taulu. Sen jälkeen lapset otetaan mukaan testiin ja koko perhe suorittaa samat tehtä-

vät eli katsoo yhdessä samoja Rorschachin tauluja ja neuvottelee yhteisistä ratkai-

suista. Viimeisessä osiossa koko perhe etsii yhteisiä ratkaisuja siihen, mitä esittää 

Rorschachin VIII taulu, joka on testissä uusi taulu kaikille.18  

Taulukko 1. Puoliso- ja perhe-Rorschach-testin rakenne. 

Testiosio Osallistujat Tulkittava Rorschachin taulu 

Osio 1 Puolisot I 

Osio 2 Puolisot III 

Osio 3 Vanhemmat ja lapset I 

Osio 4 Vanhemmat ja lapset III 

Osio 5 Vanhemmat ja lapset VIII 

Tutkimusaineiston puoliso- ja perhe-Rorschach-testit on suoritettu kunkin perheen 

kotona, ja vain oman perheen jäsenet ovat osallistuneet testiin. Näin testitilanne 

muistuttaa mahdollisimman paljon arkista perheneuvottelua. Lisäksi testiä ohjaava 

psykiatri korostaa vanhempien perheenjäsenrooleja puhuttelemalla heitä äidiksi ja 

isäksi – vanhemmat itsekin orientoituvat perheenjäsenrooleihinsa, kun he lapselle 

puhuessaan viittaavat toisiinsa ja joskus myös itseensä sanoilla äiti ja isä. Testin 

                                                        
17 Testaaja käyttää ohjeessa sanaa ratkaisu (ks. Keskitalo ja Wahlberg 1996). Perusteluna sananvalin-
nalle on se, että testissä on tarkoitus kertoa, mitä taulussa näkee tai mitä se muistuttaa. Tässä yhteydessä 
tulkinta-sana voisi siis antaa perheenjäsenille mahdollisuuden rönsyilevään tarinointiin. Testiohjeesta 
poiketen käytän tutkimuksessani sanaa tulkinta siitä, mitä perheenjäsenet näkevät taulussa. 
18 Joidenkin perheiden jäsenet ovat suorittaneet yksilö-Rorschach-testin ennen puoliso- ja perhetestiä. 
Siksi he saattavat käyttää mennyttä aikamuoto, kun he neuvottelevat mustetahratulkinnoista, esim. mä 
näin viälä siinä p- perhosenki (perhe 11, puolisotesti, taulu I). 
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ajan psykiatri istuu hiljaa samassa tai viereisessä huoneessa. Hän osallistuu keskus-

teluun vain silloin, kun häneltä kysytään jotain, tai silloin, kun hän katsoo testin 

sujumisen sitä vaativan. Vuorovaikutustilanteena testi muistuttaa pienryhmä-

työskentelyä koulussa, eli tutussa ryhmässä suoritetaan ulkopuolelta tulevaa tehtä-

vää. Toimintatapoja tai työjärjestystä ei sovita aluksi, vaan toiminta sujuu kuin it-

sestään (pienryhmätyöskentelystä ks. Turkia 2007). 

Huolimatta siitä, että testissä tavoitellaan asetelmaa ”arkinen perheneuvottelu”, 

tilanne on perheenjäsenille uusi ja outo. Heillä ei ole aikaisempaa kokemusta puo-

liso- ja perhe-Rorschach-testistä, eivätkä he tiedä, mitä seikkoja testitilanteesta tai 

sen äänitallenteesta arvioidaan. Jotkut osallistujat tuovatkin ilmi mustetahra-

taulujen tulkinnan outouden ja tehtävän vaikeuden: yksi äiti toteaa psykiatrille 

tauluntulkinnan lopussa, että vaikeet on kuvat (perhe 2, perhetesti, taulu III), ja 

toinen äiti aloittaa tauluntulkinnan kannanotolla vaikee vaikee vaikee (perhe 19, 

perhetesti, taulu VIII). Kaikki eivät kuitenkaan orientoidu tehtävään näin, vaan esi-

merkiksi yksi 13-vuotias poika aloittaa tauluntulkinnan toteamalla toi o iha helppo 

(perhe 1, perhetesti, taulu III).  

Kutakin testiä ohjaava psykiatri on äänitallentanut testitilanteen, ja 22 perheen 

puoliso- ja perhetestit kestävät yhteensä noin 10,5 tuntia. Nopein perhe käyttää 

aikaa varsinaiseen neuvotteluun (ei sisällä yhteisten tulkintojen kirjaamiseen käy-

tettyä aikaa) viidessä testiosiossa yhteensä noin 4,5 minuuttia; hitain perhe käyttää 

aikaa noin 47 minuuttia. Perheiden keskiarvoinen neuvotteluaika on noin 18 

minuuttia. Adoptiolapsiperhetutkimuksen tutkimusavustajat ovat litteroineet testi-

tilanteiden vuorovaikutuksen sanasta sanaan Singerin ja Wynnen (1986) suomen-

nettujen ohjeiden mukaan. Tällainen ”pöytäkirja” ei kuitenkaan vastaa tarkkuu-

deltaan keskusteluntutkimuksessa käytettävää litteraattia. Siksi olen litteroinut ana-

lyysin kohteena olevat sekvenssit uudelleen käyttäen merkintätapaa, joka on alun 

perin Gail Jeffersonin kehittämä (esim. Atkinson & Heritage toim. 1984: ix–xvi) ja 

muovautunut ja vakiintunut myös suomalaiseen keskusteluntutkimukseen (Seppä-

nen 1997: 22–23).  

Artikkelien I–III kirjoittamisen aikana en ollut perehtynyt kommunikaatio-

häiriökriteereihin eikä minulla ollut pääsyä CD-käsikirjaan. Minulla ei ollut pääsyä 

myöskään kommunikaatiohäiriöpisteisiin, jotka tutkimusaineistoni perheiden jäse-

net olivat saaneet puoliso- ja perhe-Rorschach-testissä. Kolmen ensimmäisen artik-

kelin kirjoittamisen jälkeen tutustuin CD-käsikirjaan ja sain käyttööni 22 puoliso- 

ja perhe-Rorschach-testin kommunikaatiohäiriöpisteytetyt pöytäkirjat. Nämä pöy-

täkirjat ovat muutoin samat kuin alkuperäiseen tutkimusaineistooni kuuluvat 22 
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pöytäkirjaa, mutta adoptiolapsiperhetutkimuksen psykologi on arvioinut pöytä-

kirjoihin litteroidun vuorovaikutuksen. Hän on siis merkinnyt pöytäkirjaan kom-

munikaatiohäiriöpisteet (ks. kuva 1).  

 

Kuva 1. Kommunikaatiohäiriöpisteen saanut lauseke pöytäkirjassa (perhe 17, puoliso-

testi, taulu III). Pöytäkirjassa (L) tarkoittaa naurua (laugh), (S) tarkoittaa samanaikaista 

(simultaneous) puhetta eli päällekkäispuhuntaa. 

Kuvassa 1 näkyy annettu kommunikaatiohäiriöpiste pöytäkirjassa (numero 319 

eli ”Abstraktit, yleismaailmalliset käsitteet ja tekniset sanonnat”, ks. luku 5.4). Jos 

kommunikaatiohäiriöpisteen perusteena on tietty sana tai lauseke, se on alleviivattu 

ja sen viereen on merkitty kommunikaatiohäiriöpisteen numero. Jos kommuni-

kaatiohäiriöpiste perustuu kokonaiseen puheenvuoroon, häiriöpisteen numero on 

kirjoitettu puheenvuoron kohdalle. 

3.3 Ehdotukset aineistossa 

Tutkimusaineistosta löytyy yhteensä 585 vuoroa, joissa esitetään jokin tulkinta 

mustetahrataulusta ensimmäisen kerran. Nimitän tällaisia vuoroja mustetahra-

tulkinnan ehdotuksiksi riippumatta vuorojen morfosyntaktisista piirteistä (vrt. 

Couper-Kuhlen 2014) tai sekvenssiasemasta keskustelussa. Vuoro voi siis olla 

morfosyntaktiselta muodoltaan väite tai kysymys, ja se voi toimia esimerkiksi 

uuden topiikin19 aloituksena, vastaehdotuksena tai vastauksena toisen esittämään 

kysymykseen. Vuoron nimeäminen ehdotukseksi perustuu siihen, että pelkkä 

mustetahratulkinnan ääneen esittäminen tuo tulkinnan testitilanteeseen ehdolle 

neuvoteltavaksi (ks. Asmuß & Oshima 2012: 68, ks. myös multiple preferences, 

Schegloff 2007: 73–75). Riippumatta mustetahratulkintaehdotuksen muodosta ja 

sekvenssiasemasta muiden perheenjäsenten on mahdollista ottaa tulkinta neuvo-

teltavaksi, ja aineistossa käykin juuri näin. Lisäksi tämä nimeämisperuste teki 

ehdotusten keräämisen aineistosta kohtalaisen yksiselitteiseksi, koska keräys-

vaiheessa ei tarvinnut tulkita kunkin vuoron tehtävää puhetoimintona – riitti, että 

                                                        
19 Topiikilla tarkoitan keskustelun tai jonkin sen vaiheen puheenaihetta (VISK, määritelmät). 
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vuorossa esiintyi jokin uusi tulkinta mustetahrataulusta. Samantyyppistä nime-

ämisperustetta on käyttänyt tutkimuksessaan myös Raevaara (2000: 45), joka ni-

mittää sisällöltään ja muodoltaan erilaisia väitteitä, arveluja ja kysymyksiä diag-

noosiehdotuksiksi.  

Suurin osa eli 85 prosenttia aineistossa esiintyvistä ehdotuksista on morfo-

syntaktiselta muodoltaan myönteisiä väitteitä, esim. siinon kaks ihmistä (perhe 9, 

perhetesti, taulu III) (ks. taulukko 2). Loput ehdotuksista ovat lähinnä myönteisiä 

tai kielteisiä kysymyksiä, esim. nääksää täs kaks ihmistä (perhe 20, puolisotesti, 

taulu III) ja eiks nuo oo niinku lepakoita (perhe 1, perhetesti, taulu I). Ehdotusten 

joukossa on myös joitakin väitteen ja kysymyksen yhdistelmiä, esim. tässä on aina-

kin kaks ihmistä ois vastakkain eikö oo (perhe 1, puolisotesti, taulu III), kielteisiä 

väitteitä, esim. tää nyt ei ennää oo yölepakko tämä (perhe 1, puolisotesti, taulu III), 

ja ehdollisia väitteitä, esim. mut tää olis muuten niinku harakka, jos siin ois häntä 

tonneppäi (perhe 2, perhetesti, taulu III).  

Taulukko 2. Mustetahratulkintaehdotusten morfosyntaktinen muoto ja sekvenssiasema. 

Mustetahratulkinnan  

sekvenssiasema 

muoto Väite  Kysymys  Väite ja 

kysymys 

Ehdollinen 

väite 

Kaikki  

Myönt. Kielt. Myönt. Kielt. 

Tehtävän aloitus  26 0  1 1  1 0 29 (5 %) 

(Ala)topiikin aloitus  226 6  21 24  13 2 292 (50 %) 

Itsevastaus  26 0  3 0  2 0 31 (5 %) 

Vastaus  84 0  2 1  0 0 87 (15 %) 

Vastaehdotus  94 0  2 3  1 0 100 (17 %) 

Esisekvenssin jälk.  38 0  1 1  0 0 40 (7 %) 

Kehotuksen jälk.  5 0  1 0  0 0 6 (1 %) 

            

Kaikki  499 

(85 %) 

6 

(1 %) 

 31 

(5 %) 

30 

(5 %) 

 17 

(3 %) 

2 

(0 %) 

585 (100 %) 

Aineistossa perheenjäsenet tuovat mustetahratulkintaehdotuksia keskusteluun eri 

sekvenssiasemissa (ks. taulukko 2). Tavallisimmin eli 50 prosentissa tapauksia tul-

kintaehdotus aloittaa uuden topiikin tai alatopiikin kuten esimerkissä 2.  

(2) Perhe 12, puolisotesti, taulu I 

01  äiti: SEN l- lan[tioröntkenin mäkin] nään. 
02  isä:            [((kurkunkakistus))] 
03     (1.3) 
04  äiti: elikkä tota: (.) selkäranka ja, (.) ja 
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05     [ la]paluut.20  
06  isä:  [mm.] 
07 → äiti: .hhh mut sit tässon ihan selvästi myöski 
08 →    perhone. 

Esimerkissä äiti ensin hyväksyy isän ehdotuksen lantioröntgen myöntämällä näke-

vänsä sen (r. 1) ja selittämällä sitä tarkemmin elikkä-alkuisella vuorollaan (r. 4–5). 

Sen jälkeen hän aloittaa uuden alatopiikin mut(ta)-sanaa käyttäen (ks. Sorjonen 

1989: 175) ja esittää uuden mustetahratulkintaehdotuksen perhonen (r. 7–8). 

Aineistossa on kohtalaisen yleistä myös se, että uusi tulkintaehdotus esitetään 

vastauksena kysymykseen tai vastaehdotuksena eli responssina edelliseen tulkinta-

ehdotukseen. Kummankinlainen tapaus sisältyy seuraavaan esimerkkiin 3. 

(3) Perhe 15, perhetesti, taulu VIII 

01  äiti: mitä sulle täst tuli mi[elee.] 
02  Jussi:                        [no   ] e:i 
03     >paljo< mittää. 
04     (0.3) 
05 → Jussi: kaks tiikeriä ˚jottai˚. 
06     (.) 
07 → Jussi: ̊ seisoo ja,˚ 
08     (0.4) 
09  äiti: jaa. 
10     (0.3) 
11 → äiti: musta se on ihan ku lasten leija. 
12     (.) 

Rivillä 1 äiti kysyy, mitä Jussilla tuli mieleen mustetahrasta, ja Jussi vastaa kysy-

mykseen esittämällä kiertelyn jälkeen ehdotuksen kaks tiikeriä ja lieventää sitoutu-

mistaan ehdotukseen indefiniittisellä kvanttoripronominilla jottain (r. 5). Äiti 

vastaa Jussin ehdotukseen dialogipartikkelilla jaa, joka osoittaa, että päätöksenteko 

(hyväksyntä vs. hylkäys) on vielä kesken (ks. artikkeli II), ja esittää vasta-

ehdotuksena oman tulkintansa lasten leija (r. 11). 

Selvästi harvinaisempia aineistossa ovat mustetahratulkintaehdotukset esi-

sekvenssin jälkeen (esim. 4), vastauksena omaan kysymykseen (esim. 5) ja koko 

                                                        
20 Äiti puhuu epähuomiossa lapaluista, vaikka tarkoittaa lantioluita. Tämä lipsahdus korjataan myöhem-
min keskustelussa (ei näy esimerkissä).  
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tehtävän aloittavana vuorona (esim. 6). Esisekvenssin jälkeen tulevalla ehdotuk-

sella tarkoitan sitä, että ehdotusta edeltää sekvenssi, josta käy ilmi perheenjäsenten 

orientoituminen tulossa olevaan mustetahratulkintaehdotukseen (ks. Sacks 1995 

[1964–1972]: 685–692; Schegloff 2007: 28). 

(4) Perhe 17, puolisotesti, taulu III 

01  isä:  saanko mä nyt sanoo [ku sä sanoit äsk]en. 
02  äiti:                     [sano ↑sä ensin. ] 
03  äiti: juu? 
04 → isä:  mä sanon et siinon kaksi neekeriä. 

Esimerkissä 4 isä osoittaa halukkuutensa kertoa tulkintaehdotuksensa ja kysyy sii-

hen lupaa äidiltä (r. 1). Äiti vastaa ja kehottaa isää sanomaan tulkintansa (r. 2), 

mutta päällekkäispuhunnan vuoksi hän osoittaa myöntymisensä vielä dialogipartik-

kelilla juu (r. 3). Vasta sitten seuraa isän tulkintaehdotus kaksi neekeriä21 (r. 4). 

Esimerkissä 5 mustetahratulkinta tulee vastauksena puhujan omaan kysymyk-

seen. 

(5) Perhe 1, puolisotesti, taulu I 

01  äiti: hhh no (.) .hhh (0.3) £<mitä> tää sinusta  
02     esittää.£ 
03     (2.4) 
04 → äiti: <lepakoita.> 

Riveillä 1–2 äiti kysyy isän tulkintaa mustetahrataulusta, mutta isä ei vastaa kysy-

mykseen vaan seuraa pitkä tauko (r. 3). Sen jälkeen äiti esittää oman tulkintansa 

lepakoita (r. 4). Esimerkissä 6 tulkintaehdotus aloittaa viimeisen tulkintatehtävän. 

(6) Perhe 16, perhetesti, taulu VIII 

01  psyk: vielä katotaan yks.  
02     (.) 
03  psyk: ↑mitäs siin(ä).((antaa taulun perheelle)) 
04     (0.3) 
05 → isä:  no oi siinähän kettu painuu puuhun täyttä 

                                                        
21 Aineistossa eri perheiden jäsenet esittävät usein tulkinnan kaksi neekeriä III taulusta. Neekeri-sanan 
käyttö liittynee aineiston ikään: keruuvaiheessa ei sanaa vielä yleisesti pidetty halventavana (ks. Grön-
roos 2014: 6).  
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06     häkää. 

Esimerkki alkaa juuri ennen testin viimeistä osiota, eli psykiatri antaa perheelle 

vielä viimeisen taulun tulkittavaksi (r. 1–3). Perheenjäsenistä isä ottaa ensimmäisen 

vuoron ja aloittaa tehtävän tuottamalla ehdotuksen kettu painuu puuhun täyttä 

häkää (r. 5–6). 

Aineistossa on harvinaisinta se, että tulkintaehdotus tulee kehotuksen jälkeen. 

Niin tapahtuu esimerkissä 7. 

(7) Perhe 11, puolisotesti, taulu III 

01  isä:  hhhhh 
02     (0.8) 
03  isä:  mm, 
04     (0.4) 
05  isä:  kerro sinä. 
06     (0.9)((tauon lopussa kaksi napautusta  
07     tauluun)) 
08 → äiti: ↑mun mielestä tässoli kaks ihmistä jotka, 
09     (1.1) 

Isän huokaus rivillä 1 aloittaa toisen testiosion. Sitä seuraa isän dialogipartikkeli 

mm, minkä jälkeen hän siirtää vuoron äidille kehottaen tätä kertomaan tulkintansa 

(r. 5). Tauon jälkeen äiti esittää tulkintaehdotuksen kaks ihmistä (r. 8).  

3.4 Tutkittavat ensiresponssit aineistossa 

Aineistossa perheenjäsenet ottavat toistensa mustetahratulkintaehdotukset vastaan 

monin eri tavoin, toisin sanoen ehdotuksia seuraa erilaisia vuoroja, joista käytän 

nimitystä ensiresponssi tai lyhyemmin pelkästään responssi (ks. myös Stivers 2010: 

7). Tutkimuksessani analysoin sellaisia ensiresponsseja, joissa vastaanottajan kanta 

ehdotukseen ei käy eksplisiittisesti ilmi: 

1. Vastaanottaja ei reagoi mustetahratulkintaehdotukseen sanallisesti tai muuten 

kuultavasti (artikkeli I). 

2. Vastaanottaja vastaa mustetahratulkintaehdotukseen dialogipartikkelilla, joka 

muodostaa vuoron yksinään (artikkeli II). 
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3. Vastaanottaja vastaa mustetahratulkintaehdotukseen vuorolla, joka poikkeaa 

ehdotuksen aloittamasta toimintalinjasta. Tällaiset vuorot kiusoittelevat, puut-

tuvat toimintatapaan testissä tai torjuvat koko testitehtävän (artikkeli III).  

Alla on esimerkki kustakin tutkimastani ensiresponssityypistä. Esimerkissä 8 on 

keskustelunkatkelma, jossa äidin tekemä mustetahratulkintaehdotus ei saa aikaan 

sanallista tai kuultavissa olevaa responssia. 

(8) Perhe 17, puolisotesti, taulu III  

01     (3.4) 
02  äiti: .hh ↑hei mää saan viälä kaks kar:hua. 
03 →    (.) 
04  äiti: .hhhh 
05     (.) 
06  äiti: tosson karhu ja silmäripset, 
07 →    (0.7) 
08  äiti: ja tota noin, 
09     (.)  
10  äiti: mä en tiiä mitä niiden päässä on. 
11 →    (1.5) ((hankausääni, näyttää kynällä?)) 
12  äiti: ne on karnevaaleis. täähä on lasten 
13     kuvia kaik[ki.] 
14  isä:            [he ] he he  
15     he [he he l(h)asten k(h)uvia kaikki.] 
16  äiti:    [he he he he he he he he he      ] he 
18     (0.3) 
19  isä:  joo. 
20     (1.9) 
21  isä:  se on ni. 
22     (7.9) 

Rivillä 2 äiti ehdottaa tulkintaa kaks karhua, mutta ehdotus jää ilman kuultavissa 

olevaa responssia. Sisäänhengityksen (r. 4) jälkeen äiti näyttää karhun ja sen yksi-

tyiskohtia mustetahrataulusta (tosson karhu ja silmäripset, r. 6) ja siten osoittaa 

tulkitsevansa, että ehdotuksessa on jotain ongelmallista vastaanottajan kannalta (ks. 

Davidson 1984: 104, 1990: 152–153). Toisin sanoen hän käsittelee hiljaisuutta 

merkkinä siitä, että isä ei hahmota karhuja mustetahrasta. Äidin selittävästä vuo-

rosta huolimatta isä ei reagoi ehdotukseen ja seuraa uusi tauko (r. 7). Äiti hakee 

isän responssia jatkamalla tulkinnan käsittelyä vielä kahteen otteeseen (r. 8–10 ja 
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12) mutta ei saa isää osallistumaan. Rivien 12–13 lausumien välissä hän lopulta 

luopuu kaks karhua -tulkinnastaan ja alkaa arvioida mustetahraa yleisemmällä 

tasolla (täähä on lasten kuvia kaikki, r. 12–13). Tällainen asemoitumisen vaihta-

minen on yksi tapa hakea responssia (ks. Pomerantz 1984b: 159–161), ja esimerkis-

sä se osoittautuu onnistuneeksi: isä alkaa nauraa ja toistaa nauraen äidin sanat 

lasten kuvia kaikki (r. 15). Varsinaiseen mustetahratulkintaehdotukseen (kaks kar-

hua) isä ei kuitenkaan vastaa, eikä ehdotusta missään vaiheessa eksplisiittisesti hy-

väksytä tai hylätä.  

Esimerkki 9 on tilanteesta, jossa mustetahratulkintaehdotus saa responssikseen 

pelkän dialogipartikkelin.  

(9) Perhe 17, puolisotesti, taulu III  

01  äiti: ja täst >tulee< ihan, (.) (m-) tämä on 
02     =ihan muistuttaa perhosta. 
03     (.) 
04 → isä:  mm, 
05  äiti: tämä punanen. 
06     (0.7) 
07  isä:  mm. 
08     (1.8) 
09  äiti: tai sit ne muistuttaa ihan mitä ↑vaan 
10     se voi muistuttaa [kuule.] 
11  isä:                    [(mm.) ] 
12     (1.7) 

Äiti esittää mustetahratulkintaehdotuksen perhonen riveillä 1–2 ja saa ensirespons-

siksi isältä dialogipartikkelin mm, joka on tuotettu tasaisella intonaatiolla (r. 4). 

Tässä vaiheessa äiti ei käsittele isän mm-responssia riittävänä hyväksyntä tai hyl-

käyksenä vaan merkkinä siitä, että isällä on vaikeuksia hahmottaa perhonen muste-

tahrasta. Tämä käy ilmi siitä, että äiti jatkaa osoittamalla perhosen tarkemmin (tämä 

punanen, r. 5). Tarkan paikan osoittaminen saa isän kuitenkin vain toistamaan mm-

responssinsa (r. 7). Tätä seuraa pitkä tauko (r. 8), jonka jälkeen äiti luopuu ehdo-

tuksestaan ja sanoo, että mustetahra voi esittää ihan mitä vaan (r. 9–10). Äidin 

vuoron alun tai sit implikoi, että ihan mitä vaan on vaihtoehto perhonen-tulkinnalle. 

Toisin sanoen äiti ei käsittele isän mm-responssia hyväksymisen osoituksena eikä 

perhonen-tulkintaa hyväksyttynä.  
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Esimerkissä 10 mustetahratulkintaehdotus saa ensiresponssikseen vuoron, joka 

poikkeaa ehdotuksen luomasta odotuksesta hyväksynnästä tai hylkäyksestä.  

(10) Perhe 13, perhetesti, taulu VIII  

01     (2.2)  
02  ?:   ((niiskaus)) 
03  äiti: ↑on tässä vähän #o:# ↑on tää vähän niinku 
04     semmonenki niinku tässois liekit. 
05     (2.4) 
06  äiti: onko teidän mielestä. 
07     (1.2) 
08 → Henna: .hhh (.) °#mää jaksa ennää ees ajatella.#° 
09     ((väsyneesti)) 
10     (3.2) 
11  isä:  .hh tuosta löytyy myöski se eläimen pää. 
12  äiti: mm. 
13     (0.5) 
14  isä:  hhhhhh 
15     (1.0) 
16  äiti: ↑oliko siinä teiän mielestä ne niinku  
17     liekit. 

Riveillä 3–4 äiti ehdottaa tulkintaa liekit mutta ei saa heti responssia ehdotukseen-

sa.22 Tauon jälkeen hän jatkaa mutta ei hae responssia selittämällä ehdotustaan (vrt. 

esimerkit 8–9). Sen sijaan hän hakee responssia kysymysmuotoisella vuorolla onko 

teidän mielestä (r. 6, ks. Stivers & Rossano 2010: 8). Tämä osoittaa, että hän ei 

käsittele responssin puuttumista merkkinä mustetahratulkintaan liittyvästä ym-

märrysongelmasta. Vastauksen haku näin suoraan tekee sen epäämisestä selonteko-

velvollisuuden alaisen toiminnon. Tytär Henna tuottaakin tauon jälkeen ensi-

responssin, joka on selonteko siitä, miksi hän ei ota kantaa ehdotukseen (r. 8). Näin 

hän osoittaa käsittelevänsä äidin liekit-tulkintaa ehdotuksena, johon muiden 

                                                        
22 Esimerkissä äidin ehdotusta seuraavaa pitkähköä hiljaisuutta voi pitää tietynlaisena ensiresponssina. 
Tutkimuksessani en ole kuitenkaan luokitellut hiljaisuutta ensiresponssiksi vaan nimitys ”ensiresponssi” 
viittaa ensimmäiseen vastaanottajan tuottamaan kielelliseen tai kuultavissa olevaan ainekseen ehdotuk-
sen käsittelyaikana. Olen siis jakanut aineiston ehdotussekvenssit sellaisiin, joissa ehdotus saa aikaan 
(mahdollisen elaboroinnin jälkeen) jonkin reaktion vastaanottajalta, ja sellaisiin, joissa vastaanottaja ei 
reagoi kuultavissa olevin keinoin mahdollisesta responssin hakemisesta huolimatta.  
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perheenjäsenten tulisi ottaa kantaa. Hennan esittämä selonteko poikkeaa ehdo-

tuksen aloittamasta toimintalinjasta ja aloittaa uuden toimintalinjan, mutta kumpi-

kaan vanhemmista ei lähde mukaan tähän uuteen linjaan: Hennan vuoroa seuraa 

pitkä tauko, jonka jälkeen isä muuttaa topiikkia orientoitumalla uudelleen testi-

tehtävään ja ottamalla puheeksi jo aiemmin käsitellyn tulkinnan eläimen pää (r. 11). 

Hennan vuoron ohittaminen osoittaa, että vanhemmat eivät käsittele sopivana tai 

sallittuna Hennan puhetoimintoa, joka paljastaa väsymisen testiin ja ilmaisee 

testihaluttomuutta. Rivillä 12 äiti kuittaa isän vuoron ongelmattomaksi mm-dia-

logipartikkelilla, ja esimerkin lopussa hän hakee edelleen hyväksyntää liekit-tulkin-

nalleen (r. 16–17). Vasta tämän vuoron jälkeen isä ja Henna osallistuvat nimen-

omaisen tulkintaehdotuksen pohdintaan.  

Tutkittavien ensiresponssien valintaan vaikutti myös se, että väitöstutkimuksen 

alusta saakka tarkoituksenani oli verrata keskustelunanalyysin menetelmällä saatu-

ja havaintoja saman aineiston kommunikaatiohäiriöpisteytykseen. Pyrin siis kerää-

mään sellaisia ehdotuksen ensiresponsseja, jotka olisivat potentiaalisesti ongelmal-

lisia vuorovaikutuksen selkeyden ja neuvottelun sujumisen kannalta. Lähtökohta-

nani oli se, että potentiaalisesti ongelmallisiin ensiresponsseihin voi mahdollisesti 

liittyä myös kommunikaatiohäiriöitä. Taulukossa 3 esitän tutkittavien ensi-

responssien määrän ja suhteellisen osuuden verrattuna aineiston kaikkiin ensi-

responsseihin. 

Taulukko 3. Tutkimuksen kohteena olevien ensiresponssien lukumäärä ja suhteellinen 

osuus aineiston kaikista ensiresponsseista. 

Ensiresponssi lkm % 

Ei responssia   27     5 

Pelkkä dialogipartikkeli 119   20 

mm 51  

joo (juu) 23  

ja(h)a 18  

Muut: niin, aha(a), ai (jaa), vai niin 27  

Toimintalinjasta poikkeava responssi   21     4 

Kiusoitteleva vuoro   7  

Toimintatapaan puuttuva vuoro   5  

Testitehtävän torjuva vuoro   9  

Muut 418   71 
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Ensiresponssi lkm % 

   

Kaikki ensiresponssit 585 100 

Kuten taulukosta 3 käy ilmi, tutkittavat ensiresponssit käsittävät vajaan kolmasosan 

(29 %) aineiston kaikista ensiresponsseista. Aineistossa on harvinaista, että ehdo-

tusta ei seuraa sanallinen tai kuultavissa oleva responssi (5 % tapauksista, ks. myös 

Stivers 2010: 7); harvinaista on myös se, että ensiresponssi poikkeaa toimintalinjas-

ta, jonka edeltävä ehdotus on juuri luonut (4 % tapauksista). Sen sijaan dialogi-

partikkeliresponssi on melko tavallinen tapa vastata mustetahratulkintaehdotuk-

seen: joka viides ehdotus saa ensiresponssikseen pelkän dialogipartikkelin.  

3.5 Eettiset näkökulmat 

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettinen toimikunta on hyväksynyt 

tutkimushankkeen ”Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus” (Finnish Adoptive 

Family Study of Schizophrenia) 9.10.1985. Lausunnossa todetaan, että tutkimuk-

sessa käytetään ei-invasiivisia eli ihmiseen kajoamattomia standardimenetelmiä ei-

kä tutkimuksesta ole vaaraa tutkittaville henkilöille. Lisäksi todetaan, että tutkitta-

ville on kerrottu tutkimuksesta ja heidän suostumuksensa tutkimukseen on saatu 

asianmukaisesti. Adoptiolapsiperhetutkimuksen toteutus on arvioitu uudelleen 

Oulun yliopistollisen sairaalan eettisessä toimikunnassa 15.10.1991, ja se on saanut 

silloinkin hyväksyvän lausunnon. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat anta-

neet suullisen suostumuksensa tutkimukseen vuodesta 1977 lähtien. 

Väitöskirjassa käyttämäni tutkimusaineisto on ollut olemassa jo ennen väitös-

tutkimuksen aloittamista, joten tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei ole ollut 

tarpeen enää vaivata. Tutkimusaineistossa ei ole osallistujien tunnistetietoja, eikä 

siitä pysty tunnistamaan yksittäisiä ihmisiä tai perheitä. Väitöskirjan aineistoesi-

merkkien yhteydessä viittaan tutkimushenkilöihin peitenimillä tai yleisnimillä äiti, 

isä, lapsi 1 ja lapsi 2.  
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4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäni keskustelunanalyysin (engl. Conversation Analysis) juuret 

ajoittuvat samoille vuosikymmenille Yhdysvaltoihin kuin kommunikaatiohäiriö-

tutkimuksen alku. 1950–1960-luvuilla Harold Garfinkel kehitti sosiologian piirissä 

etnometodologisen tutkimussuuntauksen, jossa huomio kiinnitetään tavanomaisiin, 

arkipäiväisiin yhteiselämän tosiasioihin sekä erityisesti siihen, miten yksittäiset ih-

miset rakentavat yhdessä sosiaalisen järjestyksen (ks. esim. Heritage 1996 [1984]; 

Suonio 2001). Etnometodologian keskeisiä ajatuksia on se, että yhteinen tiedol-

linen järjestys perustuu yhteisiin ja luotettuihin ymmärtämismenetelmiin ja että 

näiden menetelmien käyttöä tukevat voimakkaat normatiiviset sanktiot. Toiminnan 

tiedollinen ja normatiivinen puoli ovat siis yhteydessä, koska ihmiset ovat toimi-

joina moraalisesti selontekovelvollisia yhteisten ymmärtämismenetelmien käyttä-

misestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimija itse päättää, noudattaako hän 

ympäristön normeja vai valitseeko vaihtoehtoisen toimintatavan. Valitessaan 

vaihtoehtoisen tavan hän on kuitenkin refleksiivisesti tietoinen siitä, miten muut 

käsittävät tai tulkitsevan sen. Esimerkiksi tervehdykseen vastaaminen on normi, 

josta poikkeaminen tulkitaan siten, että tervehdyksen vastaanottaja ei ole kuullut 

sitä tai että hän on suuttunut tai töykeä. Etnometodologia näkee puheen tärkeänä 

sosiaalisen toiminnan muotona, jota jäsentävät samat ymmärtämismenetelmät kuin 

muuta sosiaalista toimintaa. Kieli nähdäänkin joustavana välineenä, jonka avulla 

sosiaalisia toimintoja suoritetaan. (Esim. Heritage 1996 [1984]: 209, 305–309; 

Heritage & Stivers 2013: 662.) Etnometodologisen ajattelun vaikutteet näkyvät 

1960-luvulla syntyneessä keskustelunanalyysissä, jonka perusti yhdysvaltalainen 

sosiologi Harvey Sacks yhdessä kollegoidensa Emanuel Schegloffin ja Gail 

Jeffersonin kanssa (esim. Sacks 1995 [1964–1972]; Sacks, Schegloff & Jefferson 

1974). He alkoivat tutkia sitä, miten sosiaalinen järjestys tuotetaan paikallisesti ih-

misten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Nykyään 2010-luvulla keskustelunanalyysi on vallitseva sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen tutkimusmenetelmä sosiologian, kielentutkimuksen ja viestintätietei-

den alalla (ks. Stivers & Sidnell 2013: 1). Sen metodiset ratkaisut nojaavat neljään 

perusolettamukseen. Ensinnäkin oletetaan, että kaikki toiminta on järjestynyttä ja 

merkityksellistä kommunikatiivisen ja sosiaalisen toiminnan rakentamisen kan-

nalta (Heritage & Stivers 2013: 663–664). Mitään toimintaa ei siis ohiteta kaoot-

tisena, vähäpätöisenä tai mielenkiinnottomana ennen kuin sitä on tutkittu. Puhe on 

toimintaa, jossa toiminnot suoritetaan lausumin. Toisin sanoen osallistujat tuottavat 

lausumia saadakseen aikaan tiettyjä asioita vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
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Siksi vuorovaikutuspuhe (talk-in-interaction) nähdään itsessään oikeutetuksi tut-

kimuskohteeksi. (Ks. esim. Hutchby & Wooffitt 2008: 17–20.)  

Toinen keskustelunanalyysin perusolettamus on se, että sosiaaliset toiminnot 

tuotetaan ennen kaikkea välittömässä paikallisessa vuorovaikutuskontekstissa 

(Heritage & Stivers 2013: 664). Tällä tarkoitetaan sitä, että kukin toiminto on tilan-

teinen eli se saa merkityksensä siinä vuorovaikutuskontekstissa, jossa se tuotetaan 

(Hutchby & Wooffitt 2008: 18). Toiminnot vuorovaikutuksessa ovat siis kontekstin 

muovaamia, ja tämä näkyy erityisesti siinä, että ne muotoillaan keskustelu-

kumppani(t) huomioiden (recipient design, Sacks ym. 1974: 727). Lisäksi jokainen 

toiminto uudistaa kontekstia, koska se muodostaa kontekstin jollekin sitä 

seuraavalle toiminnolle. Puhujan toiminta on siis itse asiassa kaksinkertaisesti kon-

tekstuaalista. (Heritage 1996 [1984]: 237.) Toimintojen kontekstuaalisuus johtaa 

siihen, että vuorovaikutus on toimintana progressiivista. Tämä toiminnan progres-

siivisuus on piirre, johon osallistujat luottavat tuottaessaan ja tulkitessaan toimin-

toja vuorovaikutuksessa. Sen vuoksi jokaista etenevän vuorovaikutuksen seuraavaa 

elementtiä voidaan tarkastella sen suhteen, vahvistaako se yhteisymmärrystä siitä, 

mitä edellä on tapahtunut, suosiiko se jotain tiettyä ymmärrystä eri vaihtoehdoista 

vai tekeekö se välttämättömäksi sen, että osallistuja muodostaa ihan uuden ymmär-

ryksen meneillään olevasta toiminnasta. (Schegloff 2007: 15.) 

Kolmanneksi keskustelunanalyysissä oletetaan, että vuorovaikutus on järjesty-

nyttä ja että sen yksityiskohdat voidaan ymmärtää suhteessa tähän järjestynei-

syyteen. Toisin sanoen kaikki vuorovaikutuksen piirteet ilmentävät tunnistettavissa 

olevia sosiaalisia rakenteita. Luonteeltaan nämä rakenteet ovat pitkälti normatiivi-

sia, ja osallistujat tuottavat toimintoja ja tulkitsevat toisten tuottamia toimintoja 

nojautuen tiettyihin sääntöihin, joiden suhteen he pitävät toisiaan selontekovelvol-

lisina. (Heritage 1996 [1984]: 236; Heritage & Stivers 2013: 664.) 

Neljäs keskustelunanalyysin perusolettamus koskee intersubjektiivisuutta eli 

ihmisten välistä yhteisymmärrystä. Keskustelunanalyysi nojaa siihen, että yhteis-

ymmärrys on vuorovaikutuksessa tuotettu, sisäsyntyinen piirre ja että osallistujilla 

on ensisijainen pääsy siihen (Heritage & Stivers 2013: 664). Tällä tarkoitetaan sitä, 

että osallistujat toimivat vuorovaikutuksessa sen mukaisesti, miten he itse ymmär-

tävät tilanteen, ja että osallistujien näkökulma vuorovaikutukseen on primaarinen 

verrattuna analysoijan näkökulmaan.  

Edellä kuvatut olettamukset ovat johtaneet seuraavanlaisiin metodisiin valin-

toihin: Keskustelunanalyysi on empiiristä tutkimusta, jossa tutkimusaineistona 

käytetään vain ääni- tai videotallennettua aitoa eli luonnostaan tapahtuvaa 

vuorovaikutusta. Kun ääni- tai videotallenteita kuunnellaan ja katsotaan uudestaan 
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ja uudestaan eikä mitään toimintaa ohiteta mielenkiinnottomana tai vähäpätöisenä, 

käsiksi voidaan päästä myös vuorovaikutuksen pienimpien yksityiskohtien sään-

nönmukaisuuksiin. Keskustelunanalyysille onkin ominaista motivoimaton tarkas-

telu, jolla tarkoitetaan sitä, että aineistoa tarkastellaan aluksi ilman erityistä 

tutkimuskysymystä. Tyypillisesti tutkimuskysymykset muotoillaan vasta sitten kun 

aineistosta nousee esiin jokin mielenkiintoinen, mahdollisesti säännönmukainen 

ilmiö, jota halutaan selvittää tarkemmin. (Ks. Sacks 1984: 26–27; Mondada 2013: 

33; Hutchby & Wooffitt 2008: 89.) Lisäksi ääni- tai videotallennettu aineisto tai 

litteraatio siitä mahdollistaa sen, että muutkin tutkijat voivat muodostaa oman käsi-

tyksensä tutkitusta ilmiöstä. Heidän ei siis tarvitse luottaa pelkästään raportointiin 

havainnoista, joita joku on tehnyt ja valikoinut esitettäväksi aineistosta. (Heritage 

& Stivers 2013: 664.)  

Olettamus sosiaalisten toimintojen kontekstuaalisuudesta saa aikaan sen, että 

aineistosta kerätään keskustelunkatkelmia, joissa tutkittava ilmiö esiintyy mahdol-

lisesti eri tilanteissa ja eri ihmisten tuottamana. Näistä keskustelunkatkelmista 

muodostetaan kokoelma, ja siitä aletaan etsiä ilmiötä koskevia säännönmukaisuuk-

sia. (Esim. Heritage & Stivers 2013: 664–665.) Tavoitteena ei ole pelkästään kuvata 

ilmiön sekventiaalisia säännönmukaisuuksia, vaan keskusteluntutkija on kiinnos-

tunut myös ilmiön sosiaalisista ja vuorovaikutustehtävistä. Tarkemmin sanottuna 

tavoitteena on vastata kysymykseen, minkälaista vuorovaikutustyötä tutkittava 

ilmiö tekee. (Esim. Hutchby & Wooffitt 2008: 90–93.) Vaikka kokoelmien muodos-

tus tähtää säännönmukaisuuksien löytymiseen, tilanteet, joissa vuorovaikutus ei 

noudatakaan ilmiötä kuvaavaa sääntöä, eivät uhkaa tutkimusstrategiaa eikä niitä 

ole syytä jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Päinvastoin tällaiset poikkeavat tilanteet 

vahvistavat säännön: koska vuorovaikutus on luontaisesti sääntöjen ohjaamaa ja 

koska osallistujat orientoituvat vuorovaikutussääntöjen noudattamiseen selonteko-

velvollisuuden alaisena toimintana, he orientoituvat säännöstä poikkeamiseen seu-

raamuksellisena toimintona. Tällainen orientaatio kertoo ennen kaikkea säännön 

olemassaolosta. (Esim. Hutchby & Wooffitt 2008: 91–93; Heritage & Stivers 2013: 

665.) 

Olettamus osallistujien näkökulman primaariudesta verrattuna analysoijan 

näkökulmaan tarjoaa keskusteluntutkijalle valmiin analyyttisen työkalun, josta 

käytetään englanninkielistä nimitystä next turn proof procedure (Sacks ym. 1974: 

728–729). Tämä menetelmä perustuu sosiaalisen toiminnan vuorovaikutukselli-

seen luonteeseen eli siihen, että osallistujat vuorottelevat tuottaessaan puheen-

vuoroja keskustelussa. Tällöin jokainen vuoro on edeltävän vuoron eli kontekstin 

muovaama – osoitus siitä, miten puhuja tulkitsi edeltävän vuoron toimintona. Jos 
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esimerkiksi osallistuja B tuottaa hyväksyntätoiminnon vastauksena osallistuja A:n 

edeltävään toimintoon, hän osoittaa tulkitsevansa A:n toiminnon sellaiseksi, joka 

tekee relevantiksi seuraavaksi toiminnoksi hyväksynnän. (A:n ensimmäinen 

toiminto voisi siten olla esimerkiksi ehdotus mutta ei esimerkiksi tervehdys.) Jos A 

tuottaa sen jälkeen vahvistustoiminnon, hän osoittaa tulkitsevansa B:n toiminnon 

hyväksynnäksi, joka tekee relevantiksi seuraavaksi toiminnoksi vahvistuksen. 

Lisäksi A:n vahvistustoiminto osoittaa, että hän käsittelee B:n tulkintaa 

ensimmäisestä toiminnosta riittävän oikeana. (Ks. Heritage & Stivers 2013: 664; 

Levinson 2013: 104.) Keskusteluntutkija analysoi siis sitä, mitä vuorovaikutuksen 

osallistujat tekevät, ja tukeutuu analyysissään samoihin vuorovaikutuksen piirtei-

siin, joihin nimenomaan osallistujat orientoituvat tuottaessaan ja tulkitessaan 

toimintoja vuorovaikutuksessa (Sidnell 2013: 79). 

Keskustelun vuorovaikutuksellisuus tarjoaa työkalun myös intersubjektiivi-

suuden sekä keskustelun ja toiminnan progressiivisuuden ylläpitoon (ks. Sacks ym. 

1974: 728; Schegloff 2007: xiv). Keskustelussa voi nimittäin käydä esimerkiksi 

seuraavasti: Osallistuja A päättelee, että osallistujan B on täytynyt tulkita väärin 

hänen edeltävä toimintonsa, koska tämä tuottaa responssiksi toiminnon, joka ei ole 

relevantti seuraava toiminto (ks. Schegloff 1992: 1301). Tällaisessa tilanteessa A 

voi hyödyntää vuorottelun mahdollistamaa korjausmekanismia (repair) eli käytän-

teitä, joiden avulla osallistujat käsittelevät erilaisia puhumiseen, puheen 

kuulemiseen tai sen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia (ks. Schegloff, Jefferson & 

Sacks 1977: 363; Sorjonen 1997: 111). Osallistuja A voi siis seuraavassa vuoros-

saan tuottaa uudelleen mutta korjattuna ongelmavuoronsa (trouble source, 

Schegloff ym. 1977: 363), jolloin se hakee uudestaan tietynlaista seuraavaa toimin-

toa responssikseen. Vaikka tällainen korjaus käytännössä katkaisee vuorovaikutuk-

sen progressiivisuuden hetkellisesti ja ikään kuin peruuttaa keskustelunkulussa ta-

kaisin ongelmavuoroon, se on osallistujien keino tarttua väärinymmärryksiin, 

korjata keskustelunkulun suuntaa ja ylläpitää intersubjektiivisuutta. (Schegloff 

1992: 1325, ks. myös Kitzinger 2013: 231.)  

Edellä kuvattu korjausjakso, jossa puhuja korjaa ongelmanlähdettä omassa ai-

kaisemmassa vuorossaan (itsekorjaus kolmannessa positiossa), on esimerkki vain 

yhdestä mahdollisesta korjauskäytänteestä. Vuorovaikutuksessa tavataan monen-

laisia korjauskäytänteitä, ja niitä voidaan luokitella muun muassa seuraavien piir-

teiden mukaan: Kuka aloittaa korjauksen – puhuja itse vai keskustelukumppani? 

Kumpi heistä saattaa korjauksen loppuu? Minkälaista korjausaloitetta käytetään? 

Missä aloituspaikassa korjausaloite sijaitsee suhteessa ongelmavuoroon? (Ks. 

Schegloff ym. 1977; Sorjonen 1997; Laakso & Sorjonen 2010; Kitzinger 2013.) 
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Tässä väitöskirjassa huomioni ei kuitenkaan kohdistu erilaisten korjauskäytän-

teiden teknisiin piirteisiin vaan siihen, että korjaus on osallistujien keino puuttua 

vuorovaikutuksen ongelmakohtiin ja pitää yllä intersubjektiivisuutta (Schegloff 

1992).  

Korjaus itsessään on intersubjektiivista, luonteeltaan komplementaarista. Esi-

merkiksi tilanteessa, jossa toinen osallistujista antaa ohjeita toiselle, on tyypillistä, 

että tiedon antaja korjaa omaa puhettaan ymmärrettäväksi ja tiedon vastaanottaja 

tekee toisen puhetta koskevia korjausaloitteita. Toisin sanoen kummankin osallis-

tujan kontribuutiolla on merkitystä intersubjektiivisuuden ylläpidossa. Yhteis-

ymmärryksen rakennus tällä tapaa saa aikaan sen, että osallistujien yhteen laskettu 

vaivannäkö tehokkaan kommunikatiivisen toiminnan varmistukseksi jää pieneksi. 

(Colman & Healey 2011: 1567–1568.) Tekemällä korjausaloitteen osallistuja siis 

orientoituu johonkin vuorovaikutuksessa ongelmallisena, yhteisymmärrystä 

heikentävänä. Samalla hän tekee ongelmanlähteen näkyväksi paitsi muille osal-

listujille myös tutkijalle. Vuorovaikutuksen ongelmakohtia onkin tutkittu etsimällä 

korjausjaksoja ja koodaamalla, kuka aloittaa korjauksen, kuka saattaa sen loppuun 

ja missä sekventiaalisessa asemassa korjaus tapahtuu. Tällainen keskustelun-

analyyttinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että kaikkien osallistujien panos 

vuorovaikutuksessa ja intersubjektiivisuuden ylläpidossa huomioidaan. Lisäksi lä-

hestymistapa mahdollistaa sen, että tutkijan ei tarvitse päättää, mikä lasketaan 

vuorovaikutusongelmaksi. Sen päättävät vuorovaikutukseen osallistujat, eli tutkija 

laskee ongelmakohdiksi ne vuorovaikutusjaksot, joihin osallistujat orientoituvat 

ongelmallisina. (Themistocleous, McCabe, Rees, Hassan, Healey & Priebe 2009: 

168.) 

Keskustelunanalyysin menetelmällä tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita 

arkikeskustelusta institutionaaliseen keskusteluun. Arkikeskustelulla tarkoitetaan 

esimerkiksi perheen keskistä neuvottelua siitä, minne matkustetaan lomalla, tai 

ystävien tai tuttavien, toisin sanoen vertaisten, välistä kahvipöytäkeskustelua. 

Institutionaalisella keskustelulla tarkoitetaan vuorovaikutusta, jossa ainakin yksi 

osallistujista orientoituu jonkin institutionaalisen tehtävän suorittamiseen (ks. 

Drew & Heritage 1992: 22–25). Tällaisessa vuorovaikutustilanteessa tehtävä sekä 

käsitys siitä, miten se tulisi suorittaa, ohjaavat osallistujien toimintaa. Lisäksi teh-

tävän pohjalta eriytyy erilaisia rooleja osallistujille. (Esim. Raevaara, Ruusuvuori 

& Haakana 2001: 13.) Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tehtävänä on potilaan 

vaivan diagnosointi ja hoito. Siitä seuraa muun muassa se, että tyypillisesti lääkäri 

esittää kysymykset ja potilas vastaa niihin (esim. Raevaara & Sorjonen 2001; 
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Korpela 2007). Lisäksi näin toimimalla lääkäri ottaa ja tekee näkyväksi ammatti-

laisen roolin ja potilas asiakkaan roolin (Korpela 2007: 235–236). Väitöskirjassani 

tutkittava vuorovaikutustilanne eli puoliso- ja perhe-Rorschach-testi on yhdenlaista 

institutionaalista vuorovaikutusta huolimatta siitä, että testissä perheenjäsenet 

neuvottelevat keskenään. Tilanteen institutionaalisuus johtuu siitä, että perheen-

jäsenet orientoituvat institutionaaliseen testitehtävään ja se ohjaa heidän toimin-

taansa.  

Tutkittaessa institutionaalista vuorovaikutusta huomio voidaan kohdistaa yh-

täältä vuorovaikutuksen järjestymiseen suhteessa instituution toiminnan eri puoliin, 

esimerkiksi vuorotteluun tai puheoikeuteen jossain tietyssä instituutiossa. Toisaalta 

huomio voidaan kohdistaa tiettyyn institutionaaliseen vuorovaikutustilanteeseen ja 

sille ominaiseen toimintaan, sen paikallisiin vuorovaikutusvaatimuksiin tai -rajoi-

tuksiin sekä erityisesti siihen, miten osallistujat osoittavat orientoitumisensa tilan-

teeseen ja sen vaatimuksiin. (Ten Have 1999: 8.) Väitöstutkimuksessani analysoin 

tietynlaista vuorovaikutustilannetta ja sille ominaista toimintaa eli neuvottelu-

toimintaa, jonka puoliso- ja perhe-Rorschach-testin tehtävänanto saa aikaan. Tässä 

toiminnassa keskityn nimenomaan ehdotukseen vastaamiseen. Erilaiset tavat 

vastata ehdotukseen sekä se, miten toimintajakso etenee ehdotus–ensiresponssi-

jakson jälkeen, paljastavat sen, minkälaisia toimintoja perheenjäsenet käsittelevät 

tarkoituksenmukaisina ja sallittuina testitilanteessa. Näin perheenjäsenet tekevät 

näkyviksi myös ne odotukset ja käsitykset, joita heillä on toiminnasta perheen 

psykologisessa vuorovaikutustestissä. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen väitöstutkimukseni tuloksia artikkeleittain. Artikkelit I–III 

analysoivat erilaisia tapoja vastata ehdotukseen ottamatta siihen eksplisiittistä 

kantaa. Artikkeleissa huomio kohdistuu siihen, mitä tällaiset responssit osoittavat 

puhujan saman- tai erimielisyydestä ehdottajan kanssa, ja siihen, käsittelevätkö 

osallistujat responsseja tarkoituksenmukaisina tai sallittuina toimintoina testi-

tilanteessa. Neljännessä artikkelissa verrataan keskustelunanalyysiä ja kommuni-

kaatiohäiriöpisteytystä artikkeleissa I–III analysoitujen toimintajaksojen arviointi-

menetelminä. Artikkelissa osoitetaan, että kommunikaatiohäiriöpisteet yhdistyvät 

vahvasti sellaisiin ehdotuksen vastaanottoihin, jotka katkaisevat ehdotuksen luo-

man toimintalinjan etenemisen tai lykkäävät sitä.  

5.1 Responssin puuttuminen perheneuvottelussa (artikkeli I) 

Väitöstutkimukseni ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan sellaisia perheen neu-

vottelutoiminnan jaksoja, joissa mustetahratulkintaehdotukseen ei tule sanallista 

eikä muutakaan kuultavaa responssia. Toisin sanoen näissä jaksoissa vastaanottoja 

ottaa vuoron vasta sen jälkeen kun ehdottaja on siirtynyt uuteen puheenaiheeseen. 

Tällaisista toimintajaksoista analysoidaan, mitä responssin puuttuminen kertoo 

vastaanottajan saman- tai erimielisyydestä ehdottajan kanssa ja miten perheenjäse-

net käsittelevät tilanteita, joissa ehdotukseen ei reagoida.  

Vuorovaikutuksessa ehdotus luo odotuksen tietynlaisesta seuraavasta vuorosta 

eli hyväksynnästä tai hylkäyksestä (Davidson 1984: 102, 1990: 149). Vaihtoehtoi-

sina jälkijäseninä ne eivät ole samanarvoisia, vaan hyväksyntä on ehdotuksen 

preferoitu vastaanotto ja hylkäys preferoimaton (ks. esim. Heritage 1996 [1984]: 

264–265; Tainio 1997: 94; Hutchby & Wooffitt 2008: 46; Schegloff 2007: 59–60). 

Preferoitu jälkijäsen tuotetaan tyypillisesti heti etujäsenen jälkeen, kun taas prefe-

roimaton jälkijäsen on tunnusmerkillinen siinä mielessä, että sen sijoittumiseen tai 

rakentumiseen liittyy piirteitä, joilla sitä pyritään viivästyttämään (Pomerantz 

1984a: 65; Tainio 1997: 95). Yksi tyypillinen piirre on se, että preferoimatonta vuo-

roa edeltää tauko (Pomerantz 1984a: 70, ks. myös esim. Schegloff 2007: 67–68); 

tauko nähdäänkin usein merkkinä jostain epätavallisesta tai ongelmallisesta vuoro-

vaikutuksessa (ks. Jefferson 1989: 170). Tällaiset vuorojen väliset tauot pyritään 

pitämään mahdollisimman lyhyinä erikielisissä arkikeskusteluissa (Stivers, Enfield, 

Brown, Englert, Hayashi, Heinemann, Hoymann, Rossano, de Ruiter, Yoon & 

Levinson 2009). On esimerkiksi havaittu, että englanninkielisen vuorovaikutuksen 
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standarditauon maksimipituus on noin yksi sekunti (Jefferson 1989). On kuitenkin 

havaintoja myös siitä, että läheisten kesken ja joissakin kieli- ja kulttuuriyhteisöissä 

taukoja voidaan sietää paremmin kuin muissa konteksteissa (Mushin & Gardner 

2009: 2035, 2050, ks. myös Jefferson 1989: 192). 

Jälkijäsenen puuttuminen kokonaan, eli hiljaisuus, tarkoittaa merkityksellisen, 

sekventiaalisen järjestymisen mukaisen toiminnon puuttumista, ja se tulkitaan 

preferoimattomaksi responssivaihtoehdoksi (ks. Tainio 1997: 94). Tällöin hiljai-

suus on siis tunnusmerkillistä ja jo itsessään toiminto, ja näin myös osallistujat sen 

tulkitsevat (Cortini 2001: 173, ks. myös Smith & Bekerman 2011: 1683). Hiljaisuus 

on keino osoittaa erimielisyyttä sekä kahdenkeskisessä arki- tai institutionaalisessa 

keskustelussa (Boden 1995: 91–92, 94; Cortini 2001: 174) että monenkeskisessä 

institutionaalisessa keskustelussa (Kangasharju 2001: 197). Toisaalta on esitetty, 

että mitä enemmän on osallistujia ja mitä muodollisempi on konteksti, sitä ilmei-

semmin responssin puuttuminen – se, että ehdotusta tai kannanottoa ei haasteta – 

tulkitaan samanmielisyyden osoitukseksi (Bilmes 1994; Cortini 2001: 173, 175). 

Artikkelissa I esitetään, että puoliso- ja perhe-Rorschach-testissä perheenjäse-

net orientoituvat esitettyyn mustetahratulkintaan ehdotuksena, joka odottaa jonkin-

laista responssia vastaanottajalta. Tämä käy ilmi siitä, että sanallinen responssi 

puuttuu harvoin, eli vain 5 prosentissa tapauksia uusi tulkintaehdotus jää ilman sitä. 

Tyypillisesti ehdottaja käsittelee responssin puuttumista merkkinä siitä, että vas-

taanottaja ei tunnista ehdotettua tulkintaa mustetahrataulusta ja että tulkinta kaipaa 

täsmentämistä tai selittämistä (ks. myös Pomerantz 1984b: 153–156, vrt. Arminen 

2005: 171, jossa nimenomaan vastaanottaja pyytää lisätietoa ehdotuksen sisällöstä). 

Tällöin ehdottaja ottaa seuraavan vuoron ja näyttää tulkinnan taulusta tai kuvailee 

sitä jotenkin, niin kuin tapahtuu esimerkissä 11 (esitetty luvussa 3.4 osana esimerk-

kiä 8). 

(11) Perhe 17, puolisotesti, taulu III 

01     (3.4) 
02  äiti: .hh ↑hei mää saan viälä kaks kar:hua. 
03 →    (0.7) 
04 → äiti: tosson karhu ja silmäripset, 
05     (0.7) 

Rivillä 2 äiti ehdottaa uutta mustetahratulkintaa kaks karhua. Hän ei saa vastausta 

ehdotukseensa heti (tauko rivillä 3) ja tulkitsee sen johtuvan siitä, että vastaanottaja 

ei hahmota tulkintaa mustetahrataulusta. Tämä käy ilmi siitä, että seuraavaksi äiti 
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näyttää karhun ja sen yksityiskohtia taulusta (r. 4). Perheen mustetahratestissä tul-

kinnan hahmottaminen on oleellista: se, että vastaanottaja hahmottaa tulkinnan, on 

edellytys sille, että hän voi olla tulkinnasta samaa mieltä. 

Ehdottaja voi toimia myös toisin. Hän voi jättää kuvailematta tai selittämättä 

ehdotusta tarkemmin, jolloin hän ei orientoidu responssin puuttumiseen muste-

tahratulkinnan tunnistamisongelmana vaan nimenomaan ehdotuksen hyväksymi-

seen liittyvänä ongelmana (ks. Davidson 1990: 152). Tällöin hän ei hae hyväksyn-

tää eikä responssia ylipäätään (vrt. Davidson 1990: 153) vaan orientoituu respons-

sin puuttumiseen hylkäystä ennakoivana merkkinä. Hän välttää vastaanottajan 

eksplisiittisen erimielisyyden ilmauksen luopumalla tulkintaehdotuksestaan ja 

jatkamalla neuvottelua muista tulkinnoista. Hän voi esimerkiksi ehdottaa uutta 

tulkintaa kuten esimerkissä 12.  

(12) Perhe 1, perhetesti, taulu VIII 

01     (6.7) 
02  äiti: mitäs nämä.= >↑ihan niinku jottai<,  
03     (0.3)  
04  äiti: eläimen nahkoja vai onko ne. 
05 →    (0.4) 
06  äiti: .hhh 
07 →    (2.1) 
08 → äiti: kukkaa tommoset lähinnä jo m(h)uistut(taa). 

Riveillä 2–4 äiti kohdistaa huomionsa uusiin yksityiskohtiin mustetahrataulussa ja 

ehdottaa niiden tulkinnaksi eläimen nahkoja. Muut perheenjäsenet eivät reagoi äi-

din tulkintaehdotukseen, vaan seuraa pitkä tauko (r. 5–7).23 Sen jälkeen äiti luopuu 

tulkinnastaan ja ehdottaa uutta tulkintaa kukka (r. 8).  

Ehdottaja voi luopua responssitta jääneestä tulkintaehdotuksestaan myös 

kysymällä vastaanottajan tulkintaehdotusta. Näin tapahtuu esimerkissä 13. 

(13) Perhe 4, puolisotesti, taulu I 

01     (.) 
02  äiti: mitäs mää sanoin et se on j(h)oku .h 
03     röntk(h)enkuva t(h)ost selekärankasta he 

                                                        
23 Tauon aikana äiti hengittää kuuluvasti sisään (r. 6). Koska kuultavissa oleva sisäänhengitys voi edel-
tää vuoron aloittamista (Schegloff 1996: 93), muut perheenjäsenet saattavat ymmärtää tilanteen niin, 
että äiti aikoo ottaa vuoron. Myös tämä saattaa vaikuttaa responssin viipymiseen.  
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04     .h he .mm, 
05 →    (1.1) 
06 → äiti: mitäs sää sanoit. 

Riveillä 2–3 äiti esittää tulkintaehdotuksensa röntk(h)enkuva t(h)ost selekärankas-

ta raporttina yksilötestistä, jonka hän on suorittanut ennen puoliso- ja perhetestiä. 

Tarkemmin sanottuna hän käyttää imperfektimuotoa sanoin ja siten ottaa etäisyyttä 

omaan tulkintaansa (ks. Svinhufvud 2011: 167). Isä ei reagoi äidin tulkintaan, ja 

tauon jälkeen äiti jättää tulkintansa ja kysyy isän tulkintaa mustetahrasta yksilö-

testiin viitaten (r. 6).  

Artikkelissa I osoitetaan, että luopuupa ehdottaja tulkintaehdotuksestaan en-

simmäisen ehdotusvuoronsa ja sitä seuraavan tauon jälkeen (esim. 12 ja 13) tai täs-

mennystensä jälkeen (esim. 11), perheenjäsenet tulkitsevat responssin puuttumisen 

joka tapauksessa erimielisyyden eli ehdotuksen hylkäyksen merkiksi. Puoliso- ja 

perhe-Rorschach-testissä hiljaisuus ei siis ole myöntymisen merkki vaan yksi keino 

välttää ehdotuksen eksplisiittinen hylkäys eli erimielisyyden osoitus. Tämä havain-

to tukee aiempaa tutkimusta, jossa on todettu, että neuvottelussa samanmielisyys 

osoitetaan ja sitä jopa korostetaan silloin kun näin voidaan tehdä omaa asemaa vaa-

rantamatta (ks. Kangasharju 1991: 219). 

Artikkelissa esitetään lisäksi, että useimmiten perheenjäsenet eivät käsittele 

responssin puuttumista sellaisena ongelmatoimintona, johon pitäisi tarttua sanal-

lisesti. Tulkittuaan responssin puuttumisen kiinnostuksen puutteeksi tulkintaehdo-

tusta kohtaan ehdottaja siis jatkaa neuvottelua muista tulkintaehdotuksista eikä 

nosta responssin puuttumista puheenaiheeksi. Aineistossa on kuitenkin joitakin toi-

mintajaksoja, joissa joku perheenjäsenistä vähintään vihjaa, että neuvottelu ei suju 

hänen odotustensa mukaisesti silloin kun ehdotukseen ei reagoida. Koska perheen-

jäsenten osallistuminen on välttämätöntä aidon neuvottelun onnistumiseksi, res-

ponssin puuttumisen ongelmallisuus voidaan tuoda ilmi esimerkiksi käskyllä osal-

listua. Kun ehdotus on jäänyt vaille responssia, käsky sano nyt mielipitteesi sinäki 

ᵒnyt heiᵒ (perhe 18, perhetesti, taulu III) ensinnäkin kehottaa vastaanottajaa osallis-

tumaan neuvotteluun ja toiseksi toimii moitteena vääränlaisesta toiminnasta testi-

tilanteessa. 

Toisaalta responssin puuttuminen ja neuvottelun sujumattomuus voidaan tuoda 

julki kritisoimalla omaa suoriutumista. Ehdottaja voi esimerkiksi vähätellä itseään 

mustetahrataulujen tulkitsijana ja sanoa ᵒemmääᵒ kyllä tajuu näitä yhtikäs mittää 

(perhe 2, perhetesti, taulu I). Tällöin hän ei vaadi muita perheenjäseniä selontekoon 

responssittomuudesta vaan tulkitsee omia toimintojaan suhteessa muiden 
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toimintoihin: hän teki jotain väärin – esitti kelpaamattoman ehdotuksen –, ja siksi 

hänen ehdotukseensa ei vastata (ks. Sacks 1995 [1964–1972]: 19–20). Lisäksi eri-

tyisesti testitilanteessa, jossa arvioidaan perheen yhteistoimintaa, perheenjäsenet 

voivat orientoitua itsevähättelyyn sallitumpana toimintona kuin toisten moitinta 

osallistumattomuudesta. 

Perheenjäsenet voivat myös osoittaa toiminnallaan, että neuvottelun suju-

mattomuus on ongelma, joka johtuu siitä, että he eivät tiedä, miten testissä pitää tai 

saa toimia. Responssittomien ehdotusten jälkeen vastaanottaja voi esimerkiksi 

puhutella vieressä istuvaa psykiatria ja kysyä, pitäiskö meidän antaa (.) oma näke-

myksemme ᵒkuvastaᵒ (perhe 19, perhetesti, taulu I). Tällainen kysymys ensinnäkin 

pyytää toimintaohjeita psykiatrilta. Lisäksi kysymys esittää selonteon, miksi puhu-

ja ei ole reagoinut edeltäviin ehdotuksiin: hän ei tiedä, miten testissä on luvallista 

toimia. Epävarmuus testitilanteen odotuksista ja tavoitteista voi selittää responssin 

puuttumista ja osallistumattomuutta neuvotteluun myös silloin kun sitä ei tuoda 

julki sanallisesti. Näin on pääteltävissä siitä, että joidenkin perheiden testissä I 

taulun tulkintaehdotukset eivät saa aikaan responssia mutta III ja VIII taulujen 

tulkinnoista syntyy selvästi enemmän neuvottelua. Vanhemmat voivat kokea epä-

varmuutta toimintatavoista erityisesti silloin kun lapsi tai lapset otetaan mukaan 

testiin, koska uusien osallistujien mukaantulo muuttaa neuvottelun osallistumis-

kehikkoa (Goffman 1981: 137; Goodwin 1981: 166): Perhetestissä puolisot ovat 

tietäviä vastaanottajia niiden mustetahratulkintojen suhteen, jotka he esittivät jo 

puolisotestissä. Lapset puolestaan ovat tietämättömiä vastaanottajia kaikkien 

mustetahratulkintojen suhteen. Lopputuloksena voikin käydä niin, että jompikumpi 

vanhemmista neuvottelee tulkinnoista lasten kanssa ja toinen vanhemmista jättäy-

tyy kuuntelijan osaan. 

5.2 Pelkkä dialogipartikkeli ehdotuksen ensivastaanottona (artikke-

li II) 

Väitöskirjani toisessa artikkelissa tarkastellaan dialogipartikkeleita mm, jaa ja joo 

mustetahratulkintaehdotuksen ensivastaanottona. Tavoitteena on analysoida, mitä 

nämä partikkelit osoittavat puhujan saman- tai erimielisyydestä ehdottajan kanssa 

ja miten eri partikkelien tehtävät eroavat toisistaan. Lisäksi selvitetään, riittääkö 

mikään partikkeleista yksinään osoittamaan, että puhuja hyväksyy ehdotuksen ja 

että neuvottelussa voidaan siirtyä seuraavaan mustetahratulkintaehdotukseen. 
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Se, että ehdotukseen vastataan ensimmäiseksi pelkällä dialogipartikkelilla, ei 

ole harvinaista, ja keskusteluntutkijat ovatkin tarkastelleet ilmiötä erikielisissä kes-

kusteluissa. Esimerkiksi englanninkielisissä ehdotussekvensseissä partikkelit hm, 

uh huh ja yeah ovat ”heikon hyväksynnän” (weak agreement) merkkejä, jotka eh-

dottaja voi ymmärtää hylkäystä implikoiviksi (Davidson 1984: 112). Myös hol-

lannin partikkeleilla ja ja oh on samankaltainen tehtävä ehdotussekvenssissä, eikä 

ehdottaja käsittele niitä hyväksynnän merkkinä. Pelkkä ja ymmärretään pikem-

minkin lopullisen hylkäyksen aloituksena. (Houtkoop 1987: 76, 81.) Ruotsin dia-

logipartikkelit ja, aa, mm ja jo puolestaan tulkitaan toisin. Ne eivät implikoi hyl-

käystä vaan osoittavat, että puhuja on ymmärtänyt edeltävän vuoron puhe-

toiminnon eli ehdotuksen (Lindström 1999: 118–120). Varsinkin silloin, kun ehdo-

tus on syntaktiselta muodoltaan interrogatiivinen, sitä seuraava dialogipartikkeli 

projisoi ehdotuksen hyväksyntää (Lindström 1999: 120–122). Tästä huolimatta 

ruotsin dialogipartikkelit eivät yksinään riitä osoittamaan sitä, että puhuja hyväksyy 

ehdotuksen ja sitoutuu toteuttamaan sen sisällön (Lindström 1999: 104). 

Suomen kielen dialogipartikkeleita joo ja niin on tutkittu samankaltaisissa 

ehdotussekvensseissä kuin hollannin ja ruotsin kielen partikkeleita. Toisin sanoen 

niitä on analysoitu responsseina sellaisiin direktiiveihin, joilla puhuja ehdottaa, että 

vastaanottaja suorittaa jonkin ei-kielellisen toiminnon eli tekee jotain muuta kuin 

antaa tietoa (Sorjonen 2001: 93, ks. myös Houtkoop 1987: 62; Lindström 1999: 

106). Väitöskirjani ehdotukset poikkeavat toimintoina tällaisista direktiiveistä, 

koska mustetahratulkintaehdotukset eivät luo odotusta siitä, että vastaanottaja suo-

rittaisi jonkin ei-kielellisen toiminnon tulevaisuudessa. Pikemminkin mustetahra-

tulkintaehdotukset hakevat vastaanottajan samanmielisyyttä ja sitoutumista yhtei-

seen tulkintaan. Tässä mielessä ne muistuttavat esimerkiksi sellaisia työpaikka-

kokousten ehdotuksia, jotka esittävät ehdottajan omaa työtä koskevat aikomukset 

ja suunnitelmat riippuvaisina vastaanottajan hyväksynnästä (ks. Stevanovic & 

Peräkylä 2012). Toimintoina mustetahratulkintaehdotuksilla on yhteisiä piirteitä 

myös kannanottojen (assessment, esim. Pomerantz 1984a) kanssa. Ehdottamalla 

mustetahratulkintaa puhuja siis yhtäältä osoittaa, että hänellä on jokin näkemys 

asiasta, johon hän ottaa kantaa, ja toisaalta hän hakee samanmielisyyden ilmausta 

vastaanottajalta (Pomerantz 1984a, ks. myös Heritage 1996 [1984]: 265; Tainio 

1996). 

Artikkelissa II analysoidaan dialogipartikkeleita mm, joo (~ juu) ja ja(h)a, jotka 

esiintyvät tavallisimmin mustetahratulkintaehdotuksen ensivastaanottona (ks. 

taulukko 3 luvussa 3.4 Tutkittavat ensiresponssit aineistossa). Neljänneksi taval-

lisinta dialogipartikkelia niin ei käsitellä artikkelissa, vaikka se on lähes yhtä 
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tavallinen kuin partikkeli ja(h)a (16 niin-partikkelia vs. 18 ja(h)a-partikkelia). 

Syynä tähän rajaukseen on se, että kullakin kolmesta tavallisimmasta dialogi-

partikkelista on aineistossa yksi tyypillinen prosodinen variantti, kun taas niin-

partikkelilla niitä on kolme. Oletettavasti niin-partikkelilla on siis myös kolme eri 

tehtävää ehdotuksen vastaanottona, eikä niitä kaikkia ollut mahdollista käsitellä 

artikkelin laajuisessa tutkimuksessa.  

Artikkelissa osoitetaan, että dialogipartikkeleita mm, jaa ja joo käytetään ehdo-

tuksen ensivastaanottona ja että tässä asemassa niillä on joitakin yhteisiä tehtäviä. 

Tarkemmin sanottuna ne kaikki osoittavat, että puhuja osallistuu neuvotteluun ja 

että hän kuuli ja ymmärsi mustetahratulkintaa ehdottavan vuoron. Ne eivät siis 

toimi esimerkiksi korjausaloitteena, jolla puhuja pyytäisi ehdotuksen toistamista. 

Lisäksi mikään kolmesta dialogipartikkelista ei yksinään riitä hyväksymään ehdo-

tusta ja osoittamaan, että neuvottelu juuri ehdotetusta mustetahratulkinnasta on 

käyty loppuun. Yhteisistä piirteistä huolimatta dialogipartikkelit poikkeavat toisis-

taan sen suhteen, miten ne asettuvat ehdotuksen hyväksymistä projisoivalle jatku-

molle, jonka toisessa päässä on aineiston perusteella kannustavin dialogipartikkeli 

joo ja toisessa päässä vähiten kannustava dialogipartikkeli mm. Dialogipartikkeli 

ja(h)a sijoittuu jatkumolla mm- ja joo-partikkelien väliin, koska se ei projisoi eh-

dotuksen hyväksyntää eikä hylkäystä aineistossa. 

Partikkelin mm on aikaisemmassa tutkimuksessa todettu toimivan eri konteks-

teissa affiliaation24  osoituksena, disaffiliaation25  osoituksena (Kangasharju 1998: 

183), neutraalina jatkajana26  tai osoituksena haluttomuudesta jatkaa keskustelua 

(Sorjonen 1988: 218, 222). Artikkelissa II esitetään, että ehdotuksen vastaanottona 

mm on tutkituista partikkeleista vähiten kannustava. Tässä asemassa se tuotetaan 

tyypillisesti vaimealla äänellä, vähäisin äänenkorkeuden muutoksin ja laskevalla 

tai tasaisella intonaatiolla (ᵒmm.ᵒ tai ᵒmm,ᵒ). Se vastaanottaa mustetahratulkinta-

ehdotuksen kuultuna ja ymmärrettynä ja siten ongelmattomana. Se ei implikoi, että 

vastaanottaja olisi tunnistanut ehdotetun tulkinnan mustetahrataulusta tai että 

vastaanottaja olisi kiinnostunut ja halukas keskustelemaan tulkinnasta tarkemmin. 

Tavallisesti aineistossa käykin niin, että ehdottaja luopuu mustetahratulkinnastaan 

ja perheenjäsenet siirtyvät neuvottelussa uuteen mustetahratulkintaan tai muuhun 

aiheeseen.  

                                                        
24 Affiliaation (affiliation) osoittamisella tarkoitetaan kutakuinkin sen osoittamista, että ’tunnen samoin 
kuin sinä, tekisin samoin kuin sinä, olen sinun puolellasi’ (Jefferson 2002: 1345). 
25 Disaffiliaation (dissaffiliation) osoittamisella tarkoitetaan kutakuinkin sen osoittamista, että ’kuulen 
mitä sanot mutta minulla ei ole mitään lisättävää asiaan’ (Kangasharju 1998: 180). 
26 Continuer, ks. esim. Goodwin 1986.  



58 

Partikkeli ja(h)a, joka luokitellaan uuden tiedon vastaanottavaksi dialogi-

partikkeliksi27 (Sorjonen 1999: 175; VISK § 798), osoittaa tätä myös mustetahra-

tulkintaehdotuksen ensivastaanottona. Se tuotetaan tavallisesti laskevalla into-

naatiolla ja vähäisin äänenkorkeuden muutoksin (jaa.), eikä se ota kantaa siihen, 

tunnistaako puhuja ehdotetun tulkinnan mustetahrataulusta tai hyväksyykö puhuja 

sen. Siinä mielessä sitä voidaan pitää neutraalina ehdotuksen vastaanottona. Partik-

keli ja(h)a tuotetaan usein konteksteissa, joissa puhuja eli ehdotuksen vastaanottaja 

ei hyväksy ehdotusta ilman ehdotuksen tarkentamista, joissa puhuja hyväksyy vain 

osan juuri esitetyistä tulkintaehdotuksista tai joissa puhujalla on vastaehdotus. 

Tällaisissa konteksteissa partikkeli avaa keskustelun ehdotuksen sisällöstä ja 

implikoi päätöksenteon (hyväksymisen vs. hylkäyksen) keskeneräisyyttä.  

Dialogipartikkelilla joo on aiemmin todettu olevan erilaisia tehtäviä keskus-

telukontekstin mukaan. Se on ensinnäkin tavallinen tapa vastata myöntävästi sel-

laiseen vaihtoehtokysymykseen, joka hakee vahvistusta osallistujien jo jossain 

määrin jakamalle tiedolle (Sorjonen 2001: 88). Toiseksi sitä käytetään osoittamaan, 

että saatu taustatieto on ollut ymmärrettävää ja riittävää (Sorjonen 2001: 238). Kol-

manneksi joo rekisteröi edeltävän puheen ymmärrettynä myös sellaisissa konteks-

teissa, joissa keskustelukumppani hakee affiliaation osoitusta vastaanottajalta. 

Tällöin se ei kuitenkaan osoita affiliaatiota vaan ainoastaan vastaanottaa puheen 

asiasisällön ymmärrettynä. (Sorjonen 2001: 154, 199.) Neljänneksi joo toimii 

preferoituna jälkijäsenenä sellaisen direktiivin jälkeen, jonka finiittiverbi on muo-

doltaan toisen persoonan imperatiivi (esim. oota, tuu) tai yksinkertainen dekla-

ratiivi (esim. meette, tuutte) (Sorjonen 2001: 99, 104, 117–118). Silloin kun direk-

tiivi sisältää modaalisen rakenteen (esim. voisit – – kysästä; 028 yrittäis olla), se 

jättää sitoutumisen ehdotettuun toimintaan vastaanottajan päätettäväksi (Sorjonen 

2001: 114, 116, ks. myös Couper-Kuhlen & Etelämäki 2015). Tällöin se hakee 

vastaanotokseen jotain muuta kuin pelkkää joo-partikkelia. Myös vastaanottaja 

orientoituu joo-responssiin riittämättömänä tällaisen direktiivin jälkeen, koska hän 

jatkaa tuotettuaan joo-partikkelin ja osoittaa halukkuutensa toimia ehdotuksen 

mukaan. (Sorjonen 2001: 116–117.) 

                                                        
27 Muita suomenkielisiä uuden tiedon vastaanottavia dialogipartikkeleita ovat ai, aha, ahaa, jaaha, 
jahaa, mhy, vai ni(in), no (VISK § 798).  
28 Merkintä 0 viittaa nollapersoonaan eli ilmiöön, jossa lauseesta tai lausumasta puuttuu substantiivi-
lauseke silloin, kun siinä tarkoitetaan ketä tahansa ihmistä, johon sanottu sopii (Laitinen 1995; VISK § 
1347). Nollapersoona direktiivissä ei ota kantaa siihen, kenen tulee suorittaa direktiivissä ilmaistu 
toiminta. Kun tällainen direktiivi ymmärretään vastaanottajaan kohdistuvaksi, nollapersoonan käyttö on 
keino osoittaa, että direktiivin esittäminen on arkaluonteista (Sorjonen 2001: 112). 
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Artikkelissa II esitetään, että mustetahratulkintaehdotuksen ensivastaanottona 

joo on jatkamaan kannustava dialogipartikkeli – tutkituista partikkeleista kannusta-

vin. Se tuotetaan tyypillisesti selvällä äänellä, suurin äänenkorkeuden muutoksin 

ylhäältä alas (↑JOO.) (ks. myös Stevanovic 2012b). Joo osoittaa, että puhuja tun-

nistaa ehdotetun tulkinnan mustetahrataulusta: se ennakoi samanmielisyyttä ja kan-

nustaa osallistujia jatkamaan mustetahratulkinnan käsittelyä. Tästä huolimatta joo 

ei yksinään riitä hyväksymään ehdotettua tulkintaa ja osoittamaan, että neuvotte-

lussa voidaan siirtyä uuteen aiheeseen. Tämä käy ilmi siitä, että joo-responssin jäl-

keen osallistujat jatkavat tulkintaehdotuksen käsittelyä joko kuvailemalla sitä tai 

kertomalla tunnistavansa sen. Toisin sanoen ehdotetun tulkinnan puiminen yhdessä 

vielä joo-responssin jälkeen on tarpeen, jotta osanottajat varmistuvat yhteisymmär-

ryksestä. Tässä mielessä joo-partikkeli toimii mustetahratulkintaehdotuksen jäl-

keen samaan tapaan kuin sellaisen direktiivin jälkeen, joka esittää ehdotetun toi-

minnan suorittamisen vastaanottajasta riippuvaisena (ks. Sorjonen 2001: 127). 

5.3 Toimintalinjasta poikkeavat ehdotuksen vastaanotot (artikkeli 

III) 

Kolmannessa artikkelissa tutkitaan sellaisia mustetahratulkintaehdotuksen ensi-

responsseja, jotka poikkeavat juuri ehdotetun tulkinnan aloittamasta toiminta-

linjasta (ks. myös saman- ja erilinjaisuus ((mis)alignment) keskustelussa, esim. 

Stivers 2008; Stivers ym. 2011; Mikkola 2014). Nämä responssit orientoituvat 

johonkin muuhun kuin edellä ehdotettuun mustetahratulkintaan, eli ne 

kiusoittelevat, käsittelevät toimintatapaa testissä tai torjuvat koko testitehtävän. 

Artikkelissa analysoidaan, mitä tällaiset responssit tekevät tulkintaehdotuksen 

vastaanottona ja miten perheenjäsenet käsittelevät niitä. Lisäksi tarkastellaan sitä, 

osoittavatko perheenjäsenet toiminnallaan, että jotkin näistä toiminnoista ovat 

tarkoituksenmukaisia tai sallittuja perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä. 

Kuten aiempi keskustelunanalyyttinen tutkimus on osoittanut, ehdotusta ei ai-

na seuraa selkeä hyväksyntä tai hylkäys ja ehdotuksen ”hylkäys” on pikemminkin 

implisiittinen ei-hyväksyntä (non-approval, Stevanovic 2012a: 799) kuin ekspli-

siittinen hylkäys (ks. Davidson 1984, 1990; Houtkoop 1987: 77; Arminen 2005: 

169–170; Stevanovic 2012a). Kun perheen mustetahratestissä ehdotusta seuraa res-

ponssi, joka kiusoittelee, käsittelee toimintatapaa testissä tai torjuu koko testitehtä-

vän, se ei pelkästään jätä hyväksymättä tai hylkäämättä edellä ehdotettua muste-

tahratulkintaa vaan lisäksi orientoituu johonkin muuhun. Artikkelissa III osoitetaan, 

että tällaiset orientaatiota muuttavat responssit ovat harvinaisia mutta ne eivät 
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synny tyhjästä vaan reagoivat johonkin edellä sanottuun tai tehtyyn. Seurauksena 

on se, että perheenjäsenet joutuvat neuvottelemaan myös siitä, kumpaa toiminta-

linjaa he lähtevät edistämään: ehdotuksen luomaa projektiota hyväksynnästä tai 

hylkäyksestä vai poikkeavan responssin aloittamaa uutta toimintalinjaa. Tätä 

neuvottelua ei yleensä käydä kielellisesti. Perheenjäsenet eivät siis nosta puheen-

aiheeksi erilaisten responssien tarkoituksenmukaisuutta tai sallittuutta vuoro-

vaikutustestissä eli yhdenlaisessa institutionaalisessa vuorovaikutustilanteessa, 

jossa tavoitteena on tietyn tehtävän suorittaminen (ks. esim. Drew & Heritage 1992; 

Raevaara ym. 2001; Heritage & Clayman 2010). Ennemminkin he osoittavat hieno-

varaisesti toiminnallaan, millaista keskustelua he suovat käytävän testitilanteessa. 

Mustetahratulkintaehdotusta seuraava kiusoitteleva responssi ei ota eksplisiit-

tisesti kantaa mustetahratulkintaan, mutta se voi toimia hylkäyksen etiäisenä kah-

destakin syystä. Ensiksikin olisi odotuksenmukaista, että vastaanottaja hyväksyisi 

ehdotuksen eli tuottaisi preferoidun jälkijäsenen heti ehdotuksen jälkeen, jos hän 

pystyisi näin tekemään. Kiusoitteleva responssi siis implikoi, että puhuja ei pysty 

sillä hetkellä hyväksymään ehdotusta. Toiseksi kiusoitteleva responssi sisältää 

kritiikin edeltävää vuoroa kohtaan (ks. Drew 1987: 250): koska se kohdistuu joko 

ehdotuksen sisältöön eli mustetahratulkintaan tai ehdotusvuoron muotoiluun, se 

saattaa jotain ehdotuksessa huvittavaan valoon. Toisin sanoen se esittää edeltävän 

mustetahratulkintaehdotuksen ei-vakavasti otettavana. Kiusoittelevaa responssia ei 

kuitenkaan käsitellä riittävänä osoituksena ehdotuksen hylkäyksestä, koska yleensä 

kiusoitteluvuoro saa aikaan vain naurua, minkä jälkeen perheenjäsenet jatkavat 

ehdotuksen käsittelyä eksplisiittiseen hyväksyntään tai hylkäykseen saakka. 

Merkille pantavaa kiusoitteluresponsseissa on myös se, että jos ne kohdistuvat 

nimenomaan mustetahratulkintaan, ne muistuttavat leksikaaliselta sisällöltään 

ehdotuksen hyväksyntää (ᵒne on broilereita.ᵒ (artikkeli III, esim. 6, r. 6)). Toisin 

sanoen ne tarkentavat juuri ehdotettua mustetahratulkintaa. Kiusoittelu tunnistetaan 

ei-vakavaksi responssiksi kuitenkin siitä, että se tuotetaan nauraen (Jefferson 1979; 

Haakana 1996) tai että se on yliampuva kontekstissaan (Drew 1987: 231). Naurun 

jälkeen perheenjäsenet ohittavat kiusoittelun harmittomana ja jatkavat kesken 

jäänyttä ehdotussekvenssiä ja siten osoittavat orientaationsa testitilanteeseen ja 

tehtävän suorittamiseen. He eivät tuo kielellisesti ilmi, että kiusoittelu olisi ollut 

vääränlainen responssi mustetahratulkintaehdotukseen. 

Vastaanottaja voi poiketa ehdotuksen luomasta toimintalinjasta myös siten, että 

hän vastaa ehdotukseen vuorolla, joka käsittelee toimintatapaa testissä. Kuten kiu-

soittelu, tällainen responssi reagoi johonkin edellä sanottuun tai tehtyyn. Siksi se ei 
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varsinaisesti vaihda topiikkia, vaikka se ei otakaan mitään kantaa ehdotettuun tul-

kintaan tai edes koske sitä (topiikinvaihdosta ks. Maynard 1980: 263–264). Tällai-

nen responssi osoittaa kuitenkin, että puhuja käsittelee puuttumista testitoimintaan 

kiireellisempänä toimintana kuin neuvottelua mustetahratulkintaehdotuksesta. 

Tyypillisesti toimintatapaa käsittelevä responssi katkaisee ja jättää kesken ehdotuk-

sen projisoiman toimintalinjan. Tämä voi johtua siitä, että puhetoimintona 

toimintatapaa käsittelevä responssi on sellainen, että se luo vahvan odotuksen 

tietynlaisesta seuraavasta vuorosta. Esimerkiksi kysymys (>↑joko te ootte< 

↑kattonu nämä. (perhe 13, perhetesti, taulu I)) luo odotuksen vastauksesta ja 

kieltoon sisältyvä syytös (ELÄ piirtele elä piirtele siihe. (perhe 1, perhetesti, taulu 

I)) luo odotuksen kiistämisestä tai puolustautumisesta (Heritage 1996 [1984]: 265; 

Dersley & Wootton 2000). Toisaalta perheenjäsenet voivat orientoitua siten, että 

toimintatavan käsittely kesken ehdotussekvenssin on sallittua tai jopa tarpeellista 

tehtävän suorittamisen kannalta. Joka tapauksessa se, että perheenjäsenet lähtevät 

mukaan uuteen toimintalinjaan ja antavat sille tilaa, osoittaa, että he jakavat ja hy-

väksyvät orientaation muutoksen (ks. Haddington & Rauniomaa 2011: 237; 

Keisanen, Rauniomaa & Haddington 2014). Huomionarvoista toimintatapaa käsit-

televissä responsseissa on se, että puhuja ei muotoile vuoroonsa lykkäystoimintoa 

(suspension), joka alkaisi esimerkiksi vuoronalkuisella hetkinen- tai odota-sanalla 

ja implikoisi, että kesken jääneeseen toimintalinjaan palataan myöhemmin (vrt. 

Keisanen ym. 2014). Tämä on ongelmallista ehdotuksen hyväksymisen kannalta: 

perheenjäsenten huomio siirtyy legitiimisti pois mustetahratulkintaehdotuksesta, 

eikä ehdotusta siis hyväksytä.  

Kolmas tapa poiketa ehdotuksen aloittamasta toimintalinjasta on selonteko, jo-

ka torjuu koko testitehtävän (esim. ᵒ#mää jaksa ennää ees ajatella.#ᵒ (perhe 13, 

perhetesti, taulu VIII)). Ehdotuksen vastaanottona tällainen selonteko osoittaa, että 

puhuja käsittelee 1) edeltävää vuoroa ehdotuksena, joka odottaa hyväksyntää tai 

hylkäystä, ja 2) hyväksynnän tai hylkäyksen puuttumista selontekovelvollisuuden 

alaisena toimintona. Lisäksi selonteko osoittaa puhujan jonkinasteista haluttomuut-

ta tai turhautumista testiin. Tällaiset selonteot eivät saa hyväksyntää tai muutakaan 

huomiota muilta perheenjäseniltä, vaan he ohittavat torjuvan selonteon ja ehdottaja 

käyttää useita vuoroja saadakseen hyväksynnän tai hylkäyksen ehdotukselleen. 

Tällainen toiminta osoittaa, että selonteko ei kelpaa ehdottajalle ja että perheen-

jäsenet eivät käsittele sitä sopivana ja tehtävää eteenpäin vievänä osallistumisena. 

Tästä huolimatta torjuvan selonteon tuottajaa ei kielletä tai moitita sanallisesti. 

Toisin sanoen perheenjäsenet eivät nosta puheenaiheeksi torjuvan asenteen ilmaise-

mista kesken testin.  
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Artikkelissa III esitetään, että kiusoittelevilla, toimintatapaa käsittelevillä ja 

tehtävän torjuvilla responsseilla on monia tehtäviä perheen vuorovaikutustestissä. 

Kiusoitteluun sisältyvä epäsuora kritiikki toimii sosiaalisen kontrolloinnin keinona 

(Drew 1987: 250), ja nimenomaan vanhemmat tuottavat tällaisia responsseja perhe-

testissä. Sitä vastoin toimintatapaa käsitteleviä ja testitehtävän torjuvia responsseja 

tuottavat sekä vanhemmat että lapset. Esimerkiksi toimintatapaan puuttuva kielto 

on vanhemman keino ohjata lapsen toimintaa testitilanteessa ja ottaa siitä vastuu. 

Lapsi taas voi kyseenalaistaa testin ja kapinoida sitä vastaan, kun hän esittää syyt-

täviä kysymyksiä vanhemmille (ks. myös Lehtovaara 2002: 52). Myös testitehtä-

vän torjuvat vuorot, joita tuottavat sekä vanhemmat että lapset, kyseenalaistavat 

institutionaalisen testin ja kapinoivat sitä vastaan. 

5.4 Keskustelunanalyysin ja kommunikaatiohäiriöpisteytyksen ver-

tailu vuorovaikutuksen arviointimenetelminä (artikkeli IV) 

Väitöskirjani neljännessä artikkelissa verrataan keskustelunanalyysiä ja kommuni-

kaatiohäiriöpisteytystä artikkeleissa I–III tutkittujen vuorovaikutusjaksojen ana-

lyysi- ja arviointimetodeina. Tavoitteena on selvittää, arvioiko kommunikaatio-

häiriöpisteytys vuorovaikutusongelmiksi aiemmissa artikkeleissa tutkitut ehdotuk-

sen vastaanotot. Lisäksi pohditaan, voivatko keskustelunanalyysi ja kommunikaa-

tiohäiriöpisteytys täydentää toisiaan vuorovaikutuksen arviointimenetelminä. 

Tässä artikkelissa Karl-Erik Wahlberg vastaa annettujen kommunikaatiohäiriö-

pisteiden perusteluista. 

Kommunikaatiohäiriökriteerien taustalla on joitakin näkemyksiä, jotka muis-

tuttavat keskustelunanalyysin lähtökohtia. Ensinnäkin näkemys, että kommuni-

kaatio on sekventiaalinen prosessi (”a sequential process”, Singer & Wynne 1966: 

264), sopii keskustelunanalyysin käsitykseen vuorovaikutuksen sekventiaalisesta 

järjestäytymisestä (esim. Schegloff 2007: 2). Toiseksi Wynnen ja Singerin (1963a: 

194) mukaan häiriöt perheen vuorovaikutuksessa eivät välttämättä käy ilmi 

kontekstistaan irrotetuista lausumista vaan ne tulevat näkyviin, kun tutkitaan per-

heen kommunikaatioketjua (”communication sequence”) alusta sen loppuun. Myös 

tämä näkemys sopii keskustelunanalyysin lähtökohtaan lausumien kontekstuaa-

lisesta luonteesta (esim. Heritage 1996 [1984]: 237). Artikkelin metodivertailussa 

osoitetaan kuitenkin, että varsinaisissa kommunikaatiohäiriökriteereissä ja -pistey-

tyksessä näitä käsityksiä ei tuoda ilmi ja että keskustelunanalyysi ja kommu-

nikaatiohäiriöpisteytys analysoivat vuorovaikutusta eri tasoilla. 
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Artikkelissa IV esitetään, että keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriöpis-

teytys löytävät ongelmallisia piirteitä toimintajaksoista, joissa mustetahratulkinta-

ehdotukseen ei tule kielellistä tai muuta kuultavissa olevaa responssia. Metodien 

löytämät ongelmapiirteet eivät kuitenkaan ole keskenään samoja. Keskustelunana-

lyysin näkökulmasta ongelmapiirteet koskevat toimintajakson progressiivisuutta ja 

tehtävän suorittamista. Tarkemmin sanoen toimintajaksoissa mustetahratulkinta-

ehdotus jää ilman responssia siitä huolimatta, että ehdottaja hakee sitä kuvailemalla 

ja näyttämällä tulkinnan mustetahrataulusta (vrt. Pomerantz 1984b; Stivers & 

Rossano 2010). Vastaanottaja ei siis osallistu ehdotuksen käsittelyyn sanallisin tai 

kuultavissa olevin keinoin eikä neuvottelutoiminta eli testitehtävän suorittaminen 

etene sujuvasti ja tehokkaasti. Responssin puuttumista ei kuitenkaan nosteta 

puheenaiheeksi, vaan tavallisesti ehdottaja siirtyy seuraavaan aiheeseen tuomatta 

sanallisesti ilmi sitä, että neuvottelutoiminta ei etene sujuvasti. Kommunikaatio-

häiriöpisteytys puolestaan löytää ongelmallisia piirteitä ehdottajan tuottamista 

yksittäisistä lausumista, joilla hän hakee responssia näissä toimintajaksoissa. Toisin 

sanoen kommunikaatiohäiriöpisteytys antaa virhepisteitä tuotetusta puheesta – ei 

sen sijaan siitä, että vastaanottaja ei sano mitään. Tyypillisesti näissä toiminta-

jaksoissa ehdottaja saa kommunikaatiohäiriöpisteitä kolmesta syystä: Ensiksikin 

hän voi kuvailla mustetahratulkintaansa liian konkreettisin ilmauksin ikään kuin 

yrittäisi tunnistaa taulusta esimerkiksi naapurin kissan (häiriö 270, ks. liite 1). 

Tehtävässä ei kuitenkaan ole kyse taulun tunnistamisesta vaan siitä, mitä taulu 

esittää tai miltä se näyttää. Tämän vuoksi yritys tunnistaa taulu suuntaa puhujan ja 

muiden perheenjäsenten huomion pois testitehtävästä (Singer & Wynne 1966: 276). 

Toiseksi ehdottaja voi kuvailla mustetahratulkintaansa liian abstraktein ilmauksin, 

vaikka spesifinen ilmaus kertoisi paremmin, mitä puhuja tarkoittaa (häiriö 319). 

Tällainen voi johtaa siihen, että vastaanottaja ei tiedä, mitä hänen pitäisi etsiä 

taulusta (Singer & Wynne 1966: 280). Kolmanneksi ehdottaja voi puhua moni-

tulkintaisin tai epäjohdonmukaisin viittauksin (häiriö 182), jolloin vastaanottaja ei 

tiedä, mistä tarkkaan ottaen puhutaan (Singer & Wynne 1966: 270). Esimerkiksi 

yksikön ja monikon epäjohdonmukainen käyttö voi saada aikaan sen, että vastaan-

ottaja jää miettimään, puhutaanko yhdestä vai useasta referentistä.  

Artikkelissa IV esitetään lisäksi, että kumpikaan metodi ei arvioi pelkkää dia-

logipartikkelia mm, jaa tai joo ongelmalliseksi responssiksi mustetahratulkinta-

ehdotuksen jälkeen. Keskustelunanalyysin näkökulmasta dialogipartikkelirespons-
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si ei hyväksy eikä hylkää ehdotusta eksplisiittisesti. Jos dialogipartikkeli jää ehdo-

tuksen ainoaksi responssiksi, ehdotus jää ikään kuin roikkumaan ilmaan.29 Käytän-

nössä tällainen ”ei-hyväksyntä” (non-approval, Stevanovic 2012a: 799) tarkoittaa 

ehdotuksen implisiittistä hylkäystä. Voidaankin sanoa, että vastaanottajan tuottama 

ei-hyväksyminen ja sitä seuraava ehdottajan luopuminen ehdotuksesta ovat 

hienovaraisia vuorovaikutuskäytänteitä, joilla osanottajat yhdessä välttävät 

ehdotuksen eksplisiittisen hylkäyksen. Myöskään kommunikaatiohäiriöpistey-

tyksen näkökulmasta pelkkä dialogipartikkeliresponssi ei ole ongelmallinen eli 

kommunikaatiohäiriö. Tämä on jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, että 

kommunikaatiohäiriötutkijoiden mukaan puhujan tulisi kommunikoida selkeästi ja 

tehokkaasti, välittää asian ydin kuulijalle ja osoittaa, että hän on sitoutunut 

sanomaansa (Singer & Wynne 1966: 263). Joka tapauksessa mitään aineiston 92 

dialogipartikkeliensiresponssista (mm, ja(h)a tai joo ~ juu) ei tulkita kommunikaa-

tiohäiriöksi psykologin tekemässä kommunikaatiohäiriöpisteytyksessä.  

Artikkelissa IV osoitetaan myös se, että toimintajaksoissa, joissa mustetahra-

tulkintaehdotusta seuraa ehdotuksen aloittamasta toimintalinjasta poikkeava 

responssi, keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriöpisteytys päätyvät jollain 

tasolla samankaltaisiin tulkintoihin. Tarkemmin sanoen kumpikin menetelmä 

löytää merkkejä toiminnan jatkumattomuudesta. Keskustelunanalyysin näkö-

kulmasta erilaiset tavat poiketa meneillään olevasta toimintalinjasta ovat osa niitä 

vuorovaikutusresursseja, joita osanottajat käyttävät, kun he suuntautuvat eri toi-

mintalinjoihin toistensa kanssa. Tulkinnoissaan keskustelunanalyysi ottaa huomi-

oon meneillään olevan sekvenssin kokonaisuudessaan sekä osallistujien orien-

taation testitilanteeseen: testitilanteessa orientaatio ehdotuksen käsittelyyn näkyy 

erityisesti siinä, että ehdottaja käyttää monta vuoroa saadakseen muut perheen-

jäsenet kannattamaan ehdotustaan. Ehdotuksen käsittely on siis testitehtävän 

mukaista toimintaa, ja perheenjäsenet jatkavat sitä selvittyään poikkeavista 

toimintalinjoista. Myös kommunikaatiohäiriöpisteytys kiinnittää huomiota näissä 

toimintajaksoissa sellaisiin toimintoihin, jotka katkaisevat testitehtävän jatkuvuu-

den. Se antaa virhepisteitä esimerkiksi lausumista, jotka saavat vastaanottajan 

pysähtymään ja miettimään, mitä puhuja sanoi tai tarkoitti (häiriö 214) tai jotka 

                                                        
29 Aineistossa dialogipartikkeli joo ei jää ehdotuksen ainoaksi responssiksi vaan ehdotuksen käsittely 
jatkuu joo:n jälkeen. Näin osanottajat varmistavat yhteisymmärryksensä siitä, että he hyväksyvät 
ehdotetun mustetahratulkinnan. He eivät välttämättä tuota eksplisiittistä samanmielisyyden ilmausta 
(esim. mää näin kaloja kanssa siinä (perhe 17, perhetesti, taulu III)), vaan yhteisymmärrys voidaan 
saavuttaa myös siten, että perheenjäsenet kuvailevat ja kehittelevät tulkintaa yhdessä (esim. kärpäsen 
etujalat ja tässon silmä (perhe 12, perhetesti, taulu III)). 
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vastaavat sivuavasti tai epäasiallisesti edeltäviin kysymyksiin tai huomautuksiin 

(häiriö 213). Toisin sanoen nämä kommunikaatiohäiriökriteerit arvioivat 

vuorovaikutusta toimintojen tasolla (vrt. häiriöt 182, 270 ja 319, jotka arvioivat 

vuorovaikutusta yksittäisten sanojen, lausekkeiden tai lausumien tasolla). Pis-

teytyskriteerit eivät kuitenkaan arvioi toimintoja suhteessa koko toimintasekvens-

siin, vaan yksittäistä toimintoa arvioidaan suhteessa edeltävään toimintoon. Tällöin 

virhepisteen saa muun muassa ehdottaja, joka orientoituessaan testitehtävään jatkaa 

hyväksynnän hakemista omalle ehdotukselleen eikä lähde mukaan kilpailevaan toi-

mintaan (ks. esim. Nevile 2012). Perusteena virhepisteelle on se, että pitäytyessään 

ehdotuksen käsittelyssä hän jättää huomiotta juuri edeltävän toiminnon. Kommu-

nikaatiohäiriöpisteytys ottaa siis toimintojen arvioinnissa huomioon vain kaksi 

peräkkäistä toimintoa ja poikkeaa keskustelunanalyysistä siinä, ettei se huomioi 

toimintojen suhdetta meneillään olevaan toimintaan. 

Vaikka artikkelin metodivertailussa on mahdollista esitellä vain 5 kommuni-

kaatiohäiriökriteeriä, jo näistä käy ilmi, että keskustelunanalyysi ja kommuni-

kaatiohäiriöpisteytys eroavat merkittävästi metodisten ratkaisujensa puolesta. Sen 

lisäksi, että menetelmät analysoivat vuorovaikutusta eri tasoilla, ne eroavat toisis-

taan myös sen suhteen, ketä ne ”syyttävät” vuorovaikutusongelmista. Keskustelun-

analyysi näkee vuorovaikutuksen osallistujien yhdessä neuvottelemana ja rakenta-

mana tuotoksena. Se ei ota kantaa, johtuuko esimerkiksi responssin puuttuminen 

siitä, että ehdottaja ei hae responssia tarpeeksi tai hakee sitä ”väärin”, vai siitä, että 

vastaanottaja ei tuota responssia. Kommunikaatiohäiriöpisteytys puolestaan antaa 

henkilökohtaisia virhepisteitä, joiden perusteella lopuksi lasketaan kunkin osallis-

tujan kommunikaatiohäiriöiden määrä. Tätä lukua käytetään kuvaamaan tietyn 

perheenjäsenen luomaa kasvu- ja vuorovaikutusympäristöä kvantitatiivisessa skit-

sofreniatutkimuksessa (ks. esim. Roisko ym. 2011: 67). 

Menetelmät eroavat toisistaan myös siinä, kenen perspektiivistä tutkija ana-

lysoi ja arvioi vuorovaikutusta. Keskusteluntutkija pyrkii paljastamaan, mitä 

vuorovaikutukseen osallistujat tekevät, ja perustelee tulkintojaan samoilla vuoro-

vaikutuksen piirteillä, joita osallistujat hyödyntävät, kun he tuottavat omia vuoroja 

ja tulkitsevat toisten vuoroja keskustelussa (Sidnell 2013: 79). Keskusteluntutki-

jalla ei ole apriorista näkemystä siitä, mikä on ”hyvää” tai ”huonoa” vuorovaiku-

tusta, vaan tutkija tunnistaa vuorovaikutuksen ongelmakohdat osallistujien orien-

taation perusteella: jos osallistujat orientoituvat johonkin vuorovaikutuksen piirtee-

seen ongelmana, myös tutkija tulkitsee sen sellaiseksi. Kommunikaatiohäiriö-

pisteyttäjä puolestaan arvioi vuorovaikutusta kommunikaatiohäiriökriteerien 

perusteella ja asemoi itsensä ”kenen tahansa toisen” (”a generalised other”, 
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Wahlberg ym. 1997: 357) asemaan yrittäessään ymmärtää vuorovaikutusta. Edellä 

mainittujen perustavanlaatuisten metodologisten erojen vuoksi artikkelissa teh-

däänkin päätelmä, että keskustelunanalyysin ja kommunikaatiohäiriöpisteytyksen 

yhdistäminen tai jommankumman menetelmän täydentäminen toisella vaikuttaa 

hyvin haastavalta. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Olen tarkastellut keskustelunanalyysin menetelmää käyttäen perheen keskistä neu-

vottelutoimintaa psykologisessa vuorovaikutustestissä ja keskittynyt tämän toimin-

nan perussekvenssiin eli ehdotukseen ja siihen vastaamiseen (ks. esim. Maynard 

1984: 78; Arminen 2005: 169). Huomioni kohteena ovat olleet nimenomaan sellai-

set responsiiviset toiminnot, jotka eivät ota eksplisiittisesti kantaa juuri esitettyyn 

ehdotukseen (artikkelit I–III). Nämä toiminnot ovat siis erilaisia tapoja olla 

hyväksymättä tai hylkäämättä ehdotusta heti eksplisiittisesti. Käyttämäni tutkimus-

aineisto on alun perin kerätty psykiatrista skitsofreniatutkimusta varten, ja se on 

peräisin tutkimushankkeesta Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus (esim. 

Tienari ym. 2004). Tämän vuoksi olen pystynyt vertaamaan tutkimustuloksiani 

aikaisempiin tuloksiin, jotka on saatu samasta aineistosta silloin kun sitä on 

lähestytty eri tutkimusmenetelmää käyttäen (artikkeli IV). Tuolloin käytössä on 

ollut vuorovaikutuksen virhepisteytysmenetelmä, joka on kehitetty skitsofrenia-

tutkimusta varten ja jota kutsutaan kommunikaatiohäiriöpisteytykseksi (ks. Singer 

& Faunce 1977). 

Huolimatta siitä, että tutkimukseni aineisto eli 22 puoliso- ja perhe-Rorschach-

testiä on alun perin teetetty ja tallennettu psykiatrisen tutkimuksen tarpeita varten, 

olen rakentanut väitöstutkimukseni keskustelunanalyysin lähtökohdista. Ensinnä-

kin olen lähestynyt aineistoa yhdenlaisena aitona sosiaalisena toimintana eli per-

heen keskisenä keskusteluna psykologisessa vuorovaikutustestissä. Testikeskustelu 

ei ole mitä tahansa perheen keskistä jutustelua, vaan testitehtävä saa aikaan sen, 

että se on tavoitteellista. Tavoitteellisuus näkyy keskustelussa siten, että perheen-

jäsenet tekevät ehdotuksia, vastaavat eri tavoin toistensa ehdotuksiin ja pyrkivät 

samanmielisyyteen. Toisin sanoen he orientoituvat annettuun testitehtävään – he 

neuvottelevat (ks. myös Firth 1995: 26). Toiseksi olen tarttunut kysymykseen, joka 

alkoi askarruttaa minua aineistoon tutustumisen aikana. Silloin jäin usein mietti-

mään, hyväksyivätkö vai hylkäsivätkö perheenjäsenet ehdotetun mustetahratulkin-

nan, ja kiinnostuin neuvottelutoiminnan ja päätöksenteon implisiittisyydestä (ks. 

esim. Huisman 2001; Stevanovic 2012a, b). Aloin kerätä sellaisia ehdotuksen ensi-

responsseja, jotka eivät ota eksplisiittistä kantaa ehdotukseen. 

Tässä vaiheessa tutkimuksen suunnittelua aloin miettiä myös tulosteni vertaa-

mista kommunikaatiohäiriöpisteytyksen tuloksiin. Vertaamisen takia pyrkimykse-

näni oli osua sellaisiin ehdotuksen vastaanottoihin, jotka ovat saaneet virhepisteitä 

kommunikaatiohäiriöpisteytyksessä. En ollut tutustunut kommunikaatiohäiriö-

kriteereihin vielä tässä vaiheessa, jotta ne eivät vaikuttaisi siihen, miten analysoin 
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ehdotuksen vastaanottoja keskusteluntutkijana. Tein tutkimuskohteen rajauksen 

siis pelkästään keskustelunanalyysin lähtökohdista. Päättelin, että toimintajakso, 

jossa keskustelun oletuspiirre progressiivisuus (esim. Schegloff 2007: 15) katkeaa 

tai lykkääntyy, voisi saada myös kommunikaatiohäiriöpisteitä. Näin päädyin analy-

soimaan sellaisia aineistossa harvinaisia toimintajaksoja, joissa ehdotukseen ei 

vastata lainkaan kielellisesti tai kuultavasti (artikkeli I) ja joissa ehdotukseen 

vastataan sen luomasta projektiosta poikkeavalla toiminnolla (artikkeli III). Lisäksi 

valitsin analysoitavaksi sellaiset toimintajaksot, joissa ehdotukseen vastataan 

ainakin ensimmäiseksi vain pelkällä dialogipartikkelilla mm, jaa tai joo (artikkeli 

II). Tämä valinta ei perustunut vuorovaikutuksen progressiivisuuden katkeamiseen 

vaan ensivaikutelmaani, että dialogipartikkelit yksinään eivät hyväksy tai hylkää 

ehdotusta eksplisiittisesti. Halusin siis selvittää niiden tehtäviä ehdotuksen vastaan-

ottona. Lisäksi tutkimalla näitä dialogipartikkelin sisältäviä toimintajaksoja oli 

mahdollista saada kattava kuva aineistosta, koska dialogipartikkelivastaanotot ovat 

tavallisia aineistossa. Näkökulmanani väitöskirjassa on ollut näiden erilaisten 

responsiivisten toimintojen selkeys ja ymmärrettävyys sekä toisaalta sallittuus ja 

tarkoituksenmukaisuus tutkittavassa vuorovaikutuskontekstissa. Tämän näkö-

kulman valitsin siksi, että vuorovaikutuksen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus ovat 

lähtökohtia kommunikaatiohäiriöpisteytyksessä.  

Tutkimukseni osoittaa, että päätöksenteko eli ehdotuksen hyväksyntä tai hyl-

käys on usein implisiittistä toimintaa. Ehdotuksen hylkäys tapahtuu tyypillisesti 

niin, että ehdotukseen ei oteta selkeää kantaa ja se jää ikään kuin roikkumaan il-

maan (”ei-hyväksyminen”, artikkelit I–III)). Myös ehdotuksen hyväksyntä tehdään 

usein implisiittisesti. Tällöin osanottajat eivät eksplikoi, että ehdotus on hyväksytty, 

vaan tyypillisesti yhteinen ymmärrys samanmielisyydestä tehdään näkyväksi niin, 

että ehdotusta kehitellään eteenpäin yhdessä (artikkeli II). Päätöksenteon implisiit-

tisyys ei ole käyttämäni aineiston erityispiirre, vaan samankaltaisiin tuloksiin on 

tultu myös aiemmissa neuvottelua koskevissa tutkimuksissa (ks. Bilmes 1995; 

Boden 1995; Huisman 2001; Stevanovic 2012a).  

Tutkimuksessani olen analysoinut siis kolmea tapaa vastata ehdotukseen30 

vuorovaikutustestitilanteessa ottamatta siihen kantaa eksplisiittisesti. Näistä kol-

mesta tavasta kukin tekee näkyväksi odotuksen, joka koskee ehdotukseen vastaa-

mista, eli odotuksen ehdotuksen hyväksynnästä tai hylkäyksestä (ks. Davidson 

                                                        
30 Myös responssin puuttuminen katsotaan merkitykselliseksi toiminnoksi vuorovaikutuksessa (ks. esim. 
Tainio 1997: 94), ja lasken sen yhdeksi tavaksi, jolla vastaanottaja ei ota eksplisiittistä kantaa ehdotuk-
seen.  
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1984: 102, 1990: 149). Tarkemmin sanoen kunkin analysoimani vastaamistavan 

jälkeen ehdottaja tyypillisesti hakee selvempää saman- tai erimielisyyden ilmausta 

vastaanottajalta. Näin toimimalla ehdottaja osoittaa, ettei hän käsittele riittävänä 

responssina ehdotukseen 1) responssin puuttumista, 2) pelkkää dialogipartikkeli-

responssia tai 3) responssia, joka poikkeaa ehdotuksen projisoimasta toiminta-

linjasta (kiusoitteleminen, toimintatapaan puuttuminen tai testitehtävän torjumi-

nen). Perheenjäsenet poikkeavat tästä orientaatiosta vain niissä toimintajaksoissa, 

joissa ehdotusta seuraava vuoro ei jatka ehdotuksen projisoimaa toimintalinjaa 

vaan aloittaa puheen toimintatavasta testissä. Näissä jaksoissa toimintatapaan 

tarttuva vuoro luo kilpailevan toimintalinjan ja se menee tavallisesti ehdotuksen 

luoman toimintalinjan edelle, minkä seurauksena ehdotus jää käsittelemättä.  

Se, että perheenjäsenet orientoituvat tutkimiini responsseihin riittämättöminä 

ehdotuksen vastaanottoina, osoittaa, että ne ovat keinoja olla ottamatta eksplisiit-

tistä kantaa ehdotukseen. Tässä mielessä ne eivät siis ole selkeää vuorovaikutusta. 

Ne ovat kuitenkin täysin ymmärrettävää vuorovaikutusta. Jos vuorovaikutus-

testissä ehdotukseen ei tule responssia tai jos dialogipartikkeli jää ainoaksi respons-

siksi, perheenjäsenet tulkitsevat tilanteen niin, että ehdotusta ei hyväksytä. Vaike-

neminen ei siis ole myöntymisen merkki vaan pikemminkin keino välttää ekspli-

siittinen erimielisyyden ilmaus. Lopputuloksen eli hyväksymisen vs. hylkäyksen 

kannalta samoin toimivat myös dialogipartikkelit mm ja jaa. Toisin sanoen jos ne 

jäävät ainoiksi ehdotukseen kohdistuviksi responsseiksi, osallistujat eivät tulkitse 

ehdotusta hyväksytyksi (ks. myös Davidson 1984; Houtkoop 1987: 76, 81; 

Lindström 1999: 104, 118). Vaikenemisesta poiketen perheenjäsenet kuitenkin 

osoittavat niiden avulla, että he osallistuvat neuvotteluun ja ottavat ehdotuksen 

vastaan kuultuna ja ymmärrettynä. Tästä huolimatta nämä partikkelit eivät implikoi, 

että vastaanottaja olisi hahmottanut mustetahratulkinnan taulusta tai että hän olisi 

siitä samaa mieltä. Tutkimistani dialogipartikkeleista mm on vähiten samanmieli-

syyttä implikoiva, koska se ei osoita puhujan olevan halukas jatkamaan keskustelua 

aiheesta. Partikkeli jaa puolestaan on saman- ja erimielisyyden suhteen neutraali: 

se ottaa ehdotuksen vastaan uutena tietona ja implikoi päätöksenteon kesken-

eräisyyttä. Sitä vastoin partikkeli joo osoittaa puhujan tunnistaneen mustetahra-

tulkinnan taulusta; se ennakoi ehdotuksen hyväksyntää. Tästä huolimatta sekään ei 

yksinään riitä osoittamaan, että mustetahratulkintaehdotus on hyväksytty (ks. myös 

Lindström 1999: 104; Sorjonen 2001: 128). Mitä tulee ehdotuksen luomasta 

toimintalinjasta poikkeaviin responsseihin, ne tekevät myös muuta vuorovaikutus-

työtä sen lisäksi, että ne eivät ota ehdotukseen kantaa eksplisiittisesti: ne kontrol-
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loivat ja ohjaavat toisten toimintaa sekä kapinoivat testitehtävää vastaan. Sekven-

tiaalisen sijaintinsa puolesta ne ovat tietenkin ei-hyväksymisen etiäisiä, koska 

vuorovaikutuksessa on odotuksenmukaista, että vastaanottaja hyväksyy ehdotuk-

sen eli tuottaa preferoidun jälkijäsenen heti ehdotuksen jälkeen, jos hän pystyy näin 

tekemään. Vahva orientaatio testitehtävään saa kuitenkin aikaan sen, että perheen-

jäsenet ohittavat toimintalinjasta poikkeavat – kiusoittelevat ja tehtävän torjuvat – 

toiminnot asiaankuulumattomina ja jatkavat ehdotuksen käsittelyä. Ehdotus voi siis 

lopulta tulla hyväksytyksi. Sen sijaan silloin kun toimintalinjasta poikkeava res-

ponssi koskee toimintatapaa testissä, perheenjäsenet toimivat toisin. Tällöin res-

ponsseja ei käsitellä asiaankuulumattomina, vaan tavallisesti ne ohjaavat perheen-

jäsenten huomion pois ehdotuksesta. 

Tutkimistani responssityypeistä responssin puuttuminen sekä ehdotuksen luo-

masta toimintalinjasta poikkeava responssi eivät vie eteenpäin meneillään olevaa 

toimintalinjaa. Tämä selittää toimintojen harvinaisuuden aineistossa (5 % ja 4 % 

aineiston kaikista ehdotuksen ensiresponsseista edellä mainitussa järjestyksessä, ks. 

taulukko 3 luvussa 3.4). Toimintojen harvinaisuus puolestaan kertoo perheiden 

orientoitumisesta institutionaaliseen tilanteeseen ja testitehtävän suorittamiseen: he 

suuntautuvat ensinnäkin testitehtävään ja toiseksi neuvottelemiseen eli ehdottami-

seen ja ehdotukseen vastaamiseen tehtävän mukaisena toimintana. Lisäksi he 

tuovat ilmi toiminnallaan käsityksensä siitä, että neuvottelutoiminta edellyttää osal-

listumista. Kuten siis jo edellä kävi ilmi, he jättävät vastaamatta ehdotukseen tai 

poikkeavat sen luomasta toimintalinjasta vain harvoin. Jos näin kuitenkin tapahtuu, 

siihen ei tartuta kielellisesti vaan tyypillisesti ehdottaja jatkaa hyväksynnän hakua 

ehdotukselleen. Vain yksittäisissä tapauksissa joku perheenjäsenistä tuo kielellises-

ti ilmi, että neuvottelutoiminta ei suju niin kuin sen hänen mielestään pitäisi. Myös 

tämä kertoo siitä, minkälaista keskustelua perheenjäsenet odottavat ja suovat käy-

tävän psykologisessa vuorovaikutustestissä: toisten toiminnan kielellistä kritisoin-

tia vältetään. 

Dialogipartikkeliresponssit sen sijaan edistävät meneillään olevaa toiminta-

linjaa: ne pysyttävät keskustelun fokuksen ehdotuksessa ja osoittavat, että vastaan-

ottaja osallistuu ja että hän on kuullut ja ymmärtänyt, mitä edellä on sanottu. Ne 

eivät siis ole ongelmallisia toiminnan progressiivisuuden kannalta, ja niitä 

käytetään paljon institutionaalisessa testitilanteessa (20 % aineiston kaikista ehdo-

tuksen ensiresponsseista, ks. taulukko 3 luvussa 3.4). Koska testimateriaalina on 

monitulkintainen kuva, joka ei esitä mitään tiettyä, toisen perheenjäsenen tulkinnan 

hahmotus ei välttämättä käy hetkessä. Tällaisessa toiminnassa pelkkä dialogipartik-

keli on käytännöllinen tapa vastata ehdotukseen, koska se antaa ehdotuksen 
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vastaanottajalle (dialogipartikkelin tuottajalle) lisäaikaa hahmottaa mustetahra-

tulkinta ja muodostaa siitä oma mielipide. Näiden responssien tarkoituksenmukai-

suutta osoittaa myös se, että perheenjäsenet eivät koskaan nosta puheenaiheeksi 

niiden implisiittisyyttä (esim. siis oletko samaa mieltä vai et) tai muuta mahdollista 

ongelmallisuutta, vaikka näitä responsseja tuotetaan aineistossa moninkertainen 

määrä verrattuna responssin puuttumiseen tai ehdotuksen toimintalinjasta poikke-

aviin responsseihin.  

Tutkimukseni osoittaa, että analysoiduista responssityypeistä ne, jotka katkai-

sevat toiminnan progressiivisuuden – ehdotukseen ei vastata tai siihen vastataan 

toimintalinjasta poikkeavalla vuorolla –, yhdistyvät selvästi kommunikaatiohäiriö-

pisteytyksen virhepisteisiin. Sen sijaan kommunikaatiohäiriöpisteitä eivät saa 

dialogipartikkelivastaukset, jotka vievät eteenpäin ehdotuksen aloittamaa toiminta-

linjaa. (Artikkeli IV; ks. taulukko 4.) 

Taulukko 4.  Analysoidut ensiresponssit ja niiden saamat kommunikaatiohäiriöpisteet. 

Ensiresponssi lkm Kommunikaatiohäiriöpisteitä 

saaneet ensiresponssit; lkm 

Kommunikaatiohäiriöpisteitä 

saaneiden ensiresponssien 

osuus; % 

Ei responssia 27 151 56 

Dialogipartikkeli mm, jaa tai joo 92 0 0 

Toimintalinjasta poikkeava 

responssi 

21 13 62 

1 Näissä toimintajaksoissa kommunikaatiohäiriöpisteitä saa responssia hakeva ehdottaja. 

Taulukon 4 perusteella ensiresponssien kommunikaatiohäiriöpisteet näyttäisivät 

siis liittyvän keskustelun oletuspiirteen eli progressiivisuuden katkeamiseen. 

Tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että kommunikaatiohäiriöpisteet perustuvat 

usein johonkin muuhun kuin toiminnan jatkumattomuuteen. 

Keskustelunanalyysin ja kommunikaatiohäiriöpisteytyksen metodinen ero nä-

kyy erityisesti toimintajaksoissa, joissa ehdotukseen ei tule responssia. Näissä jak-

soissa ehdottaja saa kommunikaatiohäiriöpisteitä tyypillisesti siitä, että hakiessaan 

responssia hän kuvailee mustetahratulkintaa käyttäen joko liian konkreettisia tai 

liian abstrakteja ilmauksia (häiriöt 270 ja 319 tässä järjestyksessä, ks. liite 1). Kom-

munikaatiohäiriöpiste voi olla seurausta myös siitä, että hän käyttää puheessaan 

epäselviä tai epäjohdonmukaisia viittauksia, jotka hämmentävät kommunikaatio-

häiriöpisteyttäjää (häiriö 182, ks. liite 1 ja CD-käsikirja). Nämä kommunikaatio-

häiriöpisteet osoittavat, että arvion vuorovaikutuksen ongelmallisuudesta tekee 
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pisteyttäjä, joka tukeutuu kommunikaatiohäiriökriteereihin. Toisin sanoen vuoro-

vaikutuksen osallistujien näkökulma ei käy ilmi kommunikaatiohäiriöpisteytykses-

sä. Lisäksi näistä kommunikaatiohäiriöistä erityisesti häiriö 182 tekee näkyväksi 

sen, että testilanteen puhuttua vuorovaikutusta, joka on arkipuhekieltä huolimatta 

institutionaalisesta tilanteessa, arvioidaan jossain määrin norminmukaisen kirjoi-

tetun kielen näkökulmasta (ks. Linell 1982). Vaikka oikeakielisyys sinänsä ei ole 

kommunikaatiohäiriöpisteytyksen kriteeri, puhe määritellään hämmentäväksi, jos 

puhuja vaihtaa esimerkiksi aikamuotoa tai lukumäärää ”toisiinsa liittyvissä väittä-

missä” (CD-käsikirja, CD-nro 182). Esimerkiksi lausuma täähä on lasten kuvia 

kaikki (esim. 8, r. 12–13) saa kommunikaatiohäiriöpisteen, koska siinä käytetään 

epäjohdonmukaisesti yksikköä ja monikkoa. Toisin sanoen subjekti täähä ja predi-

katiivi lasten kuvia ovat eri luvussa. Keskusteluntutkimuksen parissa tällaista ei 

nähdä vuorovaikutusongelmana, elleivät osallistujat itse orientoidu siihen sellaise-

na. Myöskään fennistiikassa puhuttua kieltä ei tarkastella norminmukaisen 

kirjoitetun kielen näkökulmasta. Puhutun ja kirjoitetun suomen kielen eroja on 

tutkittu jo 1960–1970-luvuilta lähtien, ja esimerkiksi Saukkonen (1970: 3) esittää 

– tosin viestintäteoreettisessa kehyksessä –, että puheella on ”selvästi omat oikea-

kielisyyssääntönsä, mutta kuitenkin niin, että ’virhe’ on hyvin suuressa määrin suh-

teellinen käsite”. Lisäksi jo tätä aikaisemmin 1940-luvulla fennistiikassa on kriti-

soitu sitä, että pyrkimys kielen formaaliin kuvakseen voi johtaa siihen, että jotkin 

puheelle tyypilliset piirteet karsitaan pois kuvauksesta ja leimataan virheellisiksi 

(Ravila 1944: 113). (Ks. Helasvuon (1988) katsaus fennistiseen puhutun ja kirjoi-

tetun kielen erojen tutkimukseen.) 

Keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriöpisteytys lähestyvät toisiaan vuo-

rovaikutuksen tutkimusmenetelminä silloin kun yksittäinen kommunikaatiohäiriö-

kriteeri arvioi vuorovaikutusta toimintojen tasolla. Tämä näkyy toimintajaksoissa, 

joissa ehdotuksen responssi poikkeaa ehdotuksen projisoimasta toimintalinjasta. 

Tällainen responssi saa tyypillisesti kommunikaatiohäiriöpisteen 213 ”Omituiset, 

asiaa sivuavat ja epäasialliset vastaukset kysymyksiin ja huomautuksiin” tai 

214 ”Keskustelun lopettajat”. Tutkimusmenetelmät eroavat toisistaan kuitenkin 

siinä, että kommunikaatiohäiriöpisteytys arvioi kahden peräkkäisen vuoron suhdet-

ta toisiinsa mutta keskustelunanalyysi tarkastelee toimintoja suhteessa koko toi-

mintasekvenssiin ja testikontekstiin. Kommunikaatiohäiriöpisteen voi siis saada 

esimerkiksi siitä, että kieltää lasta piirtämästä mustetahratauluun kesken ehdotus-

sekvenssin (artikkeli III, esim. 10, r. 6), tai siitä, että palaa hakemaan eksplisiittistä 

hyväksyntää tai hylkäystä ehdotukselleen kilpailevan puheenaiheen jälkeen (luku 
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3.4, esim. 10, r. 16–17). Keskustelunanalyysin näkökulmasta piirtelyn kielto ehdo-

tuksen ensiresponssina osoittaa, että vanhempi ensinnäkin käsittelee kieltoa kiireel-

lisempänä toimintona kuin ehdotukseen vastaamista ja toiseksi ohjaa lapsen toi-

mintaa eli ottaa vastuullisen vanhemman roolin testitilanteessa. Paluu päätöksen-

tekoon puolestaan osoittaa, että ehdottaja orientoituu päätöksentekoon testitehtävän 

mukaisena mutta keskeneräisenä toimintana.  

Tutkimukseni on osoittanut, että keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriö-

pisteytys poikkeavat selvästi toisistaan vuorovaikutuksen analyysimetodeina. 

Metodien erojen taustalla näyttäisi olevan ennen kaikkea kolme perussyytä, joiden 

vuoksi metodit eivät voi toimia toisiaan täydentävinä ilman että jompikumpi luo-

puisi lähtökohdistaan. Ensinnäkin metodit antavat arvioitavalle vuorovaikutus-

aineistolle erilaisen statuksen. Keskusteluntutkijalle puoliso- ja perhe-Rorschach-

testistä tallennettu aineisto on puolisoiden tai perheen keskistä vuorovaikutusta 

nimenomaisessa testitilanteessa. Myös kommunikaatiohäiriöpisteyttäjä näkee testi-

vuorovaikutuksessa suoran pääsyn perheen keskiseen vuorovaikutukseen testi-

tilanteessa (Loveland ym. 1963: 194). Sen lisäksi hän lähestyy aineistoa kuitenkin 

myös siitä näkökulmasta, että vuorovaikutus testissä antaa mahdollisuuden päätellä, 

miten perheenjäsenet keskustelevat keskenään: testissä perheenjäsenet tulkitsevat 

mustetahrataulujen ”todellisuutta” toisilleen mahdollisesti samaan tapaan kuin 

vanhemmat tulkitsevat todellisuutta lapselle tämän kehitysvuosien aikana 

(Loveland ym. 1963: 193). Testiasetelma on siis ikään kuin kokeellinen keino sel-

vittää, mitä todellisessa perheen keskisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu: onko 

vanhemman puhe epäselvää tai epäjohdonmukaista ja siten vahingollista lapsen loo-

gisen ajattelun kehityksen kannalta. Tämä näkemys perustuu tutkimustuloksiin 

kommunikaatiohäiriöiden pysyvyydestä eli siitä, että toistuvat kommunikaatio-

häiriöt ovat pikemminkin puhujan pysyvä ominaisuus kuin hetkellinen tila (esim. 

Wahlberg, Wynne, Keskitalo, Nieminen, Moring, Läksy, Sorri, Koistinen, 

Tarvainen, Miettunen & Tienari 2001; Roisko ym. 2011, ks. myös Roisko 2014: 

35). Näkemys sivuuttaa tyystin kuitenkin sen keskustelunanalyysin lähtökohdan, 

että toimintojen muotoilussa otetaan huomioon kunkinhetkinen keskustelukump-

pani (recipient design, Sacks ym. 1974: 727). Lyhyesti sanoen keskusteluntutkija 

ei voi päätellä puolisoiden välisestä keskustelusta, miten jompikumpi näistä 

keskustelee lapsensa kanssa. 

Toiseksi tutkimusmetodit eroavat ratkaisevasti toisistaan siinä, kenen näkö-

kulmasta ne analysoivat vuorovaikutusta. Keskusteluntutkija tukeutuu analyysis-

sään samoihin vuorovaikutuksen piirteisiin, joihin osallistujat orientoituvat tuotta-
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essaan ja tulkitessaan toimintoja vuorovaikutuksessa (esim. Sidnell 2013: 79). Täl-

löin hän analysoi vuorovaikutusta nimenomaan osallistujien näkökulmasta. Kom-

munikaatiohäiriöpisteyttäjä puolestaan nojautuu etukäteen määriteltyihin kommu-

nikaatiohäiriökriteereihin ja asemoi itsensä ”keneksi tahansa toiseksi”, joka yrittää 

ymmärtää, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu (Wahlberg ym. 1997: 357).  

Kolmanneksi metodit poikkeavat toisistaan sen suhteen, ketä ne niin sanotusti 

syyttävät vuorovaikutusongelmista. Tämän eron taustalla on luonnollisesti se, että 

menetelmät on alun perin kehitetty eri tarkoituksiin. Kommunikaatiohäiriökriteerit 

on määritelty kommunikaatiohäiriöiden tunnistusta ja laskua varten. Vaikka ne 

ovatkin luonteeltaan laadullisia, ne mahdollistavat sen, että kunkin osallistujan 

henkilökohtaiset kommunikaatiohäiriöt voidaan tunnistaa ja laskea kvantitatiivis-

ta skitsofreniatutkimusta varten. Tällöin voidaan siis tutkia kvantitatiivisesti sato-

jen perheiden aineistoista vanhemman tai molempien vanhempien toistuvien kom-

munikaatiohäiriöiden yhteyttä esimerkiksi lapsen mielenterveyden häiriöihin (ks. 

esim. Wahlberg ym. 1997; de Sousa ym. 2014). On kuitenkin merkille pantavaa, 

että kommunikaatiohäiriöpisteen voi saada vain tuotetusta puheesta. Esimerkiksi 

toimintajaksoissa, joissa vastaanottaja ei reagoi ehdotukseen, hän ei saa virhe-

pistettä. Sen sijaan virhepisteen voi saada ehdottaja, joka hakee responssia ehdo-

tukseensa. Keskustelunanalyysin tarkoituksena taas on kuvata yksityiskohtaisesti 

sosiaalisen toiminnan käytänteitä – sitä, miten osallistujat yhdessä rakentavat 

vuorovaikutuksen ja ymmärtävät toisiaan. Silloin kun sen avulla tarkastellaan 

haastavia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi tilanteita, joissa jollakin keskusteli-

joista on afasia, keskusteluntutkija analysoi yhtäältä sitä, miten afasiaan liittyvät 

kielelliset rajoitteet tulevat näkyviin vuorovaikutuksessa esimerkiksi käytänteinä, 

jotka poikkeavat käytänteistä tavallisissa, vertaisten kesken käytävissä 

keskusteluissa (esim. Wilkinson 2006: 100). Afasiakeskusteluissa kielelliset 

rajoitteet saavat aikaan lukuisia korjausjaksoja sekä sen, että yksittäinen korjaus-

jakso kestää pitkään. Lisäksi näissä keskusteluissa voi esiintyä siinä mielessä epä-

aitoja korjausjaksoja, että korjausaloite ei välttämättä synny ymmärrysongelmasta 

vaan terveen osallistujan pyrkimyksestä saada afasiaa sairastava osallistuja esimer-

kiksi ääntämään jokin sana oikein. (Ks. Wilkinson 2006: 101–102.) Toisaalta 

keskusteluntutkija tarkastelee haastavissa vuorovaikutustilanteissa erityisesti niitä 

resursseja, joita osallistujat hyödyntävät selvitäkseen haastavista tilanteista yhdessä 

(ks. esim. Antaki & Wilkinson 2013). Analyysi perustuu siis ajatukseen, että kaik-

kien osallistujien panoksella on merkitystä vuorovaikutuksen tuottamisessa ja 

ymmärtämissä. 
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Keskustelunanalyysin lähtökohta on siis se, että jos osallistujat käsittelevät jo-

tain puheen kohtaa ongelmallisena eli nostavat sen korjausta vaativaksi, puheessa 

on ongelmakohta (esim. Sorjonen 1997: 112). Tutkimani toiminta eli ehdotukseen 

vastaaminen tietynlaisin toiminnoin ei kuitenkaan saa aikaan toimintoja, joita voisi 

pitää yksiselitteisinä korjauksina, vaan tyypillisesti ehdottaja reagoi 1) responssin 

puuttumiseen, 2) pelkkään dialogipartikkeliin (mm, jaa tai joo) tai 3) ehdotuksen 

projisoimasta toimintalinjasta poikkeavaan responssiin hakemalla eksplisiittistä 

hyväksyntää tai hylkäystä. Tämän hän tekee tyypillisesti kuvailemalla mustetahra-

tulkintaa lisää ja siten auttamalla vastaanottajaa hahmottamaan sen taulusta (tosson 

karhu ja silmäripset, esim. 8. r. 6; tämä punanen, esim. 9, r. 5). Näissä tapauksissa 

rajanveto mustetahratulkinnan ymmärrysongelman ja hahmotusongelman välillä ei 

ole selvä: Jos vastaanottaja ei hyväksy mustetahratulkintaehdotusta, onko se 

osoitus siitä, että tulkintaehdotus on epäselvästi muotoiltu eikä vastaanottaja sen 

vuoksi hahmota tulkintaa taulusta? Vai onko kyse siitä, että vastaanottaja ei ole 

samaa mieltä siitä, mitä mustetahra muistuttaa? Se, että vastaanottaja ei ymmärrä, 

mitä edellä on sanottu, on eri asia kuin se, että hän on eri mieltä (Pomerantz 1984b: 

162). Väitöskirjani aineistossa tätä eroa hämärtää kuitenkin se, että puheen ymmär-

tämisestä huolimatta vastaanottaja voi olla hahmottamatta mustetahratulkintaa 

taulusta. Lisäksi siitä huolimatta, että hän hahmottaa tulkintaehdotuksen taulusta, 

hän voi olla tulkinnasta eri mieltä. Tämä käy ilmi tilanteesta, jossa puhujat tulkit-

sevat tietyn mustetahrataulun kohdan eri eläimiksi (isä: täson näin ahma tai ilves. 

(1.1) äiti: m(h)ulloli kettu. (artikkeli III, esim. 4, r. 1–3)). Toisaalta ehdottaja voi 

hakea responssia siten, että hän käsittelee alkuperäisessä ehdotuksessaan ongelmal-

lisena enintään sitä, ymmärsikö vastaanottaja edeltävän vuoron ehdotukseksi eli 

toiminnoksi, joka odottaa hyväksyntää tai hylkäystä. Tällöin ehdottaja muotoilee 

uuden, responssia hakevan vuoronsa esimerkiksi kysymykseksi (eiks eiks se oo 

perhosen ↑kuva. (artikkeli III, esim. 11, r. 8–9); onko teidän mielestä. (esim. 10, r. 

6)), ja vastaanottajasta tulee entistä selvemmin vastausvelvollinen (ks. Stivers & 

Rossano 2010).  

Nimitettiinpä edellä kuvattuja tapauksia responssinhauksi tai korjaukseksi, ne 

osoittavat, että ehdottaja joutuu tekemään töitä viedäkseen keskustelua tiettyyn 

suuntaan. Toisaalta tapaukset poikkeavat esimerkiksi afasiapuheen pitkistä korjaus-

jaksoista muun muassa siinä mielessä, että ne eivät kestä kauan. Joka tapauksessa 

sekä korjaus että responssinhaku käytänteineen on alun perin tunnistet-

tu ”normaalista” eli diagnosoimattomien ihmisten välisestä puheesta (ks. Davidson 

1984; Pomerantz 1984b; Stivers & Rossano 2010). Sen vuoksi niiden hyödyntämi-

nen vuorovaikutushäiriöiden tunnistuksessa liittyy välttämättä niiden frekvenssiin: 
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jos vuorovaikutuksessa korjataan tai haetaan responssia tiuhaan, se voi olla merkki 

vuorovaikutuksen sujumattomuudesta. Silloinkaan keskusteluntutkija ei voi aprio-

risesti määritellä, kuka osallistujista on vastuussa vuorovaikutuksen sujumatto-

muudesta – siitä, että ehdotukseen ei tule sen luoman projektion mukaista res-

ponssia. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että vuorovaikutuksessa intersubjektiivisuu-

den ylläpito on kaikkien osallistujien vastuulla. On siis norminmukaista selittää tai 

oikaista, jos huomaa, että toinen ei ymmärrä tai ymmärsi väärin. Norminmukaista 

on myös pyytää selitystä, jos ei itse ymmärrä. Toiseksi vastuuta tietyn toiminnan, 

esimerkiksi päätöksenteon, loppuun saattamisesta ei voi sälyttää etukäteen 

määritellyn osallistujan harteille, vaikka sekventiaalinen relevanssi tekeekin odo-

tuksenmukaiseksi sen, että ehdotuksen vastaanottaja joko hyväksyy tai hylkää 

ehdotuksen (ks. Stevanovic 2012a: 790). Pikemminkin on niin, että vuorovaikutuk-

sessa se, joka välittää eniten toiminnan viennistä loppuun, huolehtii siitä, että näin 

tapahtuu (Jefferson 1972: 324; Stevanovic 2012a: 790). Ehdottaja voi siis painostaa 

vastaanottajaa ehdotuksellaan niin kauan, että saa siihen eksplisiittisen hyväksyn-

nän tai hylkäyksen, jos hän pitää ehdotustaan sen arvoisena. Vaihtoehtoisesti hän 

voi tulkita vastaanottajan hiljaisuuden tai mm-responssin merkiksi siitä, että ehdo-

tuksen käsittelyä ei kannata jatkaa. Vastaanottaja puolestaan voi jättää ottamatta 

kantaa ehdotukseen esimerkiksi olemalla hiljaa tai tuottamalla pelkän mm-partik-

kelin. Näin hän voi hienovaraisesti välttää eksplisiittinen erimielisyyden ilmauksen 

ja pitää yllä sosiaalista solidaarisuutta (ks. Heritage 1996 [1984]: 261).  

Kommunikaatiohäiriöpisteyttäjä analysoi vuorovaikutustilanteen toisin. Hä-

nen arvioonsa vaikuttaa myös mustetahratulkintaehdotuksen sisältö eli se, mitä 

puhuja näkee mustetahrassa. Jos kyseessä on epärealistinen, psykologin näkökul-

masta patologinen tulkinta, on odotettavissa, että ehdotusta seuraa hiljaisuus. Tämä 

johtuu siitä, että vastaanottaja hämmentyy ja miettii, pitäisikö hänenkin nähdä sama 

tulkinta taulussa. Ehdottaja voi siis perustella ja selittää kauankin sellaista tulkintaa, 

jota toiset perheenjäsenet eivät näe taulussa. Hän ikään kuin yrittää pakottaa toiset 

näkemään tulkinnan ja saa siitä kommunikaatiohäiriöpisteen tai -pisteitä. (Wahl-

berg, henkilökohtainen tiedonanto.)  

Miten sitten keskusteluntutkija analysoisi Wynnen ja Singerin (1963a: 194–

195) esittämän keskustelunkatkelman (ks. luku 2.2 ja alla), joka mitä ilmeisimmin 

ei ole sujuvaa vuorovaikutusta? Katkelma on peräisin terapiaistunnosta, johon 

osallistuvat skitsofreniaa sairastava tytär ja hänen vanhempansa, ja ongelmallista 

siinä on skitsofreniatutkijoiden mukaan se, että perheenjäsenten huomio ei kohdistu 

samaan kohteeseen. Jää siis epävarmaksi, puhuvatko perheenjäsenet samasta ai-

heesta. (Miklowitz & Stackman 1992: 2.) 
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Daughter (presenting patient), complainingly: Nobody will listen to me. 

Everybody is trying to still me. 

Mother: Nobody wants to kill you.  

Father: If you’re going to associate with intellectual people, you’re going to 

have to remember that still is a noun and not a verb. 

Ensimmäisessä vuorossa tytär sanoo, että kukaan ei kuuntele häntä ja että kaikki 

yrittävät vaientaa hänet. Seuraavasta vuorosta käy ilmi, että äiti tulkitsee tyttären 

vuoron toimintona valitukseksi,31 moitteeksi tai syytökseksi, koska hän vastaa sii-

hen kiistämällä sen. Tämä on odotuksenmukainen toiminto moitteen tai syytöksen 

jälkeen (ks. Heritage 1996 [1984]: 265; Dersley & Wootton 2000). Katkelmassa 

äiti käyttää kuitenkin verbiä kill ’tappaa’ kiistäessään syytöksen, vaikka tytär käytti 

omassa vuorossaan verbiä still ’vaientaa, hiljentää’. Joko hän kuuli väärin tyttären 

käyttämän verbin tai vastaa tarkoituksella niin kuin ymmärtäisi still-verbin sen 

kuvaannollisessa merkityksessä ’vaientaa, tappaa’ (ks. myös embedded correction, 

Jefferson 1987). Litteraatiosta ei käy ilmi, onko äidin vuoro tuotettu nauraen vai 

vakavasti. Joka tapauksessa tappaa-verbi on yliampuva, kun puhutaan perheen-

jäsenten välisestä toiminnasta – erityisesti terapiaistunnossa –, ja se osoittaa, ettei 

äiti käsittele edellistä vuoroa vakavasti otettavana valituksena. Hän siis tyrehdyttää 

keskustelun aiheesta, koska ei orientoidu tyttären vuoroon vakavasti otettavana 

pyyntönä, että joku perheessä kuuntelisi häntä. Isä puolestaan ei reagoi lainkaan 

tyttären ja äidin väliseen syytökseen ja kiistämiseen toimintojen tasolla vaan moittii 

tyttären vuoronmuotoilua: hän tarttuu still-sanaan ja sanoo, ettei sitä voi käyttää 

verbinä32  (ks. myös exposed correction, Jefferson 1987). Näin toimimalla myös 

hän jättää huomiotta tyttären implisiittisen pyynnön, että joku kuuntelisi. Katkel-

massa keskustelu ei siis etene ensimmäisen vuoron luoman projektion mukaisesti, 

koska moite ei saa aikaan sitä, että aihetta alettaisiin käsitellä vakavasti. Käy siis 

juuri niin kuin tytär valittaa perheessä käyvän.  

Toiminnan progressiivisuuden kannalta katkelman keskustelu on siis ongel-

mallista, mutta perheenjäsenet eivät nosta ainakaan äidin puhetta korjausta 

vaativaksi (vrt. Sorjonen 1997: 112) eivätkä hae toisenlaista responssia tyttären 

                                                        
31 Myös katkelman litteroija on tulkinnut vuoron valitukseksi, koska hän kuvaa vuoron esitystapaa sa-
nalla complainingly ’valittaen’. 
32 Vrt. still-sanan yksi käyttömahdollisuus transitiivi- tai intransitiiviverbinä ja sen merkitys ’vaientaa, 
hiljentää’ (MOT Englanti s. v. still).  



78 

moitteeseen.33 He eivät siis itse orientoidu tyttären vuoroa seuraaviin responsseihin 

ongelmallisina, vaikka se olisi täysin mahdollista. Tytär voisi sanoa äidin vuoron 

jälkeen vaikkapa eiku oikeesti tai en tarkoittanut tappamista vaan sitä ettei kukaan 

kuuntele. Ymmärtääkseni nimenomaan tällainen vuorovaikutus, jossa (ymmär-

rys)ongelmia ei korjata eikä intersubjektiivisuutta pidetä yllä, on sitä, mitä skitso-

freniatutkijat kutsuvat kommunikaatiohäiriöksi eli kykenemättömyydeksi jakaa 

merkityksiä toisten kanssa. Keskusteluntutkijan on kuitenkin vaikea tarttua 

tällaisiin ongelmiin vuorovaikutuksessa, koska osallistujat eivät itse orientoidu 

niihin ongelmallisina (vrt. Themistocleous ym. 2009: 168). Kuten katkelma pal-

jastaa, ongelmat eivät välttämättä tule näkyviksi keskustelussa (ks. myös Haakana, 

Raevaara & Ruusuvuori 2001: 218). Tämä käy hyvin ilmi myös kuvan 2 Viivi ja 

Wagner -stripistä, jossa vuorovaikutustilanne on toki fiktiivinen.  

 

Kuva 2. Viivi ja Wagner (Copyright Juba Production Oy). 

Stripissä Viivi (ihminen) ymmärtää Wagnerin (sika) vuoron referentin eli kärryn-

pyörän väärin, mutta vaikka viimeisessä ruudussa paljastuu, että Wagner on hyvin 

tietoinen väärinymmärryksestä, tämä ei tee mitään tilanteen korjaamiseksi. Päin-

vastoin Wagner ottaa Viivin vuoron vastaan tyytyväisen näköisenä ja lukijalle näy-

tetään, että Wagnerin mielestä tällainen tapa toimia on heidän suhteensa perusta. 

Myös skitsofreniatutkijat katsovat, että kommunikaatiohäiriöisessä perheessä 

vuorovaikutusongelmiin puuttumattomuus on keino käsitellä hämmentävää vuoro-

vaikutusta ja selvitä siitä. Toisin sanoen tietynlaisessa vuorovaikutusympäristössä 

kasvava lapsi oppii ohittamaan hämmentävät vuorot, koska siten pääsee ikään kuin 

                                                        
33 Alkuperäisessä lähteessä (Wynne & Singer 1963a) ei näytetä, miten keskustelu etenee isän vuoron 
jälkeen.  
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helpoimmalla. Hän ei kuitenkaan opi pitämään hämmentävää vuorovaikutusta on-

gelmallisena, koska se on nimenomaan se vuorovaikutusympäristö, jossa hän kas-

vaa ja kehittyy. Hänellä ei siis välttämättä ole tietoa muunlaisesta vuorovaikutuk-

sesta. Seurauksena voi siten olla se, että lapsen ajattelu kehittyy sirpaleiseksi tai 

epämääräiseksi (Wynne & Singer 1963a: 194). Tällaisten vuorovaikutusongelmien 

tutkimuksessa keskustelunanalyysi on menetelmänä rajallinen. Jos osanottajat 

eivät itse orientoidu tiettyyn vuorovaikutuskäytänteeseen tai -ilmiöön hämmentä-

vänä, toisin sanoen jos he eivät aloita korjausta tai nosta puheenaiheeksi käytänteen 

tai ilmiön ongelmallisuutta, keskusteluntutkija ei pysty nimeämään ilmiötä häiri-

öksi vuorovaikutuksessa. Toisaalta keskusteluntutkija ei voine nimetä korjausta-

kaan yksiselitteiseksi merkiksi ”hämmentävästä vuorovaikutuksesta”, koska kor-

jaus pyrkii nimenomaan poistamaan hämmennyksen: korjauksessa ongelma teh-

dään näkyväksi ja selvitetään. Keskustelunanalyysi ei siis pysty nimeämään etu-

käteen tiettyjä vuorovaikutuskäytänteitä tai -ilmiöitä, joiden perusteella skit-

sofreniatutkija voisi seuloa hämmentävän vuorovaikutuksen isoista aineistoista ja 

laskea, miten perheen hämmentävä vuorovaikutus korreloi lapsen riskiin sairastua 

skitsofreniaan. 

Vaikka hämmentävän vuorovaikutuksen määrittely ei ole lainkaan yksioikoista 

keskusteluntutkijan näkökulmasta, keskustelunanalyysiä voisi ainakin periaattees-

sa hyödyntää toisella tavalla kvantitatiivisessa skitsofreniatutkimuksessa. Keskus-

telunanalyyttisessä tutkimusperinteessä on esimerkkejä siitä, että voidaan laskea 

tilastollinen korrelaatio etukäteen määritellyn vuorovaikutuskäytänteen ja esi-

merkiksi tietynlaisen lopputuloksen välillä. On muun muassa osoitettu, että lääkä-

rin toteamukset epänormaaleista löydöksistä potilaan kliinisen tutkimuksen aikana 

johtavat tilastollisesti todennäköisemmin turhiin antibioottilääkityksiin lasten 

virusinfektioiden hoidossa kuin sellaiset toteamukset, jotka eivät mainitse epä-

normaaleja löydöksiä (Heritage, Elliot, Stivers, Richardson & Mangione-Smith 

2010). On myös osoitettu, että se, miten lääkäri muotoilee vuoronsa, kun hän kysyy 

potilaan muita vaivoja pääasiallisen vaivan kerronnan jälkeen, on tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä siihen, kertooko potilas näitä muita vaivoja (Heritage & 

Robinson 2011). Keskustelunanalyysiä ja asianmukaista tilastollista monimuuttaja-

menetelmää hyödyntäen olisi siis mahdollista tutkia sitä, ovatko ehdotusta seuraa-

vat responssin puuttumiset ja toimintalinjasta poikkeavat responssit yhteydessä 

suureen skitsofreniasairastuvuuteen. Tällaiseen tutkimukseen ei väitöstutkimukse-

ni aineisto ole kuitenkaan riittävä etsittävien responssitapausten eikä perheiden 

lukumäärän osalta (ks. Stivers 2015). 
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Tutkimuksessani olen analysoinut kolmenlaisia ehdotuksen vastaanottoja 

perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä sekä viittä kommunikaatiohäiriö-

kriteeriä 40:stä. Vaikka tarkasteltavana on siis ollut vain pieni osa testivuoro-

vaikutuksesta ja kommunikaatiohäiriökriteereistä, tutkimukseni on osoittanut, että 

keskustelunanalyysi ja kommunikaatiohäiriöpisteytys tarkastelevat vuorovaikutus-

ta eri tasoilla. Tästä huolimatta kommunikaatiohäiriöpisteet yhdistyvät usein sel-

laisiin ehdotuksen vastaanottoihin, jotka katkaisevat toimintalinjan etenemisen tai 

lykkäävät sitä. Siksi keskusteluntutkijana lähestyisin ”kommunikaatiohäiriöitä” 

vuorovaikutuksen progressiivisuuden näkökulmasta. Tällöin ei olisi kuitenkaan tar-

koituksenmukaista arvioida sitä, kuka saa virhepisteen progressiivisuuden katke-

amisesta, koska keskusteluntutkijalle vuorovaikutus on välttämättä yhdessä tuotet-

tua, kaikkien osallistujien aikaansaamaa. Henkilökohtaisten virhepisteiden puutetta 

ei siltikään tarvitsisi nähdä metodologisena rajoituksena skitsofreniatutkimuksessa, 

koska nimenomaan perheen keskinen – perheenjäsenten yhdessä luoma – vuoro-

vaikutus käsittää lapsen kasvu- ja vuorovaikutusympäristön.  
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Liite 1  

Taulukko 5. Kommunikaatiohäiriöt puoliso- ja perhe-Rorschach-testissä (mukaillen 

Keskitalo & Wahlberg 1996). 

Numero Kommunikaatiohäiriö 

110 Hylätyt, kesken jätetyt, korjailemattomat huomautukset 

120 Käsittämättömät huomautukset 

140 Hyvin epämääräiset ja spesifioimattomat vastaukset1 

150 Kielteisessä muodossa olevat vastaukset 

160 Ehdolliset jos-vastaukset 

170 Kysymysvastaukset 

171 Ajatuksenlukuvastaukset 

181 Ristiriitaista tietoa 

182 Epäjohdonmukaiset, epäselvät huomautukset 

183 Yhteensopimattomat vaihtoehdot ja yhteensopimattomat havainnon osat 

191 Halventavat, väheksyvät huomautukset ja kriittiset diskvalifikaatiot 

192A Nihilistiset huomautukset tietystä vastauksesta 

192B Nihilistiset huomautukset tehtävästä tai elämästä yleensä 

193 Kyvyttömyys tai epäonnistuminen oman vastauksen tarkentamisessa: 

a) vastuusta luopuminen 

b) tarkentamaton henkilökohtainen kokemus 

c) epäileminen 

194 Peruutukset ja kieltäminen 

195 Vastauksen unohtaminen 

196 Muu osittainen diskvalifikaatio 

212A Ylimääräiset kysymykset ja huomautukset: 

a) ylimääräiset huomautukset 

b) kielteiset välihuomautukset 

c) tehtävää häiritsevät huomautukset 

212B Huolehtiminen: vanhempi huolehtii lapsen käyttäytymisestä 

212C Huolehtiminen: lapsi huolehtii vanhemman käyttäytymisestä 

213  Omituiset, asiaa sivuavat ja epäasialliset vastaukset kysymyksiin ja huomautuksiin: 

a) omituiset, asiaa sivuavat huomautukset puolison aiempaan huomautukseen tai 

kysymykseen 

b) puolison edeltävän huomautuksen tai kysymyksen omituinen uudelleen muotoilu 

c) vastaaminen kysymättömiin kysymyksiin 

214 Keskustelun lopettajat 

220 Non-verbaalinen häiritsevä käyttäytyminen 

221 Ympäristön aiheuttamat tehtävän keskeytykset 

230 Häiritsevä huumori 

240 Häiritsevä kiroilu 

250 Edestakainen hyppiminen vastausten välillä 
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Numero Kommunikaatiohäiriö 

251 Edestakainen hyppiminen vastausten välillä -häiriön muunnos 

260 Negativistinen, ajoittainen taulun hylkääminen, jota seuraa vastaus 

270 Konkreettiset vastaukset: puhuja yrittää tunnistaa taulun 

280 Viittaukset muiden vastuuseen havainnosta 

310 Tavallisia sanoja ja sanontoja käytetään omituisesti, väärin tai irrallaan yhteydestään 

311 Omituinen lauserakenne 

312 Yksityiset, keksityt sanonnat ja nimittely 

317 Salaperäiset huomautukset 

318 Sanan kaikuun liittyvät mielikuvat, riimitetyt sanonnat ja sanaleikki 

319 Abstraktit, yleismaailmalliset käsitteet ja tekniset sanonnat 

320 Toistaminen: samoja sanoja tai sanontoja toistetaan vähintään kolme kertaa lyhyen ajan 

sisällä 

330 Omituinen logiikka: epälooginen havaintojen yhdistely 

331 Epäjohdonmukainen ajattelu 

1 CD-käsikirjassa ”vastauksella” tarkoitetaan mustetahratulkintaa. 
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Liite 2 

Taulukko 6. Käytetyt litterointimerkit (ks. Seppänen 1997: 22–23). 

Merkki Selitys 

. laskeva intonaatio 

, tasainen intonaatio 

? nouseva intonaatio 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

heti (alleviivaus) painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa 

[ päällekkäispuhunnan alku 

] päällekkäispuhunnan loppu 

(.) mikrotauko: 0,2 sekuntia tai vähemmän 

(0.4) mikrotaukoa pitempi tauko; pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosan tarkkuudella 

= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

> < (sisäänpäin osoittavat nuolet) nopeutettu jakso 

< > (ulospäin osoittavat nuolet) hidastettu jakso 

e::i (kaksoispisteet) äänteen venytys 

°    ° ympäristöä vaimeampaa puhetta 

AHA (kapiteelit) äänen voimistaminen 

.hhh sisäänhengitys; yksi h-kirjain vastaa 0,1 sekuntia 

hhh uloshengitys 

he he naurua 

s(h)ana (suluissa oleva h sanan sisällä) nauraen lausuttu sana 

£    £ hymyillen tuotettu sana tai jakso 

#    # nariseva ääni 

@  @ äänen laadun muutos 

si- (tavuviiva) sana jää kesken 

(tai) sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu jakso 

((  )) kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta 
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