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1. JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen erimielisyyden osoittamista 

paikallisyhdistysten hallitusten kokouskeskusteluissa. Käytän tutkimuksessani 

keskustelunanalyyttista tutkimusmenetelmää. Keskustelunanalyysissa tutkimus alkaa 

yleensä aineiston hankkimisella. Tämän jälkeen aineistoa havainnoidaan ilman ennakko-

oletuksia siitä, millainen ilmiö aineistosta voi löytyä. Merkittävä käänne tapahtuu, kun 

tutkija huomaa aineistosta jonkin kiinnostavan ilmiön, joka alkaa ohjata 

tutkimuskysymysten määrittelyä. (Vatanen 2016: 320.)  

Tutkin kandidaatintutkielmassani (Jylhänlehto 2021) kokousvuorovaikutusta ehdotusten 

näkökulmasta. Tuolloin tutkin sitä, millaisia kielellisiä tai ei-kielellisiä keinoja 

kokouskeskustelijat käyttävät heille osoitetusta ehdotuksesta tai pyynnöstä 

kieltäytyessään. Tutkielmassani käytin aineistona erään oululaisen kotiseutuyhdistyksen 

hallituksen kokousta, joka kuuluu Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaan. Kokoelma 

sisältää myös neljä muuta kokousta samalta kotiseutuyhdistykseltä, joihin halusin palata 

tässä tutkielmassa. Lisäksi päädyin tarkastelemaan myös muutaman muun järjestön 

hallituksen videonauhoitteita Kikosa-kokoelmasta. Kerron käyttämästäni aineistosta lisää 

luvussa 2.3.   

Käydessäni aineistoa läpi kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon kokouskeskus telu 

sisältää pitkiäkin neuvotteluja siitä, miten jokin järjestön toimintaan liittyvä tapahtuma 

tai tehtävä hoidettaisiin. Keskusteluissa toistuivat aiemmin tutkimieni ehdotusten lisäksi 

eri- ja samanmielisyydet, sillä kun joku keskustelijoista ehdotti jotain, toiset olivat joko 

samaa tai eri mieltä. Erimielisyydet valikoituivat aiheeksi, sillä aineistossa nousi esiin 

monenlaisia erilaisiksi erimielisyyksi tulkittavia puheenvuoroja. Erimielisyyksiä ei 

myöskään ole tiettävästi tutkittu Suomessa kokousvuorovaikutuksen näkökulmasta (ks. 

luku 1.3.).  

Tarkastelen erimielisyyksistä sitä, millaisin eri tavoin kokouskeskustelijat osoittavat 

erimielisyyttään jonkun toisen keskustelijan ehdotusta tai mielipidettä kohtaan. 

Tarkoituksena ei ole tutkia niinkään ehdotuksen muotoa vaan sitä, millä tavoin 

erimielisyys ilmenee keskustelussa. Minua kiinnostaa selvittää, löytyykö 

erimielisyyssekvensseistä yhtäläisyyksiä ja kaavoja, jotka toistuvat. Kokouskeskustelua 
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voi pitää institutionaalisena keskusteluna (ks. luku 3.1.), joten myös institutionaalisuuden 

näkökulmasta on kiinnostavaa tutkia, miten erimielisyyttä osoitetaan. 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millaisilla keinoilla erimielisyyttä osoitetaan kokouskeskustelussa?  

2. Millä tavalla puhujat tiimiytyvät erimielisyyssekvenssin aikana?   

Määrittelen erimielisyyden tässä tutkielmassa Kielitoimiston sanakirjan mukaisest i 

’mielipiteen erilaisuudeksi, ristiriidaksi tai kiistaksi’ (KS 2022). Kerron erimielisyyden 

käsitteestä lisää luvussa 1.1. Pyrin selvittämään, millaisilla keinoilla erimielisyyttä 

osoitetaan kokouskeskustelussa. Erilaisia keinoja voivat olla esimerk iks i 

epäröintiäänteet, tauot tai selonteko. Kokouskeskustelulla viittaan keskusteluun 

kokouksessa, johon on kokoonnuttu keskusteluun ja päätöksentekoon (KS 2022).  

Lisäksi haluan selvittää, millä tavoilla puhujat tiimiytyvät erimielisyyssekvenssin aikana. 

Tiimiytymisellä tarkoitan tässä tutkielmassa tilannetta, jossa kahden tai useamman 

osallistujan välillä ilmenee erimielisyyttä, mikä tarjoaa muille osallistuj il le 

mahdollisuuden liittyä jommankumman osallistujan puolelle. Tiimiytymisellä pyritään 

ajamaan ehdotuksia tai toimimaan niitä vastaan päätöksentekotilanteessa. Sillä pyritään 

siis yhteisiin päämääriin. (Kangasharju 2002: 1448.) Kerron tiimiytymisestä lisää luvussa 

5. Erimielisyyssekvenssillä viittaan erimielisyyden sisältävään toimintakokonaisuuteen, 

joka muodostuu jakson aloittavasta vuorosta eli etujäsenestä sekä sen jälkeisestä vuorosta 

eli jälkijäsenestä (ks. Schegloff 2007: 13–27). Etu- ja jälkijäsen muodostavat vieruspar in, 

joista kerron lisää luvussa 2.5.  

Olen jakanut tutkielmani seitsemään päälukuun. Johdannossa kerron tutkielmani 

aiheesta, avaan erimielisyyden ja preferoimattomuuden käsitteitä sekä esittelen aiempaa 

tutkimusta samasta aihepiiristä. Tutkielman toisessa pääluvussa kerron käyttämästäni 

tutkimusmenetelmästä, keskustelunanalyysista sekä siihen liittyvästä litteroinnista, 

vuorosta sekä vieruspareista. Lisäksi esittelen luvussa tutkimusaineiston. Tutkie lman 

kolmannessa pääluvussa kuvailen kokousta vuorovaikutustilanteena sekä avaan siihen 

liittyviä käsitteitä institutionaalinen keskustelu, deonttisuus, episteemisyys sekä 

selonteko. Neljännessä pääluvussa aloitan aineiston analyysin tutkimalla etujäsenen 

jälkeen ensimmäisinä esitettyjä erimielisyysvuoroja. Tutkin, millaisia keinoja näissä 

vuoroissa käytetään erimielisyyden esittämiseen. Luvussa tulen esittelemään ja 
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havainnollistamaan litteraattien avulla avoimeksi jättävän erimielisyyden, epävarmana 

esitetyn erimielisyyden, erimielisyyden ja perustelun, vastaehdotuksen, monta vuoroa 

käsittelevän argumentoinnin sekä paljaan erimielisyyden. Seuraavassa pääluvussa, 

luvussa 5, esittelen ja analysoin tiimiytymistä osana erimielisyyssekvenssejä. 

Kuudennessa pääluvussa esittelen yhteenvedon lukujen 4 ja 5 analyysista. Tutkie lman 

päätännössä eli luvussa 7 päätän tutkielmani kertaamalla tutkimuksen lähtökohdat , 

tutkimuskysymykset ja päätulokset, arvioin tutkielman validiteettia sekä esittelen 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tutkielman lopussa esittelen lähteet sekä liitteenä 

käyttämäni litteraattimerkit. 

 

 

1.1. Erimielisyyden käsite  

 

Erimielisyyden käsite ei ole yksiselitteinen. Englanninkielisessä tutkimuksessa 

erimielisyydestä puhutaan erilaisin termein (engl. mm. disagreement, argument ja 

conflict), ja termeille on monta vastinetta ja käännöstä. Termejä käytetään myös osittain 

limittäin. Tässä tutkielmassa hahmotan erimielisyyden kuitenkin Kielitoimiston 

sanakirjan kuvailun mukaan ’mielipiteen erilaisuudeksi, ristiriidaksi tai kiistaksi’ (KS 

2022). Erimielisyyden esityksen tunnistaa rakenteeltaan usein siitä, että sen esitys paitsi 

viivästyy, myös lykkääntyy puheenvuoron loppupuolelle. Lisäksi erimielisyyttä edeltää 

usein esimerkiksi vuoronalkuinen epäröintiäänne, kuten suomen öö tai partikkeli, kuten 

no (engl. well) (Pomerantz 1984 :72–73; Schegloff 2007: 67–69).  

 

Erimielisyyksiä voidaan jaotella karkeasti vahvoiksi tai heikoiksi. Vahva erimielisyys on 

sellainen, jossa puhuja lausuu näkemyksen, joka on suorassa ristiriidassa aikaisemman 

puhujan kanssa. Tällaiset erimielisyydet ovat vahvoja, koska ne sisältävät yksinomaan 

erimielisyyden osoitusta eivätkä ollenkaan ”heikkoja komponentteja”, kuten 

epävarmuuden ilmauksia (Pomerantz 1984: 74–75).  

Myötämielisyydellä tarkoitetaan sitä, että kuulija ymmärtää kertojan näkökulman ja 

vaikuttaa tukevan sitä, kun taas samanlinjaisuudella (engl. alignment) tarkoitetaan sitä, 

että kuulija tunnustaa puhujan tiedot oikeiksi ja tukee puhujan etenemistä (Stivers 2008: 

32). Torjuvalla ja erimielisellä jälkijäsenellä tarkoitan tässä tutkielmassa siis 

myötämielisyyden ja samanlinjaisuuden vastakohtia. Vuorovaikutukseen osallistujat 
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eivät käsittele samanmielisyyttä ja erimielisyyttä samalla tavoin, vaan torjuvat 

jälkijäsenet muokataan keskustelussa systemaattisesti eri tavalla kuin myötämieliset 

jälkijäsenet (Raevaara 2016: 148). Seuraavassa luvussa kerron preferoimattomuudesta, 

joka liittyy samanmielisten ja erimielisten vuorojen odotuksenmukaisuuteen. 

 

1.2. Preferoimattomuuden käsite  

 

Yleisesti ottaen keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa samanmieliset vastaukset 

(hyväksyntä, myönnyttely) ovat odotuksenmukaisia eli preferoituja ja erimieliset 

vastaukset (hylkäämiset, kieltäytymiset, erimielisyydet) ovat odotuksenvastaisia eli 

preferoimattomia (Schegloff 2007: 60). Tässä tutkielmassa käytän preferoimattomuuden 

käsitettä kuvaamaan odotuksenvastaista toimintaa. Preferoimattomuus näkyy puhujien 

toiminnassa, joten puhujien osoittamat näkyvät piirteet, kuten viivytykset, venytykset ja 

epäröintiäänteet auttavat tutkijaa tulkitsemaan vuoron preferoimattomaksi. Tarkoituksena 

ei ole päätellä, mitä puhuja ajattelee, vaan tulkita preferoimattomuutta keskustelussa 

näkyväksi tulevien toimintojen pohjalta. 

Tässä tutkielmassa kiinnitänkin huomiota siihen, kuinka preferoituja tai preferoimattomia 

aineiston vuorot ovat.  Heritagen mukaan preferoidun formaatin mukaiset reaktiot 

pyyntöihin, ehdotuksiin ja tarjouksiin ovat usein läheisyyttä ja yhteisyyttä tuottavia 

toimintoja, jotka tukevat sosiaalista solidaarisuutta, kun taas preferoimattoman formaatin 

mukaiset vuorot voivat olla etäännyttäviä ja jopa uhkaavia sosiaaliselle solidaarisuude lle 

(Heritage 1996 (1984): 265). Torjuva jälkijäsen on usein rakenteeltaan monipolvinen ja 

sisältää selontekoa ja epävarmuuden ilmauksia (Raevaara 2016). Juuri näitä ilmauks ia 

tulen tarkastelemaan tässä tutkielmassa.  Viivyttämällä torjuntaa ja erimielisyyttä 

ilmaisevia vastauksia ja lisäämällä niihin epävarmuuden ilmauksia ja selontekoa 

keskustelijat usein osoittavat käsittelevänsä torjuvia vastauksia keskustelijo iden 

sosiaalisia suhteita uhkaavina ja odotuksenvastaisina. Koska viivytykset, epävarmuuden 

ilmaukset ja selonteko ovat niin vakiintuneita ja tunnistettavia erimielisten vastausten 

piirteitä, voivat ne yksinään riittävät kertomaan torjunnasta, jolloin puhuja voi käyttää 

näitä keinoja vihjeenä välttääkseen suoran torjunnan esittämisen. (Raevaara 2016.)  

Selonteko on yksi merkki, jolla puhujat voivat osoittaa toiminnan olevan preferoimatonta. 

Selonteon tarjoaminen osoittaa, että puhuja kokee tekevänsä jotakin keskustelun 



5 

 

preferoidusta toimintalinjasta poikkeavaa ja olevansa siitä selontekovelvollinen (Heritage  

1996: 266‒269). Selonteosta kerron lisää luvussa 3.3.  

 

1.3. Aiempi tutkimus 

 

Tässä luvussa kerron aiheen aiemmasta tutkimuksesta. Kokouksiin ja neuvotteluihin 

pohjautuvaa keskustelunanalyyttista tutkimusta on tehty Suomessa jonkin verran. 

Fabritius (2020) on tutkinut kokousvuorovaikutusta partiolaisten kokouksessa. Fabritius 

on selvittänyt muun muassa sitä, miten kokouksissa päätetään työnjaosta. Lisäksi hän on 

selvittänyt, millä tavalla institutionaaliset asemat vaikuttavat tehtävien jakamiseen. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu tilanteita, joissa kokouksen puheenjohtajat käyttävät 

sosiaalisen asemansa valtaa jakaessaan vastuutehtäviä. Työssään Fabritius on tutkinut 

pyyntöjä ja tarjouksia.  

Kandidaatintutkielmassani (Jylhänlehto 2021) olen tutkinut jäsentehtävästä 

kieltäytymistä kokousvuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa olen tutkinut yhtä 

paikallisyhdistysten kokousnauhoitetta, jossa valitaan hallitustehtävät jokaiselle 

hallituksen jäsenelle. Tutkimuksessa olen tarkastellut, millaisilla erilaisilla tavoilla 

kokouskeskustelijat kieltäytyvät heille ehdotetusta tehtävästä.  

Niemetmaa (2021) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan myötämielisyyden osoittamista 

ehdotuksia kohtaan yhdistysten hallitusten kokouksissa. Niemetmaa on tutkinut, mitä 

käytänteitä kokoustajat käyttävät osoittaessaan myötämielisyyttä ehdotuksia kohtaan 

sekä sitä, mitkä myötämielisyyden osoittamisen käytänteet perustuvat vuoron kielelliseen 

rakenteeseen ja yksittäisiin sanavalintoihin ja mitkä vuoron merkityssisältöön 

kokonaisuutena. Niemetmaan tutkimusasetelma on hyvin samankaltainen kuin tässä 

tutkimuksessa, sillä hänkin tutkii yhdistysten hallitusten kokouksia ja on käyttänyt osin 

samaa aineistoa kuin tässä tutkimuksessa. Niemetmaan tutkielmassa ei kuitenkaan tutkita 

erimielisyyksiä. 

Kangasharju on tutkinut paljon institutionaalista vuorovaikutusta. Väitöskirjassaan 

(1998) hän on analysoinut puhujien vuorovaikutusta institutionaalisessa keskustelussa. 

Hän on tutkinut erityisesti puhetilanteita, joissa puhuja esittää erimielisen kannanoton ja 

toinen puhujat tiimiytyvät eli liittoutuvat ja asettuvat tukemaan erimielisyyttä osoittanutta 

puhujaa. Tiimiytymällä voidaan ajaa jotakin asiaa tai ehdotusta tai toimia sitä vastaan 
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päätöksentekotilanteessa, sillä siis pyritään siis yhteisiin päämääriin (Kangasharju 2002: 

1448).  

Kangasharju tutkii (1998), miten erimielisyyttä osoittava puhuja saa tukea toisilta 

keskustelijoilta. Kangasharju tarkastelee erimielisyysjaksoa myös kokonaisuudessaan. 

Hän tutkii, miten tilanne ratkaistaan ja palataan tiimiytymisestä ei-tiimiytymiseen ja 

miten jakso päättyy. Kangasharju keskittyy väitöskirjansa analyysissa myös pohtimaan, 

miten institutionaalisuus vaikuttaa erimielisyystilanteisiin. Tulen tutkimaan myös omassa 

tutkielmassani tiimiytymistä, sillä huomasin jo aineiston litterointivaiheessa, että sitä 

sisältyy aineistossani melko usein. Kangasharjun väitöskirja antaa tukea ja käsitteistöä 

tiimiytymisen tutkimisessa.  

Lisäksi Kangasharju (1998) on tutkinut tiimiytymistä erimielisyyksissä eli sitä, miten 

monihenkilöisessä vuorovaikutuksessa tiimiydytään erimielisyystilanteissa. Aiemmin 

Kangasharju on myös tutkinut (1991) simuloituja johtamiskurssin osanottajien käymiä 

neuvotteluja tarkastelukohteenaan erityisesti pyynnöt ja ehdotukset sekä ennalta 

sovittujen neuvottelutiimien jäsenten sisäinen tiimipuhe.  

Peltomaa (2020) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan erimielisyyksiä vapaamuotois issa 

institutionaalisissa kasvokkaiskeskusteluissa papin ja seurakuntalaisten välillä. Hän on 

tutkinut, millä tavoilla erimielisyyssekvenssit rakentuvat kahdenkeskisissä tai muutaman 

hengen välisissä keskusteluissa. Hän on tutkinut, miten institutionaaliset roolit 

vaikuttavat erimielisyyksien muodostumiseen ja sekvenssin osiin eli sitä, millä tavoilla 

asiantuntijan ja maallikon roolit vaikuttavat vuorovaikutustilanteeseen. Peltomaan 

tutkimus toimii osittain hyvänä vertailukohtana myös tähän tutkimukseen, mutta on 

huomioitava, että tässä tutkielmassa tarkastellaan kokouskeskustelua, ei maallikon ja 

seurakunnan työntekijän välistä vuorovaikutusta.  

Niemi (2015) on tutkinut väitöskirjassaan myönnyttelyn käytänteitä ja erimielisyyden ja 

yhteisymmärryksen rakentamista vuorovaikutuksessa. Tutkimusaineistona Niemi on 

käyttänyt kirjoitettua kieltä internetin keskustelupalstoilta, blogeista ja 

sanomalehtikorpuksista sekä kaunokirjallisuudesta poimittuja katkelmia sekä chat-

kanavien keskusteluja. Lisäksi hän on tutkinut puhutun kielen esimerkkejä Helsingin 

yliopiston suomen kielen oppiaineen keskusteluntutkimuksen arkistosta ja Kotimaisten 

kielten keskuksen arkistosta. Niinpä Niemi on tehnyt monenlaisia havaintoja niin 



7 

 

puhutussa kuin kirjoitetussa kielessä esiintyvistä myönnyttelyn ja erimielisyyks ien 

käytännöistä.  

Tässä luvussa olen kuvaillut aiempaa tutkimusta tutkimusaiheestani. Seuraavassa luvussa 

kerron käyttämästäni tutkimusmenetelmästä sekä tutkimusaineistosta. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO  

 

Tässä luvussa kerron tutkimusmenetelmistä ja aineistosta, joita olen käyttänyt 

tutkielmassani. Tutkielmani teoreettinen lähtökohta ja menetelmä on 

keskustelunanalyysi. Keskustelunanalyysi sisältää sekä teorian siitä, mitä kieli on, että 

menetelmän kielentutkimukseen. Tälle menetelmälle olennainen tutkimukseen liittyvä 

menetelmä on aineiston litterointi, josta kerron lisää omassa alaluvussa 2.2. 

 

2.1. Keskustelunanalyysi  

 

Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on aito 

vuorovaikutustilanne, joka olisi tapahtunut ilman tutkimustarvettakin. Näkemyksen 

mukaan tutkittavaa toimintaa pitää ensisijaisesti tarkkailla sen luonnollisessa 

ympäristössä, jotta siitä saa muodostettua todenmukaisen kuvan. (Vatanen 2016: 313.) 

Tällaisia tarkkailtavia tapahtumia voivat olla vaikkapa perheen ruokapöytäkeskustelu tai 

ystävien välinen puhelinkeskustelu (Seppänen 1997: 18). Keskustelunanalyytt is ia 

tutkimuksia yhdistääkin usein se, että ne kuvaavat erilaisia vuorovaikutuskäytänte itä, 

kuten keskustelujen jäsentymistä ja toimintoja (Vatanen 2016: 319).  

Keskustelunanalyysissa pyritään selvittämään, kuinka ihmiset todellisuudessa toimivat 

toistensa kanssa ja kuinka he ovat keskenään yhteistyössä kielen keinoin (Hakulinen 

1998: 15). Keskustelunanalyyttinen tutkimus on tiukan empiiristä eli se perustuu tutkijan 

tekemiin havaintoihin aineistosta. Tutkimus alkaa havainnoimisella. Tutkimusotteessa 

edetään pienistä havainnoista laajempaan kokonaiskuvaan ja yleistyksiin. Lisäksi 

tutkimushavainnot kohdistuvat havaittaviin, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa julki 

tehtyihin merkityksiin eivätkä esimerkiksi keskustelijoiden sisäisiin kokemuksiin ja 

prosesseihin, elleivät ne nouse esille vuorovaikutuksessa. (Vatanen 2016: 312–313.)  

Keskustelunanalyysin keskeinen ajatus on, että keskustelu ei ole sattumanvara ista 

kaaosta, vaan vuorovaikutus on järjestäytynyttä ja jäsentynyttä toimintaa, joka johtuu 

keskustelun säännönmukaisuuksista (Hakulinen 1997: 13). Jotta keskustelusta voi tehdä 

tarkkoja tulkintoja, on sen konteksti ymmärrettävä. Kontekstin ymmärtäminen on 

keskustelunanalyysin ehto. (Lindholm 2016: 335.) Lisäksi suuntauksessa tutkittavat 

ilmiöt ovat usein sellaisia, että ne huomataan ja niiden luonne selviää vasta, kun samaa 
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aineistoa tarkkaillaan toistuvasti, mikä on mahdollista ainoastaan nauhoitusten avulla 

(Vatanen 2016: 313).  

Analyysissa pääpaino on sanallisten ilmaustapojen, kuten sanavalintojen tutkimisessa. 

Sanallisuuden kautta voi tunnistaa osapuolten suuntautumista institutionaalis i in 

tehtäviinsä ja rooleihinsa. Moniin asioihin ja ilmiöihin voi viitata useilla eri sana- ja 

kuvausvaihtoehdoilla. Sanojen ja kuvausten valinta on sidoksissa puhujan ja kuulijo iden 

intresseihin kaikessa puheessa, ei pelkästään institutionaalisissa keskusteluissa. (Peräkylä 

1998: 182.)  

Peräkylän mukaan (1998: 187) melkein jokainen puheenvuoro voidaan nähdä valintana 

niistä mahdollisuuksista, joita edeltävä puheenvuoro on asettanut. Esimerk iks i 

ongelmallisen asiaintilan kertomiseen voidaan reagoida monella tavalla kuten 

ilmaisemalla sympatiaa, tarjoamalla neuvoja tai antamalla huolten kertojalle tilaa jatkaa 

puhumista. Jokainen puheenvuoro tuokin ilmi, miten puhuja tulkitsi edeltävän 

puheenvuoron ja sen tapahtumat sekä sen, mihin edeltävä puhuja pyrki. (Peräkylä 1998: 

187.)  

 

2.2. Litterointi  

 

Aineistoni on videoitu, joten olen litteroinut valitsemani aineistoesimerkit. Keskustelun 

siirtämistä paperille kutsutaan litteroinniksi. Litteroinnilla on merkittävä osa 

keskusteluntutkimusta, sillä siinä tehdyt ratkaisut voivat vaikuttaa tutkimuksen 

lopputuloksiin, sillä esimerkiksi litteraatin ulkopuolelle jätetyt ilmiöt jäävät tarkastelun 

ulkopuolelle. (Hakulinen 1998: 17.) Litteraatissa pyritään antamaan mahdollisimman 

todenmukainen kuva nauhan sisällöstä jäljittelemällä kuulo- ja toisinaan myös 

näköhavaintoa niin tarkasti kuin mahdollista.  

Litteroidessa pyritään siihen, että litteraatit olisivat mahdollisimman neutraaleja ja 

vapaita tulkinnoista, jolloin niillä ei olisi piilo-ohjaavaa vaikutusta. (Seppänen 1997: 19.) 

Litteroinnin avulla tutkija pääsee paremmin käsiksi aineistonsa yksityiskohtiin ja voi 

myös kuvata ja esittää niitä muille. Lisäksi eri ilmiöiden, kuten naurun, 

päällekkäispuhunnan tai katseiden huolellinen litterointi tuottaa usein myös uusia 

oivalluksia. Litteraattien yksityiskohtaisuudesta huolimatta on huomioitava, että 

keskustelua tutkiessa ensisijaisena tutkimuskohteena on aina alkuperäinen tallenne, sillä 
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litteraatti on väistämättä valikoiva esitys tutkimusaineistosta. (Vatanen 2016: 318.) Koska 

keskustelua on mahdotonta saada täysin aidosti kuvattua litteraattiin, litteraatit ovat 

ainoastaan tutkijan työvälineitä, joita käytetään yhdessä nauhoitusten kanssa (Seppänen 

1997: 19).  

Keskustelunanalyysissa keskeisenä ajatuksena on, ettei sitä, mitä sanotaan, voi irrottaa 

siitä, miten sanotaan. Kielestä voi etsiä merkityksellisyyttä laajimmasta puhejaksosta 

pienimpään puheen tai ääntelyn piirteeseen asti. Juuri tämän vuoksi litterointi on 

kehittynyt sellaiseksi, että siinä kiinnitetään huomiota myös vuorovaikutuksen ei-

kielellisiin aineksiin kuten taukoihin, yskähdyksiin ja nauramiseen, minkä vuoksi 

jokainen kielenulkoinen seikka litteroidaan muistiin. (Hakulinen 1998: 17.) Kuitenkin 

vaikka lähtökohtaisesti jokainen keskustelun aikana tapahtunut asia voi olla 

vuorovaikutuksen kannalta oleellinen, riippuu tutkimuksen tavoitteista, miten tarkkaan 

mikäkin ilmiö merkitään litteraattiin. (Vatanen 2016: 316–317.)  

Litteroin aineiston puheen Seppäsen käyttämillä puheen litterointitavoilla (Seppänen 

1997: 19–31). Litteroinnin yhteydessä aineisto anonymisoidaan, eli nimet ja muut 

tunnistamisen mahdollistavat elementit muutetaan (Vatanen 2016: 316). Olenkin 

anonymisoinut litteraatit niin, että niistä on mahdotonta tunnistaa järjestöjä ja osallistuj ien 

henkilöllisyyksiä.  

Litteroidessa halusin keskittyä litteroimaan ainoastaan tutkimusnäkökulman kannalta 

olennaisia yksityiskohtia, minkä vuoksi olen litteroinut ainoastaan puheen ja jättänyt 

kehollisen toiminnan litteraatin ulkopuolelle. Sen sijaan puhetta litteroidessani olen 

lisännyt litteraattiin merkinnän kehollisesta toiminnasta, mikäli se on sisältänyt 

merkittävää puhetilanteen tulkitsemiseen liittyvää toimintaa. Käyttämäni 

keskustelunanalyyttiset litterointimerkit esittelen liitteessä (ks. liite 1). Litteraateista 

tulevat ilmi puhuja, puhetilanne, kieltäytymisvuoroihin johtaneet puheenvuorot ja niitä 

seuraavat puheenvuorot, sillä puheenvuoroja ei voi tulkita yksittäisinä, kokonaisuuks ista 

irrotettuina osina. Toki on huomioitava, että tutkimusmenetelmässä, jossa tutkija tekee 

päätöksen siitä, mikä on relevanttia, litteraattiin päätynyt toiminta on aina yksi näkemys 

tilanteesta. Erimielisyyttä ilmaisevat vuorot on tummennettu litteraateista selvyyden 

lisäämiseksi. Olen lihavoinut litteraateista kieltäytymisvuorot, jotta ne olisi helpompaa 

havaita. 
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2.3. Aineisto  
 

Tässä luvussa kerron aineistosta, jota olen käyttänyt tutkimuksessani. Tutkimusaineis toni 

koostuu Oulun seudulla toimivien järjestöjen kokousnauhoitteista. Aineisto on osa Oulun 

yliopiston Kikosa-kokoelmaa. 

Aineistoni sisältää videonauhoitettuja kokouksia viidestä erään Oulun seudun 

kotiseutuyhdistyksen kokouksesta. Kokouksissa on paikalla vaihtelevasti 6–8 jäsentä. 

Aineiston kokoukset on numeroitu, ja viittaankin kotiseutuyhdistyksen kokouksiin 

kokousten numeroilla (esim. kokous 2). Lisäksi aineistoni sisältää yhden kokouksen 

pituisia nauhoitteita kolmelta eri opiskelijajärjestöltä. Opiskelijajärjestöjen kokoukset on 

nimetty aineistossa aakkosin A, B ja C, joilla viittaan niihin myös litteraateissa (esim. 

kokous B). Kokouksesta C ei valikoitunut yhtään esimerkkilitteraattia varsinais i in 

analyysilukuihin, mutta olen tutkinut myös siinä esiintyneitä erimielisyyks iä. 

Kokouksissa A ja B osa osallistujista rajautuu kameran ulkopuolelle. Kokouksessa A 

puhetta tuottaa kuitenkin varmuudella 7 jäsentä, joista viisi esiintyy kameran edessä. 

Kokouksessa B taas puhetta tuottaa varmuudella 6 henkilöä, joista 5 esiintyy kameran 

edessä. Kokouksessa C paikalla on 4 henkilöä.  

Koska kotiseutuyhdistyksen kokouksia on aineistossa viisi, ja muista yhdistyks istä 

analysoitavana yksi kokous, esiintyy tutkielmassa enemmän kotiseutuyhdistyksen 

kokouksista peräisin olevia esimerkkejä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole 

tarkoituksena vertailla keskenään erilaisten järjestöiden kokouksia, vaan tutkia 

erimielisyyksien osoittamista vapaaehtoiseen toimintaan perustuvien yhdistysten 

kokouksissa. Kaikkien tarkasteltujen järjestöjen kokouksilla on sama päämäärä; 

kartoittaa, järjestellä ja suunnitella järjestön ajankohtaisasioita kuten tulevia tapahtumia 

tai vuosibudjettia. Tarkastelemani aineisto sisältää yhteensä noin 670 kokousminuuttia. 

Aineiston kokousnauhoitteet sisältävät kokoukset kokonaisuudessaan puheenjohtajan 

kokouksenavauksesta kokouksen sulkemiseen. Havainnoin aineistosta yhteensä 33 

sellaista tapausta, joissa esiintyi erimielisyyttä. Nämä tapaukset litteroin alustaviks i 

litteraateiksi, joiden pohjalta rajasin pois epäselvät tilanteet kuten tapaukset, joissa 

pohdittiin jonkin asian laitaa, eikä keskustelu sisältänyt näkyviä erimielisyyden 

osoituksia. Rajasin analysoimani erimielisyydet koskemaan ainoastaan sellais ia 

erimielisyyssekvenssejä jotka liittyvät järjestön tulevaan toimintaan. Näin ollen en tutki 

sellaisia kokouksen sisäiseen keskusteluun liittyviä aiheita, kuten keskustelua siitä, 
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pitäisikö kokouksessa siirtyä keskustelemaan jo seuraavasta aiheesta. En sisällyttänyt 

tutkittaviin esimerkkeihin rajatapauksia, jotka vaatisivat kohtuuttoman suuria tutkijan 

omia tulkintoja siitä, esiintyykö vuorossa erimielisyyttä vai ei. Rajausten jälkeen tähän 

tutkielmaan analysoitavaksi jäi lopulta 18 esimerkkilitteraattia.  

 

2.4. Vuoro  

 

Keskustelu rakentuu repliikeistä eli puheenvuoroista. Tutkielmassani käytän niistä 

vakiintunutta käsitettä vuoro. Vuoro on pikemminkin dialoginen kuin syntaktinen 

kokonaisuus, sillä sen voi ajatella rajautuvan puhujanvaihdoksen kautta. Vuoro on 

useimmiten toiminnallisesti jäsentyvä kokonaisuus, mutta siitä ei voi esittää niin tiukkaa 

rakenteellista kuvausta kuin lauseesta. (VISK § 1004.) Vuoro ei ole kieliopill inen 

yksikkö, vaan usein puhujanvaihdoksen kautta erottuva toiminnallinen kokonaisuus 

(VISK § 1025). Keskustelunanalyysissa ajatellaan, että puheenvuorolla ja muulla 

kommunikatiivisella toiminnalla vuorovaikutukseen osallistujat tekevät erilais ia 

sosiaalisia toimintoja, kuten ehdotuksia, huomauksia ja valituksia (Lindholm & 

Stevanovic 2016: 285).  

Yksittäinen vuoro voi muodostua vain yhdestä lausumasta tai useammasta lauseesta 

(Hakulinen 1998: 40). Tutkimuksessani määrittelen vuoron vaihtumisen 

puhujanvaihdoksen kautta. Puhujanvaihdosta pidetään todellisempana vuorojen 

vaihtumisen merkkinä kuin esimerkiksi taukoa, sillä puhuja voi pitää tauon kesken 

lausuman (Hakulinen 1998: 39).  

 

2.5. Vierusparit 

 

Vieruspareiksi kutsutaan sellaisia kahden vuoron muodostamia kiteytyne itä 

toimintajaksoja, joissa jakson aloittava vuoro eli etujäsen vaatii peräänsä tietyntyypp isen 

vuoron eli jälkijäsenen. Keskustelun vuorot eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka vahvan 

ja rajatun odotuksen ne luovat seuraavasta vuorosta. Vieruspareja ovat muun muassa 

pyynnön ja sen täyttämisen tai torjumisen muodostamat kahden vuoron kokonaisuudet. 

(Schegloff 2007: 13–27.) Vaikka vieruspari muodostuu kahdesta vuorosta, se voi 
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laajentua monin eri tavoin (Schegloff 2007: 28–57). Usein erilaisten ehdotusten tai 

pyyntöjen vastaanottaja tarvitseekin lisätietoja voidakseen esittää vastauksen, jolloin 

lisätiedon pyytäminen ja tarjoaminen laajentavat vierusparia sisältäpäin. (Raevaara 2016: 

146).  

Keskustelu rakentuu sekvensseistä eli kahden tai useamman vuoron eli vieruspar in 

toimintakokonaisuuksista. Sekvenssit ovat ikään kuin keskustelun välineitä jonkin 

toiminnan suorittamiseen (Schegloff 2007: 59).  Etujäsen ja jälkijäsen ovat samaa 

sekvenssiä, ja tässä tutkielmassa erimielisyys esiintyy jälkijäsenenä. Kuten johdannossa 

mainittiin, kutsun tässä tutkielmassa erimielisyyden sisältävää toimintakokonaisuutta 

erimielisyyssekvenssiksi.  

Vierusparien etujäsen luo odotuksen tietynlaisesta jälkijäsenestä, mutta etujäseneen 

sopiva jälkijäsen voi olla kahdenlainen. Se voi olla etujäseneen nähden myötämielinen ja 

samanlinjainen tai torjuva. Esimerkiksi ehdotuksen jälkijäsen voi olla sen hyväksyminen 

tai hylkääminen ja kannanoton jälkijäsen olla samanmielisyyden tai erimielisyyden 

ilmaus. Vuorovaikutukseen osallistujat eivät käsittele näitä vaihtoehtoisia jälkijäseniä 

kuitenkaan samanarvoisina, vaan torjuvat jälkijäsenet esitetään ja muotoillaan 

systemaattisesti eri tavalla kuin myötämieliset jälkijäsenet. (Raevaara 2016: 148.)  
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3. KOKOUS VUOROVAIKUTUSTILANTEENA  

 

Vuorovaikutustilanteen institutionaalinen taso vaikuttaa väistämättä koko 

vuorovaikutuksen laatuun. Tässä luvussa kuvailen, millainen vuorovaikutustilanne 

kokous on ja arvioin sen institutionaalista tasoa. Lisäksi kerron deonttisuuden ja 

episteemisyyden käsitteistä. 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee kokouksen olevan ’tilaisuus, johon kokoonnutaan 

keskusteluun, päätöksentekoon tai muuhun sellaiseen’ (KS 2022). Aineistoni 

kokoustilanteiden sävy on neuvotteleva, sillä kokousten keskustelu ei ole selkeää 

vierusparien muodostamaa keskustelua, jossa etu- ja jälkijäsenet vuorottelevat, vaan 

keskustelu voi olla hyvinkin monipolvista yhdessä neuvottelua.  

Neuvottelu määritellään tyypillisesti tilanteeksi, jossa vähintään kaksi osapuolta pyrkii 

pääsemään kumpaakin tyydyttävään sopimukseen, jota ei voida saavuttaa ilman 

yhteistyötä. Keskustelun ytimenä on pidetty argumentoivia toimintajaksoja, jotka 

sisältävät ehdotuksia, kannanottoja ja vastaehdotuksia tai tarjouksia ja vastaehdotuks ia. 

(Kangasharju 2001: 187.) Keskusteluun osallistujat pystyvät käyttämään määräysten ja 

käskyjen sijasta kohteliaita ehdotuksia ja jopa vihjauksia. Keskusteluun osallistuj ien 

käsitykset heidän keskinäisistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan eri toiminnan alueilla 

mahdollistavatkin sen, että esimerkiksi väitelause voidaan tulkita käskyksi ja 

imperatiivilause ystävällismieliseksi neuvoksi (Stevanovic 2016: 215).  

 

3.1. Institutionaalinen keskustelu  
 

Keskusteluntutkimus voidaan jakaa karkeasti arkikeskustelujen ja institutionaalisen 

vuorovaikutuksen tutkimukseen. Arkivuorovaikutusta on muun muassa perheenjäsenten 

tai ystävysten rupattelu autossa istuessa, kun taas tyypillisiä institutionaalis ia 

vuorovaikutustilanteita ovat muun muassa työpaikkapalaverit, lääkärin vastaanotot tai 

virastoissa asioimiset. (Vatanen 2016: 314). Käsite institutionaalisesta keskustelusta 

viittaa keskustelunanalyysissa ensisijaisesti virallisen kaltaisten instituutio iden 

tutkimukseen. Siinä tutkitaan sitä, millä tavalla ihmiset toteuttavat virallis i in 

instituutioihin liittyviä roolejaan esimerkiksi toimittajana ja haastateltavana tai 

syytettyinä ja kantajina. (Peräkylä, 1998: 177.)  Institutionaalinen vuorovaikutus 

poikkeaa arkitilanteista siinä, että keskusteluissa pyritään suorittamaan tiettyjä 
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institutionaalisia tehtäviä. Erilaiset institutionaaliset tilanteet eroavat kuitenkin toisistaan 

huomattavasti. (Vatanen 2016: 314).   

Kokous voidaan nähdä sosiaalisena instituutiona, vaikka raja institutionaalisen 

vuorovaikutuksen ja arkikeskustelun välillä on liukuva (Kangasharju 2001: 185). Onkin 

huomattava, että analysoimani kokoustilanteet ovat verrattain epämuodollisia, sillä 

kokousten aikana ei esimerkiksi tarvitse pyytää puheenvuoroa. Aineiston keskustelu 

onkin lähellä arkikeskustelua, mutta sitä ohjaa yhteinen tavoite päätöksenteosta.  

Luokittelen tarkastelemani kokoukset joka tapauksessa institutionaalisiksi, sillä niissä 

noudatetaan laillisen kokouksen menettelysääntöjä, joihin kuuluu esimerkiksi kokouksen 

päätösvaltaisuuden toteaminen, asialistan seuraaminen ja pöytäkirjan kirjoittaminen.  

On myös muistettava, että keskustelu on jo itsessään instituutio, sillä Allardt (1983: 220) 

on määritellyt instituution olevan normien ja roolien säätelemä käyttäytymiskokonaisuus, 

joka on kutakuinkin pysyvä ja joka täyttää yhteiskuntaelämän kannalta tärkeitä tehtäviä. 

Tällöin institutionaalista keskustelua on kaikki sellainen keskustelu, jossa puhujat 

suuntautuvat normeihin joko niitä noudattaen tai rikkoen (Peräkylä, 1998: 177). Monissa 

institutionaalisissa keskusteluympäristöissä keskustelulla on vakiintunut kulku, joka 

tarkoittaa vakiintunutta kokonaisrakennetta. Tällöin keskustelussa on aloitus ja lopetus, 

joiden väliin sijoittuu samankaltaisina toistuvia piirteitä (Peräkylä 1998: 197).  

 

3.2. Deonttisuus ja episteemisyys  
 

Tässä luvussa kuvailen vuorovaikutuksen valtasuhteisiin liittyviä käsitteitä 

päätösvaltaisuutta osoittavasta deonttisuudesta ja tietoon liittyvästä episteemisyydestä.   

 

3.2.1. Deonttisuus 

 

Kun osallistujat tekevät päätöksiä keskustelijoiden tulevaisuuden toiminnoista, he 

määrittelevät samaan aikaan, millaisia deonttisia oikeuksia jokaisella osallistujalla on. 

Deonttisella auktoriteetilla tarkoitetaan sitä, kuka määrittää, mikä on pakollista, sallittua 

tai kiellettyä. Auktoriteetista neuvotellaan usein implisiittisellä tavalla. Hyvä esimerkki 

deonttisuuden ilmenemisestä on esimerkki (2), jossa Miia ehdottaa pullakahvien hinnaks i 

viittä euroa (r. 01). Elvi vastaa tähän erimielisesti no ei me nyt niin palijon mutta (r. 04). 
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Rakenteessa ilmenee monikon 1. persoona me, joka osoittaa, että Elvi asemoi itsensä 

deonttisesti asemaan, jossa hän voi puhua muidenkin puolesta. Esimerkkiä (2) 

analysoidaan lisää luvussa 4.1.  

(2) Kokous 4: PULLAKAHVIT 

M= Miia 

E= Elvi  

01 M    vito:onen ainaki  

        (1.49) 

02 E    hintaako 

03 M    mnii 

        (0.13) 

04 E    no ei me nyt niin palijon mutta  

05      nelijä euroa se vois olla  

 

Deonttinen auktoriteetti on vuorovaikutteinen saavutus, joka vaaditaan, esitetään ja 

neuvotellaan vuoro vuorolta vuorovaikutuksessa. Ilmaistakseen auktoriteettia puhuja voi 

esimerkiksi osoittaa, miten asioiden kuuluisi olla tai miten ne kuuluisi tehdä. Puhuja voi 

esimerkiksi käskeä jotakuta tekemään jotain, ehdottaa sen tekemistä tai ehdottaa tai 

vihjata tekemiseen. Tämä tehdään puhumalla, ja toiset puhujat voivat vastustaa 

auktoriteettia missä vaiheessa tahansa. (Stevanovic & Peräkylä 2012: 315.) Esimerk issä 

(2) Miia ilmaisee deonttista auktoriteettia ehdottaessaan hintaa pullakahveille. Kuten 

edellä huomattiin, Elvi vastustaa Miian auktoriteettia asemoimalla itsensä deonttiseen 

asemaan.  

Deonttisia oikeuksia ei ilmaista yksiselitteisellä tavalla. Tästä huolimatta voidaan olettaa, 

että yhteisistä tulevaisuudensuunnitelmista keskusteltaessa osallistujat eivät voi välttää 

deonttisuuteen orientoitumista. Samalla kun keskustelijoiden on tehtävä päätöksiä 

yhteisistä tulevaisuuden toiminnoista, on heidän siis välttämätöntä orientoitua siihen, 

millaisia deonttisia oikeuksia kullakin osallistujalla on. Tällöin suostuessaan osallistuj ien 

ehdotuksiin yhteisistä tulevaisuudensuunnitelmista osallistujat myös osoittavat joko 

myöntymistä tai vastustusta toisten osallistujien deonttisia oikeuksia kohtaan. 

(Stevanovic & Peräkylä 2012: 299.) 
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3.2.2. Episteemisyys  
 

Episteemisyyden käsite eroaa deonttisuudesta siten, että se liittyy puhujan tiedon 

alueeseen. Kun keskustelijat arvioivat laadullisesti jotakin asiaintilaa, he eivät pelkästään 

tavoittele yhteisymmärrystä, vaan käyvät myös neuvottelua siitä, missä määrin 

yhteisymmärrys perustuu kenenkin näkökantaan tai tietoon. (Heritage & Raymond 2005; 

Stivers 2005.) Tiedolla on sosiaalista arvoa (Hayano 2013: 3), ja tiedon alue voikin olla 

tärkeä osa puhujan sosiaalista ja ammatillista identiteettiä (Raymond & Heritage 2006).  

Neuvottelussa tiedosta ja sen jakautumisesta puhujien kesken ratkaisevassa asemassa on 

puhujien tiedollinen eli episteeminen pääsy puheenalaiseen asiaan. Episteemise l lä 

pääsyllä tarkoitetaan sitä, että keskustelija tuntee puheenalaisen asian ja hänellä on 

keskustelukumppanista riippumatonta tietoa siitä. Siihen liittyy tiedon varmuuden aste, 

sen lähde ja suoruus eli se, perustuuko tieto esimerkiksi itse koettuun vai kuulopuheeseen. 

Keskustelussa osallistujat tarkkailevat, onko toisilla puhujilla episteemistä pääsyä 

aiheeseen suunnitellakseen vuorojaan heille sopivaksi. (Stivers, Mondada & Steensig 

2011: 9; Hayano 2013: 15–17.) 

On huomattava, ettei keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa tarkoituksena ole ottaa 

kantaa siihen, mitä keskustelussa lopulta päätetään ja kenen toimesta vaan siihen, miten 

keskustelussa neuvotellaan ja orientoidutaan siihen, kenellä on deonttista tai episteemistä 

valtaa. Deonttiset ja episteemiset oikeudet eivät säily muuttumattomina, vaan ne 

vaihtelevat tilanteen mukaan, ja niistä neuvotellaan samaan aikaan kuin muistak in 

aiheista neuvotellaan.  

 

3.3. Selonteko  
 

Tässä luvussa analysoin käsitettä selonteosta, jolla tarkoitan tässä tutkielmassa 

erimielisyysvuoron esittäjän selontekoa osoittamastaan erimielisyydestä. 

Koska kysymys tai ehdotus vaatii relevantin vastauksen seuraajakseen, on paitsi 

vastaamatta jättäminen selontekovelvollisuuden alainen asia, kuin myös se, jos 

ehdotukseen (tai pyyntöön, kutsuun jne.) ei tuoteta myönteistä reaktiota. Voidaankin 

ajatella, että selonteolla ikään kuin paikataan tilannetta, jota ihmiset pitävät normin 

rikkomisena. Kuten aiemmin mainittu, selonteon tarjoaminen osoittaa, että puhuja kokee 
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tekevänsä jotakin keskustelun odotuksenmukaisesta toimintalinjasta poikkeavaa ja 

olevansa siitä selontekovelvollinen. (Heritage 1996: 266‒269.) Selonteko on siis 

leimallinen preferoimattoman vuoron merkki, ja se sijoittuu yleensä vuoron loppuun 

(Tainio 1998: 100). Selonteot katkaisevat lisäkonfliktin tai erimielisyyden 

mahdollisuuden alkuunsa silloin, kun ne rakennetaan niin, että minkään osapuolen 

toimintaa ei esitetä virheellisenä, vaan niissä nojaudutaan ensisijaisesti vain selonteon 

antajan tietämiin asioihin (Heritage 1996: 269). Tällöin selonteolla voi olla keskustelussa 

tärkeä tehtävä keskustelun eteenpäin viemisessä ilman konflikteja. 
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4. ENSIMMÄISET ERIMIELISYYSVUOROT 

 

Tässä analyysiluvussa esittelen ja analysoin litteroimani aineistoesimerkit. Kaikissa 

tulkitsemissani esimerkeissä erimielisyyttä edeltää ehdotus, mikä on ilmeistä; jotta voi 

ilmaista mielipidettään, pitää olla ainesta, johon ottaa kantaa. Tässä analyysiluvussa 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole analysoida ehdotusten muotoa tai keskustelun 

lopputulemaa. Näin ollen en siis analysoi, millaisia vaikutuksia ehdotuksen rakenteella 

voi mahdollisesti olla erimielisyyteen enkä sitä, mihin erimielisyydet johtavat. 

Tarkoitukseni on tarkastella ensimmäisiä erimielisyysvuoroja, jotka esitetään ehdotuksen 

jälkeen. Mikäli esimerkkitilanteen litteraatit ovat tavallista pidempiä, olen tarpeen 

mukaan jakanut ne useampaan esimerkkiin.  

Esitän tässä luvussa erimielisyyden osoittamisen keinoina seuraavat keinot omissa 

alaluvuissaan. Ensin esittelen avoimeksi jättävän erimielisyyden (luku 4.1.) ja 

epävarmana esitetyn erimielisyyden (luku 4.2.), jotka mukailevat tyypillisiä, aiemmissa 

tutkimuksissa huomioituja erimielisyyden keinoja. Näiden jälkeen esittelen omina 

alalukuinaan myös tyypillisinä erimielisyyden osoittamiskeinoina esiintyvän 

vastaehdotuksen (luku 4.3.) sekä monta vuoroa käsittelevän erimielisyyden (luku 4.4.). 

Viimeiseksi esittelen paljaan erimielisyyden (luku 4.5.), joka poikkeaa tyypillis istä 

erimielisyyden osoittamiskeinoista, sillä siinä ei osoiteta ollenkaan preferoimattomuutta. 

On kuitenkin huomioitava, että aineiston erimielisyyssekvenssit ovat osittain 

päällekkäisiä ja niissä esiintyy keskenään paljon samankaltaisuuksia. Niinpä alaluvuissa 

esitetyt jaot ovat jokseenkin keinotekoisia, sillä monet esimerkit sopisivat useampaan eri 

alalukuun. Etenen analyysissa kuitenkin edellä mainitun jaottelun mukaisest i. 

Seuraavaksi aloitan analyysin avoimeksi jättävistä erimielisyyksistä.  

 

4.1. Avoimeksi jättävä erimielisyys 

 

Tässä luvussa analysoin esimerkkejä (1), (2) ja (3). Näissä esimerkeissä esiintyy sellais ia 

erimielisyyden esityksiä, jotka jättävät lausuman avoimeksi. Seuraavassa esimerkissä (1) 

keskustellaan siitä, kuinka hallituksen järjestettäväksi on tulossa keväällä melko monta 

tapahtumaa. Kokouksessa pohditaan, pitäisikö tapahtumia karsia. Puheenjohtaja ehdottaa 

maaliskuun tapahtuman perumista (r. 01–02). 
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(1) Kokous 1: PERUUTUS  
PJ= puheenjohtaja 

E= Elvi 

M= Miia  

 

01 PJ   no >mite on< perutaanko se 

02      maaliskuun tapahtumaki >sittehh<  

        (0.45)  

03 E    no [eihän] niitä vielä tarvi perua 

04 M           [ei:i]    
05 PJ   EI vielä 

((keskustelu jatkuu))  

 

 

Elvi osoittaa erimielisyyttä puheenjohtajan vuoron jälkeen (r. 03) aloittamalla vuoronsa 

no-partikkelilla ja kieltosanalla ei, jossa on hän-liitepartikkeli. No-partikkeli on yksi 

suomen kielen monikäyttöisimmistä. Sen käyttötarkoitukset vaihtelevat vuoron eteenpäin 

viemisestä sanahakuun (Vepsäläinen 2019: 68–70). Elvin vuorossa partikkelin tarkoitus 

on luultavasti vuoron avaaminen. Liitepartikkelilla -han lausumaan taas voidaan tuoda 

implikaatio siitä, että lauseen ilmaisema asiaintila on puhujille yhteistä, tavalla tai toisella 

tuttua tietoa, jonka tulkinnat vaihtelevat tilanteen mukaan (VISK § 830). Näin ollen Elvi 

voi osoittaa, että muut jakavat saman tiedon siitä, ettei tapahtumaa vielä tarvitse perua.   

 

Elvin vuorossa on myös niitä-viittaus viittaamassa tapahtumaan sekä vielä-sana 

osoittamassa aikamäärettä eli mahdollisuutta siihen, että aiheeseen voidaan palata. Näin 

ollen erimielisyys jättää keskustelun lopputuleman avoimeksi erimielisyydestä 

huolimatta. Tällä puhuja voi osoittaa deonttisten oikeuksien olevan jaettavana. Kieltävä 

mielipide ei siis ole lopullinen. Lisäksi Elvi toistaa puheenjohtajan mainitseman perua-

sanan. Elvin erimielisyyden jälkeen Miia osoittaa samanmielisyyttä Elvin kanssa 

venytetyllä eii-ilmauksella (r. 04). Puheenjohtaja osoittaa hyväksyvänsä erimielisen 

mielipiteen toistamalla voimistuneella äänellä ei ja toistaa Elvin ilmaiseman 

ajanilmauksen vielä (r. 05), mikä vahvistaa myös hänen taholtaan sen, että aihe voidaan 

jättää avoimeksi.  

 

Seuraavaksi tulkitsen kahta esimerkkiä, joissa esiintyy samanlaisessa käytössä ei me 

nyt-ilmaus, joka jättää erimielisyyden avoimeksi. Esimerkin (2) tilanteessa 

keskustellaan pullakahvien myyntihinnasta. Miia ehdottaa, että pullakahvien hinta voisi 

olla ainakin viisi euroa (r. 01). Ainakin-ilmauksella hän tuo ilmi, että viisi euroa olisi 
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hänen mielestään vähimmäissumma. Rivillä 02 nähdään välisekvenssi, kun Elvi kysyy 

tarkentavana kysymyksenä hintaako, johon Miia vastaa myöntävästi mnii (r. 03). 

 

(2) Kokous 4: PULLAKAHVIT 

M= Miia 

E= Elvi  

01 M    vito:onen ainaki  

        (1.50) 

02 E    hintaako 

03 M    mnii 

        (0.10) 

04 E    no ei me nyt niin palijon mutta  

05      nelijä euroa se vois olla 

((keskustelu jatkuu))  

 

Elvi osoittaa erimielisyyttä Miian ehdotukselle no ei me nyt niin palijon mutta (r. 04). 

Rakenteessa ilmenee kieltosana sekä monikon 1. persoona me, joka osoittaa, että Elvi 

asemoi itsensä deonttisesti asemaan, jossa hän voi puhua muidenkin puolesta. Partikkeli 

nyt voi toimia puhutussa kielessä sävypartikkelina. Kieltolauseissa se on yleinen, ja jättää 

lauseissa kiellon jotenkin auki tai ennakoi jatkoa. Partikkeli asettuukin ilmauksessa usein 

muottiin ei nyt x mutta y, jolloin se ennakoi jatkoa kiellolle. (VISK § 824.) Elvin lausuma 

partikkeli voikin ennakoida jatkoa kieltäytymisvuorolle.  

Lisäksi Elvin vuorossa viitataan se-sanalla hintaan ja käytetään modaaliverbiä voisi 

(olla). Voisi ilmaisee mahdollisuutta johonkin, mutta jättää avoimeksi lopputuleman 

(VISK § 1562). Näin ollen Elvin vastaehdotus ei ole niin jyrkkä (vrt. välttämättömyyttä 

ilmaiseva täytyä tai pitää).  

Seuraavassa esimerkissä (3) pohditaan, millä hinnalla tulevassa tapahtumassa voitais iin 

myydä arpoja. Puheenjohtaja kysyy, mitä arvoille laitetaan hinnaksi (r. 01), ja tekee myös 

itse ehdotuksia (r. 01–05). Puheenjohtajan ehdotus alkaa mikä-kysymyssanalla (r. 01). 

Kun ehdotus on kysymysmuodossa ja ehdottaja antaa muille vaihtoehtoja (r. 02–03), 

kieltävä vastaus on odotuksenmukaisempi kuin tavallisesti, sillä oletusarvoises t i 

tiedetään, että vaihtoehdoista joku on valittava ja joku hylättävä.  
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(3) Kokous 4: ARPAJAISET  
PJ= puheenjohtaja 

E= Elvi 

 

01 PJ    mikä me pistetään hinnaksi 

         (1.20) 

02 PJ    onko se euro   

         (0.20)  

03 PJ    kahella kolome  

         (0.20)  

04 PJ    niinku monesti vai 

         (2.10) 

05 PJ    isommat hinnat 

         (1.70) 

06 E     ei me nyt kahella eurolla ainakkaa kolmea 

         (1.40)  

07 E     ehhh  

         (1.70)  

08 E     @ei ei@ ei ei  

09 PJ    mm-mm  

((keskustelu jatkuu))  

 

Elvi alkaa osoittaa erimielisyyttä puheenjohtajan kolmen arvan ehdotukselle ilmaukse l la 

ei me nyt kahella eurolla ainakkaa kolmea (r. 06). Vuoro on rakenteeltaan hyvin 

samankaltainen kuin edellisen esimerkin (2) kieltäytymisvuoro, sillä siinä toistuu rakenne 

ei me nyt. Rakenteessa ilmenee siis jälleen kieltosana sekä monikon 1. persoona me, joka 

osoittaa, että Elvi asemoi itsensä deonttisesti asemaan, jossa hän voi puhua muidenk in 

puolesta. Tässä esimerkissä sävypartikkeli nyt asettuu osittain muottiin ei nyt x mutta y, 

mikä ennakoi kiellolle jatkoa (VISK § 824), vaikka tästä esimerkistä puuttuukin mutta-

sana. Voi olla, että mutta-sana sisältyy vuoroon implikoituna eli merkityksenä, joka on 

pääteltävissä ilmauksesta, vaikka sitä ei varsinaisesti sanota (VISK 2022). Toisaalta Elvi 

pitää vuoronsa jälkeen lyhyen tauon, lisää ehh-ilmauksen (r. 07), pitää jälleen tauon ja 

päivittelee toistellen kieltosanaa ei (ei ei ei ei, r. 08). Vuorossaan (r. 06) Elvi käyttää myös 

ainakaan-ilmausta, jolla hän osoittaa rajaavansa pois yhden puheenjohtajan antamista 

vaihtoehdoista.  

 

4.2. Epävarmana esitetty erimielisyys 

 

Tässä luvussa analysoin esimerkkejä (4) ja (5). Näissä esiintyy erimielisyyksiä, joista 

ilmenee epävarmuuden ilmauksia. Epävarmuuden ilmauksista näkyvimpänä molemmissa 
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luvun esimerkeissä esiintyy ehkä. Semanttisessa mielessä ehkä on kommentoiva lauseen 

määrite (VISK § 680). Adverbien ja partikkeleiden välimaastoon sijoittuvan ehkä-sanan 

modaalisuuden avulla puhuja voi esittää arvionsa siitä, onko puheena oleva asiaint i la 

todellinen, mahdollinen tai toivottava. Voidaan puhua episteemisestä modaalisuudesta , 

sillä ehkä voi ilmaista puhujan varmuuden astetta tai arviota sanotun todenperäisyydestä. 

(VISK § 667). Tällöin erimielisyysvuoron näkökulmasta sanalla voidaan osoittaa 

epävarmuutta. Kielitoimiston sanakirja määritteleekin sanan määritelmiks i 

’mahdollisesti, kenties, kukaties’ (KS 2022).  

Seuraavassa esimerkin (4) kokouksessa keskustellaan tulevan tapahtuman ajankohdasta. 

Puheenjohtaja ehdottaa, ehtisikö tapahtuman järjestää lähiaikoina (r. 01–02).  

(4) Kokous B: EHTIIKÖ 

PJ= puheenjohtaja 

O= Onerva  

F= Fanni 

 
01 PJ   mä mietin että nyt ehtiskö niinku 

        (0.40) 

02 PJ   mutta 

03 O    ehkä <vähä> 

        (0.55) 

04 O    e- ei ehkä nytte  

05 F    mm  

06 O    kuun lopussa viiti että  

07 PJ   nii  

((keskustelu jatkuu))  

 

Onerva aloittaa erimielisyysvuoron ehkä vähä -ilmauksella (r. 03), jossa ehkä vähentää 

puhujan varmuusastetta aiheesta. Varsinainen erimielinen suhtautuminen ilmenee rivillä 

04, jossa Onerva käyttää kieltosanaa ei ja toistaa ehkä-sanan. Onervan vuorossa 

preferoimattomuutta voi ilmentää sekä ehkä-sanan toisto (r. 03 ja 04), vähä-ilmauksen 

hidastetusti ilmaisemisen (r. 03) että ei:n ilmaiseminen takellellen tai viivytellen (e-ei, r. 

04). Epävarmuuden ilmauksilla Onerva voi myös hälventää deonttista auktoriteettia, jota 

erimielisyyttä osoittava puhuja oletusarvoisesti osoittaa. 

Epävarmuuden ilmaisujen lisäksi vuorossa esiintyy myös nyt-partikkeli, jolla puhuja voi 

ennakoida jatkoa puheenaiheeseen (ks. luku 4.1.). Fannin mm-ilmaisun jälkeen (r. 05) 

Onerva jatkaakin vuoroaan perustelemalla, ettei kuukauden lopussa viiti (r. 06). 

Puheenjohtaja myötäilee ilmausta nii-ilmauksella (r. 07).  
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Myös seuraavassa esimerkissä (5) esiintyy epävarmuuden ilmauksia. Keskustelussa 

suunnitellaan jäsenkokousta, jossa tullaan päättämään seuraava hallitus. Hanna ehdottaa, 

pitäisikö kaikkien kertoa kokouksessa omista hallitustehtävistään (r. 01–04).  

(5) Kokous B: PESTIT   

PJ= puheenjohtaja 

O= Onerva  

H=Hanna 

 

01 H    pietäänkö me siellä  

02      kokouksessa jotku että  

        (0.02) 

03 H    kaikki kertoo 

04      omista pesteis[tään °jotakin°]  

05 O                  [ei:i          ] 

06 H    [°vai°    ] 

07 O    [°ei ehkä°] 

((keskustelu jatkuu))  

  

Onerva osoittaa erimielisyyttä venyttämällä ei-kieltosanaa (r. 05). Hän aloittaa vuoronsa 

ennen kuin Hanna on lopettanut omaansa, jolloin syntyy päällekkäispuhuntaa. Hanna 

saattaakin ehtiä huomata erimielisen suhtautumisen päällekkäispuhunnasta, sillä hän 

hiljentää ääntään vuoron loppua kohti lausuen viimeisen sanan jotakin ympäristöä 

vaimeammalla äänellä. Hän jatkaa vaimennettua vuoroaan vai-sanalla (r. 06). Onerva 

ehtii jatkaa erimielisyyttään päällekkäispuhuntana (r. 07), jolloin hän ilmaisee ympäristöä 

vaimeammalla äänellä ei ehkä. Ääntä vaimentamalla ja ehkä-ilmausta käyttämällä 

Onerva ehkä osoittaa huomioineensa erimielisen mielipiteensä preferoimattomuuden ja 

toisaalta ilmauksella hän saattaa myös heikentää deonttista auktoriteettiaan.  

 

 

4.3. Vastaehdotus  
 

Tässä luvussa tutkin esimerkkiä (6), jossa erimielisyyden osoittamisen keinona käytetään 

vastaehdotusta, joka ei sisällä lainkaan varsinaista erimielisyyden ilmausta, kuten 

kieltosanaa. Esimerkissä keskustellaan järjestön illanvieton tarjoiluista. Puheenjohtaja ja 

Onerva päätyvät sipseihin ja limsaan (r. 01–04).   

 

 



25 

 

(6) Kokous B: EI MEHUA  

O= Onerva 

H= Hanna 

PJ= puheenjohtaja  

 
01 O    kaks pussia sipsiä ja 

        (0.05)  

02 O    öö 

        (0.10) 

03 H    nii sit jotai:i 

04 O    limsaa 

05 PJ   nii 

        (0.40) 

06 PJ   tot#aa# 

07 H    mää suosin sitä tiivistemehua 

        (0.20)  

08      koska meil taitaa olla näyttelyn 

09      jälkee sitä (.) 

10      #ja# ei [tarvi] ostaa #ja# hehh  

11 PJ           [joo  ]  

          ((keskustelu jatkuu))  

 

Hanna osoittaa erimielisyyttä juomavalintaa kohtaan epäsuoralla tavalla (r. 07). Hän ei 

käytä lainkaan kieltoverbiä, vaan ilmoittaa suosivansa tiivistemehua (mää suosin sitä 

tiivistemehua). Ilmauksella Hanna ottaa kantaa aiheeseen esittämällä siihen vain oman 

subjektiivisen näkemyksensä puhumalla yksikön 1. persoonassa. Ilmaus on niin epäsuora, 

että ilman kontekstia sitä ei voisi tunnistaa erimielisyydeksi. Tiivistemehua ehdottaessaan 

Hanna sekä tekee vastaehdotuksen että osoittaa erimielisyyttä limsaehdotusta kohtaan. 

Lyhyen hiljaisuuden jälkeen hän jatkaa vuoroaan selonteolla siitä, miksi tiivistemehu olisi 

hyvä vaihtoehto (r. 08–10). Se, että Onerva tarjoaa mielipiteelleen selonteon osoittanee, 

että hän tunnistaa vuoronsa olevan preferoimaton ja kokee olevansa siitä 

selontekovelvollinen.  

 

 

4.4. Monta vuoroa käsittelevä argumentointi  

 

Tässä kappaleessa esittelen esimerkit (7), (8), (9) ja (10), joissa esiintyy monta vuoroa 

käsittelevää argumentointia. Tällöin puhujat perustelevat omia mielipiteitään edellis iä 

esimerkkejä monipolvisemmin useissa vuoroissa. Esimerkkien (7) ja (8) 

erimielisyysvuoroissa vedotaan ulkoisiin tekijöihin, kun taas esimerkkien (9) ja (10) 

erimielisyysvuoroissa erimielisyyttä perustellaan henkilökohtaisilla syillä.  
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Ensimmäiseksi analysoin esimerkkiä (7), jossa käydään monipolvista keskustelua siitä, 

missä vapaamuotoinen järjestötapahtuma voitaisiin järjestää. Puheenjohtaja tekee 

ehdotuksen tapahtuman järjestämisestä yliopistoon avattavissa uusissa tiloissa (r. 01–02). 

Onerva osoittaa tietävänsä, mistä tiloista puheenjohtaja puhuu alkaessaan puhua samoista 

tiloista muistellen sanahaun kautta, mitkä tilojen nimet olivat; mut se oli joku l-l- se- (r. 

03). Onerva käyttää vuoronalkuista mutta-sanaa, jolla viitataan usein vastaväitteen 

aloittamiseen tai sen sävyiseen kysymykseen (KS 2022). Puheenjohtaja ratkaisee 

Onervan sanahaun kertomalla tilojen nimen (r. 04 launch).  

 

(7) Kokous B: TILAVARAUS  

PJ= puheenjohtaja  

O= Onerva  

01 PJ   yliopisto avaa sen (.) 

02      uuen paikan tohon 

        (1.00) 

03 O    >mut se oli joku< l-l- se:e- (.) 

04 PJ   launch 

05 O    nii se ei oo mummielestä 

06      semmonen ↑varattava ↓tila 

07 PJ   ON siellä 

08 PJ   siellä on kokoustiloja  

09      [sinne tulee niinku] 

10 O    [>mut se on<       ] 

11      kokoustila että 

12 PJ   projektorit ja:a sinne tulee-  

        (0.20)   

13      >se on< ^niinkun  

        (0.60)  

14 PJ   >semmonen hengailu-<  

15 O    m-mut se  

16 PJ   sitä voi kysyä  

17 O    >mutjos se onsemmone< 

18      koko:oustila nii se ei ehkä (.) 

19 PJ   [tai   ]  

20 O    [ihan  ] sovi tollaseen 

21 PJ   tai siel on 

22 O    [niinku käytt°#ö:öön"°] 

23 PJ   [myös kokoustiloja    ] 

((keskustelu jatkuu)) 

 

Varsinaisen erimielisyyden osoittamisen Onerva aloittaa kommentoimalla, ettei tila ole 

hänen mielestään varattava tila (r. 05–06). Hän vetoaa omaan kokemukseensa puhumalla 
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omasta mielipiteestään ilmauksella mun mielestä (r. 05). Hän tuo selkeästi ilmi, mistä 

erimielisyys johtuu; syynä on ulkoinen syy eli tilan sopimattomuus. Tällainen osapuolista 

riippumaton tekijä perusteluna ei uhkaa keskustelun solidaarista jatkumista. 

 

Puheenjohtaja vastaa Onervan toteamukseen tilojen varattavuudesta toteamalla, että 

tilaan tulee kokoustiloja (r. 08–09). Onerva jatkaa erimielisyyttään jälleen 

vuoronalkuisella mutta-partikkelilla (r. 10). Partikkelilla hän viitannee alkavaan 

vastaväitteeseen (KS 2022) ja tulevaan kannanottoon. Onerva toistaa puheenjohtajan 

mainitsemat kokoustilat mut se on kokoustila että (r. 10–11). Vuoron päättäminen 

lausumapartikkeliin että jättää vastauksen ytimen vastaanottajan pääteltäväksi; sen 

merkitys on usein kutsua kysyjää tekemään päätelmä, jolloin vastuu keskustelun 

etenemisestä siirtyy kysyjälle. (Koivisto 2011: 181).  

 

Puheenjohtaja ottaakin seuraavan puheenvuoron jatkaakseen aiheesta ja kuvailee tiloista 

tulevan hengailutilat sekä pohtii, että asiaa voi kysyä (r. 12–16). Onerva jatkaa 

erimielisyyttään viittaamalla edelleen siihen, että tilat tulevat olemaan kokoustiloja ; mut 

jos se on semmonen kokoustila nii se ei ehkä (r. 17–18). Puheenjohtaja ilma isee 

päällekkäispuhuntana tai-ilmauksen (r. 19) samaan aikaan kun Onerva jatkaa vuoroaan 

ihan sovi tollaseen (r. 20). Onervan aiemmalla vuorolla selittämättä jätetty ilmaus se on 

kokoustila että (r. 10–11) saa siis tässä vuorossa jatkoa ja selvennyksen siitä, että 

kokoustila ei sovi Onervan mielestä tapahtuman järjestämiseen. 

 

Vuoronsa alussa Onerva käyttää jo kolmannen kerran keskustelun aikana mutta-

partikkelia (r. 17) vuoronalkuisesti vastaväitteen edellä, vaikka hänen vuoronsa olisi 

tulkittavissa erimieliseksi ilmankin merkitsemistä. Vuoron jos-ilmaus, semmonen-määre 

ja lisäys ehkä tuovat vuoroon erimielisyysvuorolle tyypillisiä viivyttelyn ilmaisuja, joilla 

puhuja voi osoittaa käsittelevänsä torjuvaa vastausta odotuksenvastaisena (ks. esim. 

Raevaara 2016). Puheenjohtaja aloittaa puheenvuoroa Onervan vuoron välissä (r. 21). 

Onerva lopettaa oman vuoronsa ilmaukseen niinku käyttöön (r. 22), jonka aikana myös 

puheenjohtaja jatkaa omaa vuoroaan (r. 23). Samanaikaisesti kun puheenjohtaja ja 

Onerva argumentoivat omien mielipiteidensä puolesta, he osoittavat myös deonttista 

auktoriteettia muita kokouksen osallistujia kohtaan, sillä he molemmat asemoivat itsensä 

asemaan, jossa voivat sanella, miten asia heidän mielestään on.   
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Seuraava esimerkki (8) on jatkoa edellisen esimerkin (7) keskustelulle siitä, millaiset tilat 

järjestötapahtumaan varattaisiin. Puheenjohtaja perustelee edelleen omaa näkemystään (r. 

01–04) ilmaisemalla, että varattavissa tiloissa tulisi olemaan monenlaisia tiloja ja 

huomauttamalla, että asiaa voidaan selvittää. Hänen vuoronsa jää kesken, sillä Onerva 

jatkaa erimielisyyden ilmaisemista edelleen rivillä 05 aloittamalla vuoronsa 

päällekkäispuhuntana puheenjohtajan kanssa.  Puheenjohtaja jatkaa loppuun ilmaisunsa 

siitä, että voidaan selvittää, millaisia tiloja paikkaan on tulossa (r. 06).  

 

 

(8) Kokous B: TILAVARAUS (2)  

PJ= puheenjohtaja  

O= Onerva  

R= Riina 

01 PJ   siel on   

02      monenlaisia tiloja ((heiluttaa käsillään))  

        (0.40)  

03 PJ   et tota:a  

        (0.50)  

04 PJ   [sitä voi selvit]tää et  

05 O    [se voi-        ] (.) 

06 PJ   [minkälaisia tiloja sinne] tulee 

07 O    [luultavasti °maksaa°    ](.) 

08 PJ   se on >minumielestä ilmanen<  

09      koska yliopisto  

10 O    no (.) emmä:ä en mä:ä en 

11      oikein °usko että se on ↑°niinkun°° 

12 R    mhh entä toi ju:uhlatalo tuolla keskustassa   

((keskustelu jatkuu))  

 

Puheenjohtajan vuoron jälkeen Onerva jatkaa selontekoa tuomalla keskusteluun vielä 

uuden ulkoisen tekijän, jonka vuoksi tapahtumaa ei kannattaisi järjestää puheenjohtajan 

ehdottamissa tiloissa, rahan; se voi luultavasti maksaa (r. 05 ja 07). Puheenjohtaja 

kuitenkin kumoaa Onervan väitteen maksullisuudesta vastaamalla, että hänen mielestään 

tilat ovat ilmaiset (r. 08–09). Ilmaisullaan puheenjohtaja antaa ymmärtää, että hänellä on 

Onervaa enemmän episteemistä tietoa asiaan.  

 

Kuten esimerkin (1) yhteydessä mainittiin, no-partikkelilla voi olla hyvin monenla ista 

käyttöä. Useasti se ohjailee, mihin suuntaan puhuja kokee tarpeelliseksi viedä 

keskustelua, mikä liittyy odotuksenmukaisuuteen. Siirtymäpartikkelina toimiva no 
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näyttää, mikä on puhujan näkökulmasta odotuksenmukaista- tai vastaista suhteessa 

toimintalinjaan. (Vepsäläinen 2019: 69.) Onervan tuottamalla no-partikkelilla voidaankin 

viivytellä vastausta ja saada näin lisäaikaa jäsennellä sitä.   

 

Onerva viivyttääkin vastausta pitämällä pienen tauon ja jatkamalla emmää en mää en 

oikein usko että se on niinkun (r. 10–11), mikä ilmaisee, ettei Onervalla ole asiaan 

enempää episteemistä pääsyä. Niinpä hän päätyy vetoamaan omaan subjektiiviseen 

kokemukseensa. Onervan vuoro päättyy niinkun-ilmaukseen, mikä jättää keskustelun 

vähän avoimeksi. Voikin olla, että hän on ollut jatkamassa vuoroaan, mutta Riina 

keskeyttää hänet siirtämällä puheenaiheen keskustassa sijaitsevaan juhlataloon (r. 12), 

minkä jälkeen keskustelunaihe ei enää palaa yliopiston tiloihin. 

 

Seuraavaksi tarkastelen esimerkkiä (9), jonka monipolvisessa erimielisyysvuorossa 

vedotaan henkilökohtaisiin syihin edellä tarkasteltujen esimerkkien ulkoisten syiden 

sijaan. Litteraatin alussa puheenjohtaja ehdottaa, että hallitus järjestäisi jäsenilleen 

halloweentapahtuman (r. 01–05).   

 

(9) Kokous B: HALLOWEEN 

PJ= puheenjohtaja 

J= Joona 

H= Hanna 

O= Onerva  

 
01 PJ   halloween^hengailu 

        (0.10) 

02 PJ   .hh 

        (0.2) 

03 PJ   eli semmonen ois kiva järjestä:ä 

        (0.1)  

04 PJ   se ois nytten niinkun  

        (0.05)  

05 PJ   no ennen halloweenia 

06 J    @jo:o@ (.) 

07      mää(.)ite sanon että 

08      mää oon niin kiinni omissa (.) 

09      [öähm oman] ainejärjestön  

10 H    [sh sama  ] 

11 J    halloweenjutuissa että  

12      e[n pysty] 

13 O     [sama   ] 

((keskustelu jatkuu))  
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Joona aloittaa erimielisyyden osoittamisen dialogipartikkelilla joo (r. 06). Partikkeli ei 

kuitenkaan tässä tilanteessa tarkoita myöntymistä edellisen puhujan kanssa, vaan hän 

käyttää sitä aloittaessaan monipolvisen puheenvuoron, jossa hän perustelee, miksei 

ainakaan hänelle sovi järjestää halloweenjuhlia (r. 07–09 ja 11–12). Dialogipartikke lit 

kuten joo ja nii voivatkin toimia erimielisyyden aloituksena, vaikka ne eivät ota kantaa 

edellisen puhujan sanomaan, vaan ovat samanlinjaisia ja jopa pitävät keskustelua yllä 

rakenteensa puolesta (Peltomaan 2020 mukaan Steensig 2012: 1). Siitä huolimatta ne 

voivat jättää sekä vastaanottajalle että muille tarkkailijoille erimielisyyden tunteen 

(Peltomaa 2020: 64).  

 

Joona pohjustaa alkavaa selontekoaan sillä, että kyseessä on vain hänen oma 

mielipiteensä; mää ite sanon että (r. 07). Hän aloittaa vuoronsa minä-pronominilla, jonka 

jälkeen hän käyttää itse-pronominia. Kielitoimiston ohjepankin mukaan itse voi olla 

korostava, ja sitä voidaan käyttää subjektin paikalla. Etenkin ensimmäisessä persoonassa 

itse-sanaa käytetään myös minä tai me-pronominien välttelyyn. (KS 2022.) On 

kiinnostavaa, että Joona käyttää molempia pronomineja peräkkäin. Kielitoimiston 

ohjepankin mukaan tällaisissa ilmauksissa puheena oleva persoona asetetaan yleensä 

vastakkain jonkin muun (joukon) kanssa (Kielitoimiston ohjepankki 2022). Vaikka Joona 

ei käytäkään itse-pronominia subjektin paikalla, voisi ajatella, että sen käyttö liittyy 

joukossa keskustelemiseen ja muiden mielipiteiden vakuuttamiseen. 

 

Heritage (1996) on huomioinut selonteolle olevan tyypillistä, että puhujat ottavat usein 

esiin tilannekohtaista tietoa heidän omista olosuhteistaan perustellessaan myönte isen 

reaktion puuttumista. Koska loppujen lopuksi vain puhuja itse tuntee omat tarpeensa, 

oman tietämyksensä ja omat aikataulunsa, tämänkaltainen tieto selonteon perusteena 

ehkäisee jo ennalta jatkokeskustelut, sillä ne ovat mahdollisia vain, jos selonteot 

rakennetaan puhujien yhteisen tiedon varaan. (Heritage 1996 (1984): 268.) Varsinaisen 

erimielisyyden julki tuomisen Joona aloittaakin ilmauksella mää oon niin kiinni omissa 

(r. 08) ja jatkaa pienen hetken jälkeen öähm oman ainejärjestön halloweenjutuissa että 

(r. 09). Vetoamalla selonteossaan henkilökohtaisiin syihin ja omaan aikatauluunsa, joista 

vain hänellä itsellään voi olla tietoa, Joona ehkäisee ennalta mahdollis ia 

jatkokeskusteluja.  

 



31 

 

Hanna ehtii Joonan ajatukseen mukaan ja lausuu kesken Joonan puheenvuoron 

päällekkäispuhuntana sh sama -ilmauksen (r. 10) jo ennen kuin Joona on ehtinyt lausua 

vuoroaan loppuun. Hanna osoittaa ymmärtäneensä jo Joonan mä oon niin kiinni omissa-

ilmauksesta, mitä Joona tarkoittaa, ja kykenee näin ilmaisemaan samanmielisyyttä.  

 

Joona jatkaa vuoroaan Hannan päällekkäispuhunnasta huolimatta siitä mihin jäikin (r. 

11–12) tarkentamalla halloweenjutuissa että en pysty. Pystyä-verbin yleisin käyttö on 

kuvaamassa kykenemistä, taitamista ja osaamista (KS 2022). Tässä Joona nojautuu ulkoa 

tulevaan esteeseen, jonka vuoksi hän ei kykene osallistumaan. Pystyä voidaan tulkita 

sellaisena henkilökohtaisena perusteluna, ettei se jätä muille tilaa kyseenalaistaa puhujan 

tilaa. Vuorossaan Joona osoittaa sinänsä deonttista auktoriteettia, että hän ilmoittaa oman 

kantansa. Toisaalta hänen vuoronsa voi tulkita sisältävän deonttisten oikeuksien muille 

luovuttamista, sillä hän rajaa itsensä aiheen ulkopuolelle ottamatta kantaa siihen, pitäisikö 

tapahtuma järjestää. Joonan vuoron jälkeen myös Onerva ilmaisee olevansa Joonan 

kanssa samassa tilanteessa lausumalla sama-ilmauksen päällekkäispuhuntana Joonan 

vuoron lopulla (r. 13).  

 

Seuraava esimerkki (10) on jatkoa edellisen esimerkin (9) keskusteluun siitä, pitäisikö 

halloweentapahtuma järjestää. Keskustelu jatkuu puheenjohtajan vuorolla se pitäs olla- 

(r. 01). Puheenjohtajan vuoro jää kesken, sillä yhtä aikaa sekä Hanna että Onerva ottavat 

aiempaa myötäilyä aktiivisemman roolin ja siirtyvät Joonan rinnalle kuvailemaan omaa 

näkemystään tilanteesta. 

 

(10) Kokous B: HALLOWEEN (2)  

PJ= puheenjohtaja 

H= Hanna 

O= Onerva  

J= Joona 
 

01 PJ   se pi[täs olla-    ] 

02 H         [no mää oo    ]n  

03 O    hallo[ween hengailu] 

04 H    gradussa kiinni nih  

05      en pystyh järjestääh 

06 O    on vähän se et ku  

07      [kaikilla] on nii paljo nyt 

08 PJ   [phuuh   ] ((syvä huokaus))   

09      ni:i 

10 O    ja sinne tuskin riittää  
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11      hirveesti osallistujia 

12 PJ   nii  

13 J    >taisiis< mno siis   

        (0.10)  

14 J    meijän jäsenistössä saattaa ^hyvinki ^olla  

15     [kiinnos]tusta siihen  

16 O   [mm     ]  

17 H   [mm     ]  

18 J    mutta meillä ei välttämättä   

19      oo järjestäjiä siihen  

20 PJ   nii  

21 H    kokisin myös että 

22      ois pitäny ehkä (.) herätä vähä  

23      aikasemmin asijaan 

((keskustelu jatkuu)) 

 

 

Hanna alkaa vedota henkilökohtaisiin syihin aloittaessaan vuoronsa no mää oon -

ilmauksella (r. 02), kun taas Onerva alkaa samanaikaisesti ottaa kantaa koko tilanteeseen 

ja juhliin yleisellä tasolla aloittaen vuoronsa halloweenhengailu-ilmauksella (r. 03), joka 

taustoittaa tässä tilanteessa sitä, että hän aikoo jatkaa aiheesta. Hanna jatkaa omaa 

vuoroaan kuvailevalla gradussa kiinni-ilmauksella (r. 04). Vuoronloppuinen nih voi olla 

puhujalta osoitus siitä, että hän on kertonut kantansa. Onerva jatkaa tekemällä selkoa 

yleisistä tilannetekijöistä; (halloweenhengailussa) on vähän se et ku kaikilla on nii paljo 

nyt (r. 03 ja 06–07).  

 

Puheenjohtaja tuottaa Onervan vuoron aikana affektiivisen reaktion huokaamalla syvään 

(r. 08). Reaktiolla ilmaistaan usein väsymystä tai kyllästynyttä mielentilaa. Huokauksen 

jälkeen puheenjohtaja tuottaa venytetyn niin-partikkelin (r. 09). Onerva jatkaa 

perustelulla ja sinne tuskin riittää hirveesti osallistujia (r. 10–11). Ja-sanalla hän osoittaa, 

että hänellä on vielä lisättävää aiheeseen. Tuskin-sanaa voidaan käyttää ilmaisemassa 

epäilevää oletusta tai varovaista kieltoa (KS 2022). Tässä tilanteessa se ilmaisee epäilystä 

osallistujamäärää kohtaan, vaikka Onerva osoittaakin, ettei varsinaisesti tiedä, paljonko 

osallistujia tulisi paikalle.  

 

Puheenjohtaja ilmaisee nii (r. 12), jonka jälkeen Joona pohtii, kuinka paljon jäsenistössä 

voisi olla kiinnostusta tapahtumaa kohtaan (r. 13–15). Samaan aikaan Onerva ja Hanna 

tuottavat mm-partikkelin (r. 16 ja 17). Joona lopettaa vuoronsa lisäämällä, ettei 

tapahtumaan ole välttämättä järjestäjiä (r. 18–19), johon puheenjohtaja ilmaisee jälleen 

nii-ilmauksen (r. 20). Hanna ottaa seuraavan puheenvuoron ja alkaa hänkin perustella 
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erimielisyyttään tilannetekijöillä; kokisin myös että ois pitäny ehkä herätä vähä 

aikasemmin asijaan (r. 21–23).  Hannan yksikön 1. persoonassa esitetty 

konditionaalimuotoinen kokisin osoittaa, että Hanna hälventää deonttista auktoriteett iaan 

puhumalla vain omasta puolestaan ja kokemuksestaan.  

 

 

4.5. Paljas erimielisyys 
 

Tässä luvussa analysoin esimerkit (11), (12) ja (13), joissa esiintyy paljas, preferoimaton 

erimielisyys. Tämän luvun esimerkit eroavat edellä esitetyistä erimielisyyks ien 

ilmaisutavoista, sillä ne sisältävät preferoimattomuuden ilmaisuja vain vähän tai eivät 

lainkaan.  

Seuraavaksi tarkastelenkin esimerkkiä (11), jossa keskustellaan järjestön t-paidoista, joita 

aiotaan tilata myyntiin. Aiemmin keskustelussa puheenjohtaja on ilmaissut, että hänen 

mielestään paitatilauksia voitaisiin alkaa ottaa vastaan. Hän mainitsee, kuinka 

kokouksesta poissa olevan Mairen on pitänyt tehdä tilauslista paidoille (r. 01–02). Sari 

kommentoi listan olevan sähköpostissa (r. 03–04). Rivillä 05 on nähtävissä välisekvenss i, 

jossa Elvi kysyy kuin selvennyksenä puheenjohtajalta, onko hän ymmärtänyt tämän 

ehdotuksen oikein (nii että me- meky me otettasiin tillauksiako). Puheenjohtaja osoittaa 

myöntävällä joo-dialogipartikkelilla Elvin ymmärtäneen oikein (r. 06).  

     (11) Kokous 2: TILAUKSET 

PJ = puheenjohtaja 
S= Sari 

E= Elvi 
 
01 PJ   mutta Mairen  

02      piti tehä sitte semmonen tilauslista  

        (0.50)  

03 S    se:e oli sähköpostissa 

04      katoppa puhelimesta  

        (0.55)  

05 E    nii että me- meky me otet[tasiin tillau]siako  

06 PJ                            [joo          ]   

        (1.0)  

07 PJ   nii  

       (0.25)  

08 E    ei se KÄY se   

09 PJ   eikö  

10 E     ei se se pittää olla ne paijat ne    

11 E    pittää olla valamiina nii       

((poistettu 3 riviä taustapuhetta)) 
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12 PJ      no mutta sehän puhuttiin  
13     että niitä ois  

14     jonkuverran valamiina mitä myyään 

15       ja sitte myös tillauksia   

((keskustelu jatkuu))  

 

 
 

Elvi aloittaa erimielisen puheenvuoron kieltosanalla (r. 08), jonka perässä on sana se, jolla 

viitataan puheenjohtajan tekemään ehdotukseen. Tämän jälkeen Elvi jatkaa ilma isua 

käydä-verbillä sekä toistamalla se-viittauksen. Ilmaisun siitä, että jokin asia ei käy, voi 

tulkita melko vahvaksi kielloksi, sillä Elvi ei käytä vuorossaan epävarmuuden ilmauks ia, 

vaan esittää erimielisyyden suoraan. Elvin kieltäytymisvuoron jälkeen puheenjohtaja 

esittää kysymyksen eikö (rivi 09), josta voi päätellä Elvin vuoron olleen jollain tapaa 

odotuksenvastainen. Kielteisesti suuntautuvan eikö-lausuman käytölle on ominaista, että 

kysyjä pyytää sillä vahvistusta kieltolauseen paikkansapitävyydelle. Konkreettisin 

peruste on se, että asia on esitetty juuri edellä, jolloin eikö-kysymys 

esiintyy tarkistuskysymyksenä tai hämmästelykysymyksenä. (VISK § 1695.) Eikö-

ilmauksella puheenjohtaja pyytääkin Elviltä ikään kuin joko vahvistusta tai selontekoa 

Elvin esittämälle vuorolle. Selonteon vaatiminen osoittaa siis, että Elvin tuottama 

erimielisyysvuoro tulkittiin odotuksenvastaiseksi.  

Elvi vastaa puheenjohtajalle jatkamalla erimielisyyttään toistamalla kieltosanan ei ja 

selonteolla siitä, että paitojen pitää olla valmiina (r. 10–11). Ilmauksella Elvi ilmeises t i 

tarkoittaa, että paitojen pitää olla valmiina ostettavissa eikä siis tilattavissa lomakkeella 

niin kuin puheenjohtaja on ehdottanut. Litteraatista on poistettu kolme riviä taustapuhetta, 

joka ei liity aiheeseen. Elvin erimielisyysvuoroista on näkyvissä, että hän asemoi itsensä 

puhujana deonttisesti asemaan, jossa hän saa päättää, mitä tehdään. Tämä näkyy siinä, 

että hän ilmaisee suoraan ilman epävarmuuden ilmauksia, että jokin asia ei käy (r. 08) 

sekä ilmaisee, miten paitojen pitää olla (r. 10). Pitää-verbillä voidaan ilmaista, että jokin 

tai jotakin on syytä, aihetta, tarkoituksenmukaista, tarpeellista tai sopivaa tehdä tai että 

jokin asiaintila on toivottava tai tarpeellinen (KS 2022).  

Elvin vuoron jälkeen puheenjohtaja selittää monipolvisesti, kuinka aiemmin on puhuttu, 

että paitoja olisi jonkin verran valmiina myytäväksi ja lisäksi otettaisiin tilauksia (r. 12–

15). Puheenjohtaja aloittaa vuoronsa no mutta -ilmauksella. Vuoronalkuisen no-

partikkelin jälkeen puheenjohtaja jatkaa vuoronsa alkua mutta-sanalla, jolla viitataan 

usein vastaväitteen aloittamiseen tai sen sävyiseen kysymykseen (KS 2022). Osoittamalla 
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vastaväitteen Elvin mielipiteeseen puheenjohtaja osoittaa hänkin deonttista auktoriteett ia 

tuodessaan ilmi mielipiteensä. 

Seuraavaksi tarkastelen aineistoesimerkkiä (12), jossa esiintyy preferoimattomuutta 

erimielisyyttä tilanteessa, jossa kaksi puhujaa tekee yhdessä ehdotuksen. Tilanteessa 

keskustellaan siitä, mitä tulevissa juhlissa tarjottaisiin maksullisella lounaalla keiton ja 

leivän lisäksi. Miia kysyy, mitä tarjoiluun tulee (r. 01 mitä siihen tullee) ja alkaa itse 

vastata kysymykseensä leipä ja voi ja (r. 02).  

(12) JUHLATARJOILUT   
M= Miia  

PJ= puheenjohtaja  

T= Tiina   

E= Elvi   
V= Vesa  
 

01 M    mitä siihen tullee (.)  

02 M    leipä ja voi ja  

        (0.40)  

03 PJ   mm  

        (0.10)  

04 M    tulleeko siihen juusto tai   

        (0.20)   

05 M    joku semmonen   

        (0.10)   

06 M    ja kurkku  

        (0.50)  

07 T    nii luulis leipä ehkä ja ((katse Elviin))  

08 M    ruisleipä [ja juusto ja]  

09 T              [voi ja      ]  

10      juus[toki vois] olla  

11 M        [niin     ]  

12 E    no ei:i mitään kurkkuja  

13      eikä juustoja   

        (0.30)  

14 M    EIKÖ [muka      ]  

15 E         [eihän sitä]  

16      [ennenkää oo saanu]  

17 V    [kahvia (-)       ]  

        (0.15)  

18 E    heheh  

19 M    tsihihihhh  

        (0.45)  

20      hehh   

21      sää oot liian jyrkkähh  

((keskustelu jatkuu))  

 

Puheenjohtajan mm-dialogipartikkelin jälkeen Miia jatkaa vuoroaan kysymysmuotoise l la 

ehdotuksella tulleeko siihen juusto tai joku semmonen ja kurkku (r. 04–06), jossa ko-pääte 
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merkitsee ilmauksen kysymysmuotoiseksi. Joku semmonen -ilmaus voi osoittaa 

mahdollisuutta ja avoimuutta muita vaihtoehtoja kohtaan.  

Tiina osoittaa samanmielisyyttä Miian ehdotuksille nii luulis leipä ehkä ja (r. 07) sekä voi 

ja juustoki vois olla -ilmauksilla (r. 09–10). Osittain Tiinan kanssa päällekkäinpuhuntana 

Miia mainitsee ruisleivän ja juuston (r. 08). Kiinnostava yksityiskohta on, että sekä Miia 

että Tiina käyttävät vaihtoehtoisuutta ja epävarmuutta ilmaisevia ilmauksia kuten 

ilmausta voisi (r. 10), joka ilmaisee Kielitoimiston sanakirjan mukaan, että jokin on 

mahdollista sekä ilmausta luulisi (07), jolla voidaan tarkoittaa paitsi jonkin asian 

pitämistä todennäköisenä myös olettamusta, otaksumista ja arvelua. Lisäksi Tiina käyttää 

sanaa ehkä (r. 07), jonka määritelmäksi Kielitoimiston sanakirja kuvaa ’mahdollises t i, 

kenties ja kukaties’ (KS 2022).  

Etujäsenenä toimivaan ehdotukseen liittyykin usein epävarmuuden ilmaisuja. Niillä 

voidaan pyrkiä heikentämään implikaatiota episteemisestä ensisijaisuudesta, joka 

etujäsenyyteen liittyy. Heikentämistä tekevät yleensä puhujat, joilla on ainakin 

ensisilmäyksellä vähäisempiä episteemisiä oikeuksia arvioida asiaintilaa. (Heritage & 

Raymond 2005: 34). Miian ja Tiinan epävarmuuden ilmaisut voivat siis liittyä 

episteemisyyden heikentämiseen. Toisaalta Tiina katsoo ehdotuksensa aikana Elviä (r. 

07), joten hän voi myös odottaa hyväksyntää ehdotukselle Elviltä, ja käyttää sen vuoksi 

epävarmuuden ilmauksia.  

 

Varsinainen erimielisyysvuoro alkaa rivillä 12, kun Elvi osoittaa erimielisyyttä vahvalla 

ja jopa preferoimattomalla vuorolla no ei mitään kurkkuja eikä juustoja (r. 12–13). 

Ilmauksen kieltosana ei esitetään venytettynä ja painotetusti.  

Elvin aloittaman erimielisyysvuoron preferoimattomuutta ilmentää Miian seuraavalla 

vuorolla lausuttu hämmästelevä eikö muka (r. 14). Kuten edellisen esimerkin (11) 

analyysissa mainittiin, eikö-lausuma voi olla tarkastus- tai hämmästelykysymys, jolla 

kysyjä voi pyytää vahvistusta kieltolauseen paikkansapitävyydelle (VISK § 1695). Tästä 

voi olla kyse Miian vuorossa, jossa hän ilmentää huomanneensa vuoron 

preferoimattomuuden. Lisäksi Kielitoimiston sanakirja määrittelee muka-sanan 

käyttötarkoituksen olevan ’ilmaisu siitä, että puhuja pitää jotakin väitettä, tekoa tai 

toimintaa epätotena, epäilyttävänä tai teeskentelynä’ (KS 2022). Tällöin sen käyttö voi 

myös ilmaista Miian epäluuloista suhtautumista Elvin mielipidettä kohtaan.  
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Elvi vastaa Miian hämmästelyyn perustelemalla erimielisyytensä sillä, ettei vastaavalla 

tavalla ole toimittu aiemminkaan (r. 15–16). Näin ollen hän saattaa käyttää episteemistä 

valtaa Miian mielipidettä vastaan, mikäli Miialla ei ole yhtä paljon kokemusta ja sitä 

kautta episteemistä pääsyä aiheeseen.   

Vesa mainitsee vuorollaan jotain kahvista. Vesan vuoroa seuraa lyhyt hiljaisuus, jonka 

jälkeen Elvi alkaa nauraa (r. 18). Myös Miia alkaa hihittää (r. 19–20). Nauru on 

vuorovaikutuskeino, jolla puheeseen liitetään erilaisia tunteita ja asenteita (Haakana 

2001: 136). Keskustelussa naurulla ei ole välttämättä mitään tekemistä huumorin kanssa 

(Holt 2011: 393). Haakana on tutkinut suomalaisten perusterveydenhuollon lääkärien ja 

potilaiden vuorovaikutusta lääkärin vastaanotolla ja havainnut, että potilas nauraa usein 

puheenvuorossa, jossa hän torjuu lääkärin ehdotuksen. Haakana on tulkinnut, että potilaat 

nauravat usein silloin, kun he ovat lääkärin tulkinnasta tai ohjeesta eri mieltä tai 

käsittelevät sitä muuten ongelmallisena, joten he merkitsevät naurun avulla toimintansa 

hankalaksi. (Haakana 2001: 150.) Miian ja Elvin naurussa voi siis olla kyse 

reagointitavasta kiusalliseen tai hankalaan tilanteeseen, jonka erimieliset kannanotot ovat 

aiheuttaneet.   

Haakana on myös tuodennut, että sosiaalisesti hankalissa tilanteissa naurulla voi olla 

kahtalainen tehtävä; se paitsi osoittaa puheen ongelmallisia kohtia myös jossakin määrin 

hoitaa niitä. Nauramalla potilas osoittaa myös ymmärtävänsä tilanteen kiusalliseksi tai 

asian arkaluontoiseksi ja näin toimiessaan samalla ikään kuin myös normalisoi tilanne tta. 

(Haakana 2001: 153.) Elvin aloittama nauru voi siis myös olla keino helpottaa 

erimielisyydestä syntynyttä hankalaa tilannetta.  

Hihittämisensä jatkoksi Miia ilmaisee sää oot liian jyrkkähh (r. 21), mikä on kiinnostava 

ilmaus, sillä länsimaisessa keskustelukulttuurissa ristiriitoja ja henkilökohtaisuuks i in 

menevistä usein vältellään. Miia kuitenkin ottaa suoraan kantaa Elvin toimintatapo ihin 

kutsumalla tätä liian jyrkäksi. Ilmaus osoittaa, että Miia pitää Elvin keskustelutapaa 

tilanteessa preferoimattomana. Miia lopettaa vuoronsa nauruun (jyrkkähh), jolla hän 

saattaa joko keventää ilmausta tai merkitä tilanteen olevan kiusallinen.  

Seuraavaksi tarkastelen esimerkkiä (13), jossa esiintyy edellisten esimerkkien tapainen 

preferoimaton erimielisyysvuoro. Esimerkin keskustelutilanteessa pohditaan, pitäisikö 

tulevaan juhlatilaisuuteen tilata erikseen paperisia ohjelmalappuja. Miia ehdottaa (r. 01–

04) että lappuja painettaisiin niin, että niitä voisi jakaa ovella jokaiselle kävijälle.  
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 (13)  Kokous 2: OHJELMALAPUT  

M= Miia 

E= Elvi 

V= Vesa  

PJ= puheenjohtaja  

 

01 M    >mutta< monesti on nuissa ollu 

02      kaikissa juhlatilaisuuksissa (.) 

03 M    missä mää oon käyny nii (.) 

04 M    on ollu pienet semmoset on jaettu-  

        (0.10)  

05 E    EI:I meillä oo ollu koskaan (.) 

06 E    eihän se tuommoseen tartte   

        (0.15)   

07 E     sinne tullee nii vähä porukkaaki että   

08 V      nii tullee vähä porukkaa   

09 PJ    Paljoko muute on   

((keskustelu jatkuu))  

 

Elvi alkaa osoittaa erimielisyyttä Miian ehdotusta kohtaan ilmaisulla ei meillä oo ollu 

koskaan (r. 05). Vuorossaan hän käyttää ei-sanaa venytettynä ja ääntään voimistaen, mikä 

itsessään on jo kielto. Vuoroaan hän jatkaa meillä oo ollu koskaan -ilmauksella (r. 06). 

Hän siis tarjoaa erimielisyydelleen perustelun, jossa vedotaan siihen, miten asia on 

aiemmin hoidettu. Vastauksellaan hän peilaa Miian edellistä vuoroa, jossa Miia 

puolestaan on perustellut ehdotustaan sillä, että monissa muissa juhlissa lappuja on ajettu 

(r. 01–04).  

Elvi lausuu vuoronsa koskaan-sanan sen alkua painottaen (r. 05), mikä vahvistaa ajallista 

viittausta menneisyyden toimintatapoihin. Elvi jatkaa perusteluaan ilmauksella eihän se 

tuommoseen tartte (r. 06), jossa tuommoinen-sanalla viitataan suunniteltuun 

tapahtumaan. Kuten aiemmin mainittu, -han liitepartikkelilla voidaan implikoida sitä, että 

ilmaistu asiaintila on puhujille yhteistä tietoa sekä sitä, että kysymys voi hakea 

vastaanottajalta samanmielisyyttä (VISK § 830). Tällaisesta ilmauksen käytöstä voi olla 

kyse vuoron eihän-ilmauksessa, jossa puhuja ehkä hakee samanmielisyyttä muilta.  

Vuorossa esiintyy myös modaaliverbi tarvita. Modaaliverbeillä voidaan ilmaista 

monenlaista mahdollisuutta ja välttämättömyyttä. Ne voivat olla kiellon vaikutusalassa, 

jolloin kielto kohdistuu modaaliverbin ilmaisemaan mahdollisuuteen tai 

välttämättömyyteen. (VISK § 1551; VISK § 1613.) Näin ollen Elvi luultavimmin 

ilmaisee tarvita-ilmauksella sitä, etteivät esitteet ole välttämättömiä.  
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Elvin suoran erimielinen ja vahvaan deonttiseen asemaan asettuva vuoro Miian ehdotusta 

kohtaan on preferoimaton, sillä hän ei pehmennä vuoroaan erimielisyydelle tyypillis il lä 

viivytyksillä tai epävarmuuden ilmauksilla (ks. esim. Raevaara 2016). Esimerkistä näkyy, 

miten keskustelijat käyvät neuvotellessaan neuvottelua deonttisuuden lisäksi 

episteemisyydestä (ks. luku 3.2.2) eli siitä, missä määrin yhteisymmärrys perustuu 

kenenkin näkökantaan tai tietoon. Episteemisyyden näkökulmasta Elvi ilmaiseekin, että 

hänellä on tietoa siitä, miten tapahtuma on aiemmin järjestetty. Hän siis asettuu 

episteemiseksi auktoriteeksi muihin puhujiin verrattuna. Vuorossaan Elvi osoittaa myös 

deonttista auktoriteettia osoittaessaan mielipiteensä suoraan.  

Toiset puhujat vaikuttavat luovuttavan deonttisia oikeuksia Elville, sillä toisin kuin 

edellisessä esimerkissä (12), Elviä ei aseteta hänen vuoronsa jälkeen 

selontekovelvolliseksi. Pienen tauon jälkeen Elvi pääsee jatkamaan vuoroaan 

perustelemalla vielä, että paikalle tulee vain vähän porukkaa (r. 07). Tämän jälkeen Vesa 

vahvistaa Elvin ajatuksen toistamalla hänen lausumansa siitä, että porukkaa on tulossa 

vähän (r. 08: nii tullee vähä porukkaa). Puheenjohtaja jatkaakin keskustelua toiseen 

suuntaan kysymällä, paljonko muute on (r. 09), jossa luultavasti viitataan edellis iin 

vuoroihin osallistujamääristä. Näin ollen toiset keskustelijat eivät käsittele Elvin vuoroa 

preferoimattomana, vaikka se poikkeaa yleisestä keskustelunormista, jossa erimiel inen 

jälkijäsen on usein monipolvinen ja sisältää selontekoa ja epävarmuuden ilmauks ia 

(Raevaara 2016).   
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5. TIIMIYTYMINEN ERIMIELISYYKSISSÄ  
 

Tässä luvussa tulkitsen erimielisyyksiä tiimiytymisen näkökulmasta. Tiimiytymise l lä 

viittaan tässä tutkielmassa tilanteeseen, jossa kahden osallistujan välillä ilmenee 

erimielisyyttä, mikä tarjoaa muille osallistujille mahdollisuuden liittyä jommankumman 

osallistujan puolelle. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa muodostuu osapuolia, jotka 

tuottavat argumentteja puolesta ja vastaan yhdessä lyhyen tai pidemmän aikaa. Osapuolia 

voidaan kutsua liittoumiksi (engl. alliance). Tiimiytymällä voidaan ajaa jotakin asiaa tai 

ehdotusta tai toimia sitä vastaan päätöksentekotilanteessa. Tiimiytymisellä pyritään siis 

yhteisiin päämääriin. (Kangasharju 2002: 1448.)  

Liittoutumat muodostuvat ensimmäisten vuorojen jälkeen, jotka ovat yleensä lausuntoja, 

kannanottoja tai ehdotuksia. Liittoumilla on useita tehtäviä, sillä ne voivat esimerk iks i 

korjata osallistujien tietoon tai kokemuksiin liittyviä väitteitä, jotka näyttävät vaativan 

korjausta. Tiimiytynyt liittouma voi myös toimia vuorovaikutuksessa keskustelua 

ohjaavana ja sitä hillitsevänä sekä ohjailla toisen osallistujan mahdollisesti yksipuolista 

asennetta. (Kangasharju 2002: 1468.) Tämän lisäksi tiimiytyminen antaa valtaa ja voikin 

olla osallistujilleen palkitsevaa sosiaalista toimintaa itsessään. Tämä saattaa 

Kangasharjun mukaan houkutella osallistujat ottamaan kantaa väittelyihin, jotka eivät 

välttämättä edes koskisi ryhmän tavoitteiden kannalta merkityksellisiä asioita.  

(Kangasharju 2002: 1468.) 

Tiimiytyminen tuo mukanaan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vastakkaiset 

liittoumat voivat osoittaa kollektiivista yhteisymmärrystä, valioida keskustelujen laatua 

ja vähentää huonosti arvioitujen päätösten mahdollisuutta. Toisaalta liittoumat voivat 

myös aiheuttaa ongelmia yksittäiselle puhujalle, joka ajaa omaa asiaansa. Yksin liittoa 

vastaan jääneet puhujat luopuvatkin helposti vastarinnasta. (Kangasharju 2002: 1468.) 

Seuraavaksi tarkastelen esimerkkiä (15), jossa keskustellaan, tarvittaisi inko 

ruokailutapahtuman oheen musiikkia tai ohjelmaa. Miia ehdottaa taustamusiik in 

soittamista (r. 01–02 ja 04–07). Puheenjohtaja osoittaa samanmielisyyttä Miian 

ehdotukselle (r. 03 ja 08).  
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(15) Kokous 3: EI MUSIIKKIA EIKÄ OHJELMAA 

M= Miia 

PJ= puheenjohtaja 

E= Elvi  

T= Tiina 

 

01 M    siellä vois kyllä jottai mhm 

        (0.50) 

02 M    >niin no en tiiä< musiikkia 

        (0.05) 

03 PJ    nii ku  [mää just          ] 

04 M             [minähän kato      ]  

05      @t(h)austamusiikkia@  

06      @p(h)anisin aina cd-levyn ja h(h)iljaseksi@ 

07      @jotaki tuolla@ 

08 PJ   taustamusiikkia ((nyökkäys)) 

        (0.10) 

09 E    ei sitä  

10      sitä taustamusiikki[a laiteta  ] 

11 T                       [no @voisi  ]  

12      se ollakki@ joku rauhallinen  

13      [musiikki siellä taustalla]  

14 M    [niinii sitä mää ajattelin ] 

        (0.30) 

15 M    sitähä on monessa paikkaa ehm- 

        (0.40) 

16 E    joo sitä kuulee sitä musiikkia 

17      nii aivan tarpeeksi   

((keskustelu jatkuu))  

 

Elvi asettuu erimieliseksi Miian ja puheenjohtajan kanssa ilmaisemalla 

erimielisyysvuoron ei sitä sitä taustamusiikkia laiteta (r. 09–10). Elvin vuoro ei sisällä 

preferoimattomuuden tunnusmerkkejä, sillä siinä ei esiinny lainkaan viivyttelyä tai 

epävarmuuden ilmauksia. Vuorossa esiintyy modaalinen indikatiivi, joka ilma isee 

kategorisen väitteen. Indikatiivimuotoinen väite ilmaisee jopa suurempaa episteemistä 

varmuutta tai deonttista velvoitetta kuin sellainen lausuma, jossa on välttämättömyyttä 

osoittava modus tai muu modaalinen keino, sillä se esittää asiaintilan ikään kuin totena, 

toteutuvana. (VISK § 1590.) Indikatiivimuotoa käyttämällä Elvi asemoikin itsensä 

deonttiseksi auktoriteetiksi osoittamalla, että hänellä on päätösvalta sanella asiaint i la 

totena.  
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Tiina asettuu Miian kannalle aloittamalla puheenvuoronsa päällekkäispuhuntana Elvin 

vuoron lopun kanssa; no voisi se ollakki joku rauhallinen musiikki siellä taustalla (r. 11–

13). Miia osoittaa ajatelleensa samaa asiaa niinii sitä mää aattelin (r. 14) ja perustelee 

vuoronsa loppuun, kuinka sitähä on monessa paikkaa ehm- (r. 15).  

 

Keskustelu on siis edennyt tilanteeseen, jossa kolme muuta puhujaa ovat tiimiytyneet 

samalle kannalle, mutta Elvi jatkaa erimielisellä kannalla. Erimielisyyden osoitus esittää 

tyypillisesti jonkin uuden näkökulman puheenaiheeseen tai kiistää edeltävän puhujan 

näkökannan (Niemi 2015: 44). Elvi kiistääkin Miian näkökannan musiik in 

tarpeellisuudesta; joo sitä kuulee sitä musiikkia nii aivan tarpeeksi (r. 16–17). 

Partikkelilla joo Elvi osoittaa ymmärtäneensä, mitä edellä on puhuttu ja sitä kuulee sitä 

musiikkia -ilmauksella osoittaa tunnistavansa Miian kuvaileman ilmiön musiik in 

paljoudesta. Ilmaisemalla että musiikkia kuulee aivan tarpeeksi, hän ilmaisee, ettei 

lisämusiikille ole tarvetta. Se, kuuleeko musiikkia tarpeeksi vai ei, riippuu täysin henkilön 

omasta subjektiivisesta kokemuksesta. Näin ollen hänen esittämänsä väite ei ole mikään 

yhteisessä tiedossa oleva fakta.  

 

Seuraavassa esimerkissä (16) sama keskustelu taustamusiikista jatkuu. Miia jatkaa Elvin 

vuoron jälkeen keskustelua aloittamalla uutta vuoroa no se on kato ei aina- (r. 01–02).  

Miian vuoro jää kuitenkin kesken Elvin keskeyttäessä hänet ja aloittaessaan monipolvisen 

perustelun siitä, kuinka tapahtumassa olevat ihmiset haluavat keskustella tuttujen kanssa 

(r. 03–05 ja 07). Vuoronsa alussa Elvi aloittaa ilmauksen jossaki olla vähäse ehm, mutta 

ilmaus jää kesken.  

(16) Kokous 3: EI MUSIIKKIA EIKÄ OHJELMAA (2)  

M= Miia 

E= puheenjohtaja 

T= Tiina 

PJ= Puheenjohtaja 

 

01 M    no se on 

02      kato ei aina- 

03 E    jossaki olla vähäse emhn- 

        (1.0) 

04 E    ja ne haluaa keskustella  

05      jos tullee emhn tuttuja 

06 T    hmnii 
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07 E    nii ne haluaa keskustella ne haluaa 

        (0.15) 

08 PJ   onhan se ihan totta et se 

09      pitäs sevverran olla vaimeeta 

10 PJ   ja sitte et jos siinä on myyntipöytä  

        (0.2) 

11      net pittää kuulua hyvin se (.)  

12      ja sitte ne pöytäkeskustelut 

13 M    mm 

((keskustelu jatkuu)) 

 

Kohdatessaan erimielisen esityksen puhuja voi itsekin ilmaista erimielisyyttä, jolloin 

sekvenssi laajenee, tai vaihtoehtoisesti tinkiä omasta näkökannastaan kohti toisen 

puhujan kantaa (Niemi 2015: 42). Puheenjohtaja alkaakin tinkiä omasta, esimerkissä (16) 

ilmi tulleesta näkökulmastaan kohti Elvin mielipidettä alkaessaan pohtia, että musiik in 

pitäisi olla melko vaimeaa ja myyntipöydän keskustelut tulisi kuulua hyvin (r. 08–12). 

Ilmauksella onhan se ihan totta puheenjohtaja myöntää Elvin mielipiteen pitävän 

paikkansa. 

 

Miia osoittaa puheenjohtajan myönnyttelyä kohtaan jonkinasteista myötäilyä tai kuulolla 

olemista dialogipartikkelilla mm (r. 13). Partikkeli sitoo puhujaa keskusteluun vain vähän 

ja osoittaa tässä tapauksessa ainoastaan sen, ettei hän ole lisäämässä puheenaiheeseen 

varsinaista uutta sanottavaa (VISK § 1047). Erimielisten kannanottojen vuoropuhe lu 

päättyy Miian vuoroon. Samalla sen voi myös nähdä purkavan tiimiytymisen.  

 

Seuraavaksi tarkastelen esimerkkiä (17), jossa kaksi puhujaa tiimiytyy puhumaan 

ehdotuksen puolesta, kun taas kaksi puhujaa tiimiytyvät sitä vastaan. Esimerk in 

keskustelussa palataan esimerkistä (12) tuttuun keskusteluun siitä, milla is ia 

leivänpäällyksiä tulevissa juhlissa tarjottaisiin. Kokous on järjestön neljäs vuosikokous, 

kun taas esimerkin (12) keskustelu käytiin järjestön kolmannessa vuosikokouksessa. 

Esimerkin (17) alussa Miia kyseleekin muilta, mitä viime kokouksessa sovittiinkaan 

tarjoiluista (r. 01 ja 07–09).  

 

                     (17) Kokous 4: JUUSTO 

M= Miia 

L= Laila 
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S= Sari 

E= Elvi 

PJ= puheenjohtaja 

T= Tiina 

 

          01 M     puhuttiinkostä viimeksi juusto ja- ((katse 

paperissa, vilkaisee Elviä nopeasti)) 

                   (0.20) 

          02 L     ei mutta tota nuilla   

03       (0.10)  

04 L     mitä nyt oli keittiössä 

         (0.22) 

05 L     sitä lohisoppaa keittämässä siellä niih 

         (0.50) 

06 M     niin miten se oli sovittu ((katse Elviin))  

         (0.10)  

07 M     °emminä muista° 

         (0.50) 

08 M     #juusto ja kurkku#  

09       oliko se sovittu ((katse Elviin)) 

         (0.20) 

10 S     kantapaikassa EI OO juustoja 

11       leivän päälle 

12 S     heh hehh lohikeittoon 

13       [hehhehh ] 

14 M     [mm aijaa] ((katse Elvissä, ei vilkaise Sariin)) 

15 E     no minusta se on nii että ehmm  

         (0.15) 

16 E     se ei tarvi ku  

17 S     voita lei[vän päälle tai mitä se] nyt on  

18 E             [oivariinia            ]   

         (0.10)  

19 E     [oivariinia  ] 

20 S     [nii minä oon]  

21       sammaa mieltä 

22 PJ    perinteisesti 

23 S     mm  

24 PJ    [mm      ]  

25 L     [se kyllä] menis  

26 T     kyllä se hyvvää on  

((keskustelu jatkuu)) 

 

 

Miia ottaa aiheen puheeksi kuulostellen ja kysymysmuotoisesti puhuttiinkostä viimeksi 

juusto ja (r. 01). Hän katselee paperia ja vilkaisee nopeasti Elviin kuin odottaen häneltä 

vastausta. Laila vastaa ei Miian kysymykseen ja alkaa kuvailla, kuinka alakerran 

keittiössä keitettiin lohisoppaa (r. 04–06). Ilmauksellaan hän ehkä johdattelee keskustelua 
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siihen suuntaan, että alakerran keittiön tarjoiluista voitaisiin ottaa mallia. Leila saattaa 

näin osoittaa tukeaan Miian ajatukselle.  

 

Miia ei vastaa Leilan kommenttiin vaan jatkaa kyselyään; niin miten se oli sovittu (r. 06) 

vilkaisten jälleen Elviin kuin odottaen vastausta. Pienen hetken jälkeen hän lausuu 

ympäristöä vaimeammalla äänellä en minä muista. Ilmauksen jälkeen hän jatkaa 

vuoroaan ilmauksella juusto ja kurkku oliko se sovittu (r. 08–09). Näin ollen Miia on 

käyttänyt vuorojensa aikana jo kolme kertaa kysymysmuotoista lausetta, mikä on osoitus 

deonttisten oikeuksien siirtämisestä muille puhujille. Kiinnostavaa onkin, että 

esimerkissä toiset puhujat myöntävät Elville jonkinasteisia deonttisia oikeuksia ja 

auktoriteettia käyttäessään kysymysmuotoisia ja epävarmoja ilmauksia katsellen samalla  

Elvin suuntaan vastausta odottaen.  

 

Kuten juhlatarjoilulitteraatista käy ilmi (ks. esimerkki (12)), Elvi ei ole ollut samaa mieltä 

leivänpäällyksien tarjoilusta kuin Miia. Kyseisessä kokouksessa hallitus ei myöskään 

päässyt yhteisymmärrykseen asiasta, vaan jätti neuvottelun lopputuloksen avoimeks i. 

Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa, että Miia viittaa edelliseen kokoukseen niin, että 

päätös olisi jo syntynyt; juusto ja kurkku oliko se sovittu (r. 08–09).  

 

Kuten esimerkin (12) yhteydessä luvussa 4.5. mainittiin, etujäsenenä toimivaan 

ehdotukseen liittyy usein epävarmuuden ilmaisuja, joilla voidaan pyrkiä heikentämään 

implikaatiota episteemisestä ensisijaisuudesta. Heikentämistä tekevät yleensä puhujat, 

joilla on ainakin ensisilmäyksellä vähäisempiä episteemisiä oikeuksia arvioida 

asiaintilaa. (Heritage & Raymond 2005: 34.) Miian ympäristöä vaimeammalla äänellä 

lausuttu vuoron lopetus en minä muista (r. 07) heikentää hänen implikaatiotaan 

episteemisestä pääsystä. Vaikka Miian ehdotus esiintyy sekvenssissä etujäsenenä, 

luovuttaa hän episteemisen pääsyn aiheeseen jollekin muulle puhujalle toteamalla, ettei 

muista mitä edellisessä kokouksessa sovittiin.  

 

Sari osoittaa erimielisyyttä Miian puheenvuoroa kohtaan viittaamalla siihen, ettei 

osallistujien suosiossa olevassa kantapaikassakaan tarjoilla juustoja leivän päällä (r. 10–

11). Ei oo -ilmauksen hän lausuu ääntään voimistaen. Sari jatkaa vuoroaan vielä naurulla 

ja lisäämällä täsmennyksen lohikeittoon (r. 13). Sarin aloittama nauru voi osoittaa, että 
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hän on huomannut tilanteen olevan hankala tai kiusallinen (ks. Haakana 2001: 150), mikä 

voi johtua hänen tuottamansa vuoron odotuksenvastaisuudesta. Tällöin hän saattaa myös 

pehmentää kannanottoaan naurun avulla. Sarin vuorosta on kuitenkin vaikea tulkita, 

mihin hän liittää naurunsa. Hänen naurunsa voi olla muillekin keskustelijo il le 

vaikeatulkintainen, sillä he eivät yhdy nauruun, mikä on harvinaista. Toisaalta syynä sille, 

ettei nauruun yhdytä voi olla myös se, että meneillään on erimielisyyssekvenssi.   

 

Sarin jatkaessa nauruaan (r. 13) Miia lausuu päällekkäispuhuntana mm aijaa (r. 14) 

katsoen samalla Elviä, joka istuu häntä vinosti vastapäätä pöydän toisella puolella. Hän 

ei edes vilkaise vieressään istuvaa Saria, vaikka tämä on esittänyt kannanoton aiheeseen. 

Mm-ilmauksella Miia voikin osoittaa esimerkiksi vain vastaanottaneensa Sarin 

kommentin, mutta ei reagoi siihen muuten. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että Miia 

asemoi Elvin deonttisen auktoriteetin Saria korkeammalle.  

 

Kysymysmuotoisuuden ja katseen perusteella puhujista ainakin Miia odottaa Elvin 

mielipidettä aiheeseen. Elvi ottaakin seuraavaksi kantaa aiheeseen toteamalla, ettei leivän 

päälle tarvita kuin oivariinia (r. 16 ja 18). Näin ollen hän tiimiytyy Sarin mielipiteen 

kannalle. Elvi aloittaa vuoronsa minusta-ilmauksella (r. 15), joka on vähemmän deonttista 

asemaa osoittama kuin kaikkien puolesta puhuminen, jota esiintyi esimerk iks i 

esimerkissä (2).  

 

Responsiivisen vuoron puhuja voi käyttää keinoja, joilla hän pyrkii osoittamaan jopa 

episteemistä ensisijaisuutta puheenaiheeseen (Niemi 2015: 21). Elvi käyttää ilmausta se 

on (r. 15), joka voi olla yksi tekijä episteemiseen ensisijaisuuteen pyrkiessä. Suomen 

kielessä responsiivinen, osittain etujäsentä toistava [subjekti + kopulaverbi] -lause, kuten 

se on, implikoi puhujan itsenäistä ja toisesta puhujasta riippumatonta pääsyä arvioitavaan 

asiaintilaan (Sorjonen & Hakulinen 2009: 288–143). Sari täydentää Elvin vastausta 

osittaisella päällekkäispuhunnalla täydentämällä, ettei päälle tarvita kuin voita (r. 17) ja 

ilmaisemalla nii minä oon sammaa mieltä (r. 20–21). Puheenjohtaja toteaa perinteisesti 

(r. 22) ja osoittaa näin tukeaan Elvin ja Sarin kannalle. Sari tuottaa samaan aikaan 

puheenjohtajan kanssa mm-partikkelin (r. 23 ja 24), jonka jälkeen Laila toteaa se kyllä 

menis (r. 26). Laila tiimiytyi alun perin Miian kanssa puhumaan leivänpäällyks ien 

puolesta, joten tiimiytyminen alkaa tässä vaiheessa purkautua. Tiina lisää vielä kyllä se 
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hyvvää on (r. 27). Keskustelun tiimiytyminen purkautuu, sillä uusia kannanottoja 

aiheeseen ei ilmene.  

 

Viimeiseksi analysoin esimerkkiä (18), jossa esiintyy tilanne, jossa toista puhujaa haetaan 

tiimiytymään omalle puolelle. Esimerkissä ollaan hinnoittelemassa järjestön t-paitoja, 

jotka tulevat myöhemmin myyntiin. Ennen katkelmaa hallitus on melkein päättänyt 

paitojen hinnaksi kuusitoista euroa, mikä näkyykin litteraatin ensimmäisissä vuoroissa, 

joissa puheenjohtaja on jo ilmoittamassa päätöksen (r. 01 ja 03). Vesa kuitenkin tuo 

yllättäen keskusteluun uuden ehdotuksen, joka aktivoi neuvottelun uudelleen (r. 04). 

 

 

                      (18) Kokous 3: PAIDAN HINTA 

PJ= puheenjohtaja 

M= Miia 

V= Vesa 

K= Kari 

E= Elvi 

 
01 PJ   mutta että tuota  

02 M    [(--)     ] ((taustapuhetta))  

03 PJ   [päätetään] 

        (0.10) 

04 V    KAHEKSANntoista euroa ((katse PJ:hin))  

        (1.50) 

05 PJ   £>#aha#<£ 

06      [uus ehotus£] 

07 M    [O:Ompa lii ]an 

        (0.30) 

08 M    kaheksantoista euroa  

        (0.10) 

09 M    eikse oo liian paljon ((kääntyy Karin puoleen))  

10 K    niin se on turhan kallis 

        (0.20) 

11 M    se oN KYLLÄ TURhan kallis 

((keskustelu jatkuu))  

 

Miia ilmaisee erimielisyyttä Vesan ehdotusta kohtaan ilmauksella ompa liian (r. 07), 

jossa hän lausuu ensimmäisen sanan ompa venytetysti ja ensimmäistä tavua painottaen. 

Hän lausuu myös liian- sanan painottaen. Hän jatkaa vuoroaan toistamalla Vesan 

ehdotuksen kaheksantoista euroa (r. 08). Tämän jälkeen Miia kääntyy Karin puoleen ja 

kysyy hänen mielipidettään asiaan; eikse oo liian paljon (r. 09). Miian kysymys 

johdattelee Karia tiimiytymään samalle puolelle eikö-kysymyksellä. Kari vastaakin 
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kysymykseen Miiaa myönnytellen niin se on turhan kallis (r. 10) ja näin ollen tiimiytyy 

hänen puolelleen. Saatuaan Karilta tukea kannanotolleen Miia toistaa Karin mainitseman 

turhan kallis, mikä vahvistaa hänen ja Karin mielipiteen samanmielisyyttä. 

Keskustelutilanne jatkuu monipolvisella pohdinnalla aiheesta tiimiytymisen jatkuessa.  
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6. YHTEENVETO  

 

Tässä luvussa kokoan yhteen analyysiluvuissa tekemäni huomiot aineistosta. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havainnoitu erimielisyysvuorojen olevan tyypillisesti viipyileviä, selkoa 

tekeviä ja epävarmuuden ilmaisuja sisältäviä. Tämä johtuu siitä, että ne ovat myötäile viä 

vuoroja odotuksenvastaisempia eli preferoimattomampia. Näin ollen puhujalla voi olla 

tarve tehdä erimielisyydestään selkoa tai merkitä tilanne sellaiseksi, että puhuja osoittaa 

huomanneensa vuoronsa odotuksenvastaisuuden.  

Olen jakanut analysoimani erimielisyysvuorot avoimeksi jättäviin erimielisyyksiin (luku 

4.1.), epävarmana esitettyihin erimielisyyksiin (luku 4.2.), vastaehdotuksiin (luku 4.3.), 

monta vuoroa käsitteleviin argumentointeihin (luku 4.4.) sekä paljaisiin erimielisyyks i in 

(luku 4.5.). Lisäksi analyysin ohessa olen tarkastellut, miten kokousaiheista 

neuvotellessaan keskustelijat jakavat keskenään myös deonttisia ja episteemis iä 

oikeuksia. Tutkimuksessani olen ottanut huomioon, että aineiston erimielisyyssekvenss it 

ovat osittain päällekkäisiä, sillä niissä esiintyy keskenään paljon samankaltaisuuks ia . 

Analyysilukujen tarkoituksena ei ole siis ollut esittää tiukkoja ryhmäjakoja 

erimielisyyksien välille, vaan esitellä keinoja, joilla erimielisyyttä osoitetaan.  

 

 

6.1. Avoimet, epävarmana esitetyt sekä vastaehdotuksen sisältäneet erimielisyydet 

 

Olen huomioinut, että osa erimielisyyksistä jättää lopputuleman avoimeksi (ks. luku 4.1.). 

Näin on esimerkissä (1), jossa ilmaistaan, ettei ehdotettua tapahtumaa tarvitse perua vielä 

(luku 4.1.). Näin puhuja jättää aikamääreellä mahdollisuuden sille, että aiheeseen voidaan 

vielä palata. Ilmauksella voidaan myös osoittaa deonttisten oikeuksien olevan jaettavana , 

sillä kieltävää mielipidettä ei tällöin esitetä lopullisena. Esimerkeissä (2) ja (3) esiintyi ei 

me nyt x mutta y -muotoinen erimielisyyden ilmaus, joka jättää myös lopputuleman 

avoimeksi. Olen huomioinut, että rakenteessa ilmenee monikon 1. persoona me, joka 

osoittaa, että puhuja asemoi itsensä deonttisesti sellaiseen auktoriteettiasemaan, että hän 

voi puhua muidenkin puolesta.  

Avoimeksi jättävien erimielisyyksien jälkeen analysoin luvussa 4.2. epävarmana 

esitettyjä erimielisyyksiä, joiksi olen luokitellut esimerkit (4) ja (5). Molemmissa 

esimerkeissä esiintyy epävarmuuden ilmauksista näkyvimpänä ilmaus ehkä, jolla voidaan 
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tuoda ilmi puhujan varmuusastetta sanotun todenperäisyydestä. Olen huomioinut myös 

esimerkissä (4) esiintyneiden takelteluiden sekä tavallista hitaammin tai viivytellymmin 

ilmaistujen ilmausten olevan vuoroon epävarmuutta tuovia elementtejä. Sekä ehkä-

sanalla että näillä epävarmuuden elementeillä voidaan merkitä puheenvuoro 

preferoimattomaksi mutta toisaalta myös heikentää omaa deonttista auktoriteettia ja jakaa 

deonttisia oikeuksia muille.  

Edellä mainittujen erimielisyyden osoittamiskeinojen lisäksi analysoin luvussa 4.3. 

erimielisyyden osoituksena toimivaa vastaehdotusta, joka ilmeni esimerkissä (6). 

Esimerkin erimielisyys ei sisällä lainkaan varsinaista erimielisyyden osoitusta, kuten 

kieltosanaa. Esimerkin erimielisyyden ilmaus onkin niin epäsuora, ettei sitä voisi edes 

tunnistaa erimielisyydeksi ilman kontekstia. Joskus erimielisyys saatetaankin jättää 

kokonaan kuuntelijan pääteltäväksi.  

 

6.2. Monta vuoroa käsittelevä argumentointi ja paljaat erimielisyydet 

 

Vastaehdotuksen jälkeen analysoin luvussa 4.4. monta vuoroa käsittelevää 

argumentointia, jossa puhujat perustelevat omia mielipiteitään aiempien lukujen 

esimerkkejä monipolvisemmin. Luvussa analysoin sekä ulkoisiin että henkilökohtais i in 

tekijöihin vetoavaa erimielisyyttä. Esimerkeissä (7) ja (8) vedotaan ulkoisiin tekijöihin. 

Molemmissa esimerkeissä on sama keskustelutilanne, jossa puhuja on eri mieltä 

puheenjohtajan ehdottamista yliopiston tiloista, joita voitaisiin käyttää 

järjestötapahtuman järjestämiseen. Erimielisyyssekvenssin aikana puhuja esittää ulkoisia 

syitä erimielisyydelleen vedoten ehdotettujen tilojen sopimattomuuteen.  

Esimerkeissä (9) ja (10) taas vedotaan henkilökohtaisiin syihin. Molemmissa 

esimerkeissä keskustellaan puheenjohtajan ehdottaman halloweentapahtuman 

järjestämisestä. Aiempien tutkimusten valossa olen huomioinut, että selonteossa puhujat 

voivat ottaa esiin tilannekohtaista tietoa heidän olosuhteistaan perustellessaan kielteistä 

reaktiotaan. Henkilökohtaisiin syihin ja omiin aikatauluihin vetoaminen ennaltaehkä isee 

mahdollisia jatkokeskusteluja, sillä vain puhuja itse tuntee omat tarpeensa ja aikataulunsa. 

Esimerkin (9) erimielisyysvuorossa vedotaankin henkilökohtaisiin kiireis i in. 

Vedotessaan henkilökohtaiseen pystymättömyyteen puhuja osoittaa toisaalta deonttista 

auktoriteettia ilmoittaessaan oman mielipiteensä mutta toisaalta vetoomuksen voi myös 
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tulkita sisältävän deonttisten oikeuksien muille luovuttamisen, sillä pudottamalla itsensä 

päätöksenteon ulkopuolelle puhuja luovuttaa päätösvaltaa muille. Auktoriteet in 

hälventämistä esiintyy myös esimerkissä (8), jossa osana erimielisyysvuoroa käytetään 

yksikön 1. persoonassa konditionaalimuotoa kokisin).  

Olen huomioinut, että no-partikkelilla voi olla keskustelussa hyvin monenlaista käyttöä. 

Useasti se ohjailee, mihin suuntaan puhuja kokee tarpeelliseksi viedä keskustelua. 

Esimerkissä (8) puhuja käyttää partikkelia viivytelläkseen vastaustaan ja saadakseen näin 

lisäaikaa jäsennellä sitä: no emmä:ä en mä:ä. Partikkelilla voidaan myös esimerk iks i 

avata erimielisyysvuoro, kuten esimerkistä (1) huomataan: no eihän niitä vielä tarvi 

perua.  

Edellä esiteltyjen, tyypillisten erimielisyyden osoittamiskeinojen lisäksi olen huomio inut 

aiemmista tutkimustuloksista poikkeavaa erimielisyyden osoittamista (luku 4.5.), joka 

sisältää vain vähän tai ei lainkaan preferoimattomuuden ilmauksia eli esimerk iks i 

selontekoa tai viivyttelyä. Tällaisia paljaita erimielisyyksiä olen havainno inut 

esimerkeissä (11), (12) ja (13). 

Esimerkin (11) paljas erimielisyys ei se käy se osoittaa, että puhuja asemoi itsensä 

asemaan, jossa hän voi päättää, mitä tehdään. Puheenjohtaja suhtautuu esimerkin vuoroon 

preferoimattomana, sillä hän lausuu vahvistusta tai tarkennusta pyytävän tai toisaalta 

myös hämmästelyä osoittavan eikö-lausuman. Selonteon vaatiminen siis osoittaa, että 

preferoimaton erimielisyysvuoro tulkittiin preferoimattomaksi. Sama toistuu esimerkissä 

(12), jossa etujäsenenä ehdotuksen tehnyt puhuja lausuu erimielisen vuoron jälkeen eikö 

muka -ilmauksen. 

Olen myös huomioinut aiempien tutkimusten mukaisesti, että etujäsenenä toimivaan 

ehdotukseen liitetään usein epävarmuuden ilmaisuja. Tällä pyritään heikentämään 

implikaatiota episteemisestä ensisijaisuudesta, joka liittyy etujäsenyyteen. Esimerk issä 

(12) käytetäänkin etujäsenenä toimivassa ehdotuksessa epävarmuuden ilmaisuja, kuten 

voisi olla ja luulisi. Olen havainnoinut, että tällaisen epävarman ehdotuksen taustalla voi 

olla joko episteemisen statuksen heikentäminen tai hyväksynnän odottaminen toiselta 

puhujalta, jolle myönnetään toisia puhujia enemmän episteemistä tai deonttista 

auktoriteettia. Deonttisten oikeuksien jakamista havaitsin katsekontaktista, joka 

kohdistettiin henkilölle, jolle deonttista auktoriteettia mahdollisesti myönnetään.  
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Olen huomioinut myös naurun eri merkityksiä osana erimielisyyssekvenssiä. Naurulla 

voidaan aiempien tutkimusten mukaan merkitä tilanteen odotuksenvastaisuutta ja sitä 

kautta hankaluutta. Nauramalla puhuja voi osoittaa ymmärtävänsä tilanteen kiusalliseks i 

ja naurullaan ikään kuin normalisoida tilannetta. Nauru voi siis sekä osoittaa puhee n 

ongelmakohtia että myös hoitaa niitä. Esimerkissä (12) erimielisyyden osoittanut puhuja 

alkaakin nauramaan, johon etujäsenenä toimivan ehdotuksen tehnyt puhuja yhtyy. 

Puhujien yhteisessä naurussa voi olla kyse reagointitavasta kiusalliseen tai hankalaan 

tilanteeseen, jonka erimieliset kannanotot ovat aiheuttaneet. Naurua esiintyy myös 

esimerkissä (17), jossa erimielisyysvuoron osoittanut puhuja alkaa nauramaan. Kuitenkin 

toisin kuin esimerkissä (12), puhujan nauruun ei yhdytä. Olenkin huomioinut, että joskus 

naurua on vaikea tulkita. Tulkinnan vaikeudesta on mahdollisesti kyse myös esimerkin 

(17) keskustelijoilla, mikä selittäisi, miksei nauruun yhdytä.   

Esimerkin (12) tilanteessa nähtiin myös suora kannanotto, kun etujäsenenä toimivan 

ehdotuksen tehnyt puhuja ilmaisee paljaan erimielisyysvuoron esittäneen puhujan olevan 

liian jyrkkä: sää oot liian jyrkkähh. Ilmaus osoittaa, että paljas erimielisyyden osoitus on 

ollut preferoimaton myös vuorovaikutukseen osallistujan puolesta.  

Myös esimerkissä (13) esiintyy preferoimaton mutta perustelun sisältävä erimielisyys ei 

meillä oo ollu koskaan. Erimielisyydessä vedotaan siis siihen, miten asia on aiemmin 

hoidettu. Esimerkin erimielisyysvuorossa puhuja asettaa itsensä vahvaan deonttiseen 

asemaan. Episteemisyyden näkökulmasta hän myös ilmaisee, että hänellä on aiheesta 

mahdollisesti muita puhujia enemmän tietoa. Esimerkissä muut puhujat vaikuttava tk in 

luovuttavan deonttisia oikeuksia erimielisyysvuoron esittäjälle, sillä he eivät aseta tätä 

selontekovelvolliseksi. Esimerkistä ei myöskään ilmene, että toiset keskustelijat paljasta 

vuoroa preferoimattomana, vaikka vuoro poikkeaakin tyypillisistä erimielisyysvuoroista, 

joissa esiintyy yleensä selontekoa ja epävarmuuden ilmauksia.  

 

6.3. Tiimiytymistä sisältäneet erimielisyydet  

 

Viimeiseksi olen tarkastellut omana päälukunaan tiimiytymistä osana 

erimielisyyssekvenssiä (luku 5). Tiimiytymisellä olen viitannut tilanteeseen, jossa 

osallistujien välillä ilmenee erimielisyyttä, mikä tarjoaa muille osallistuj il le 

madollisuuden liittyä jommankumman osallistujan puolelle. Havaitsin tiimiytymistä 
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esimerkeissä (15), (16), (17) ja (18). Olen havainnoinut aiempia tutkimuksia mukaillen, 

että tiimiytymistä tapahtuu, kun kokouskeskustelijoiden välillä ilmenee erimielisyyttä, 

mikä tarjoaa muille osallistujille mahdollisuuden liittyä jommankumman osallistujan 

puolelle. Olen huomioinut tiimiytymisen purkautuvan, kun erimielisten kannanottojen 

vuoropuhelu päättyy.  

 

Myös tiimiytymistä kuvaavassa pääluvussa olen havainnoinut deonttisen auktoriteet in 

osoittamista. Esimerkissä (15) etujäsenenä ehdotetaan musiikin soittamista 

ruokailutapahtuman yhteydessä. Ehdotusta seuraa preferoimaton, modaalisen indikatiivin 

sisältävä ei sitä sitä taustamusiikkia laiteta. Olen havainnoinut, että indikatiivimuoto inen 

lausuma esittää asiaintilan ikään kuin totena tai toteutuvana, joten esimerkin ilmaukse l la 

puhuja asemoi itsensä deonttiseksi auktoriteetiksi osoittamalla, että hän voi esittää 

asiaintilan totena.   

Tämän luvun tarkoitus oli selventää ja koota yhteenvetoa edellisten analyysilukujen 

havainnoista. Seuraavaksi kokoan havaintoni yhteen ja kertaan tutkielmani lähtökohdat 

päätäntöluvussa.   
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7. PÄÄTÄNTÖ 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tutkinut erimielisyyden osoittamista 

paikallisyhdistysten hallitusten kokouskeskusteluissa. 

Olen käyttänyt työssäni keskustelunanalyyttista tutkimusmenetelmää. Olennainen osa 

keskustelunanalyyttista tutkimusta on aineistovetoisuus, joten tutkimuksen tekeminen 

alkoi aineiston läpikäymisellä. Kandidaatintutkielmassani (Jylhänlehto 2021) tutkin 

ehdotuksista kieltäytymistä kokousvuorovaikutuksessa, ja nyt huomioni kiinnittyi eri- ja 

samanmielisyyksiin, joita kokousten pitkissäkin neuvotteluissa esiintyi. Päädyin 

tarkastelemaan kokouksista erimielisyyksiä, sillä niissä ilmeni paljon tutkittavaa, eikä 

kokousvuorovaikutusta ole tutkittu Suomessa juurikaan erimielisyyksien näkökulmasta.   

Aineistona olen käyttänyt Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaan kuuluvia 

kokousnauhoitteita Oulun seudulla toimivien järjestöjen kokouksista. Aineisto sisältää 

videonauhoitettuja kokouksia viidestä erään Oulun seudun kotiseutuyhdistyksen 

kokouksesta sekä yhden kokouksen pituisia nauhoitteita kolmelta oululaise lta 

opiskelijajärjestöltä. Tarkastelemani aineisto sisältää yhteensä noin 670 kokousminuutt ia. 

Rajasin analysoimani erimielisyydet ainoastaan sellaisiin erimielisyyssekvensseihin, 

jotka liittyvät järjestön tulevaan toimintaan. Tässä tutkielmassa olen analysoinut yhteensä 

18 esimerkkitapausta.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut esitellä ja analysoida erilais ia 

erimielisyystilanteita, joita olen löytänyt aineistosta. Tutkimuskysymykseni olivat:  

1. Millaisilla keinoilla erimielisyyttä osoitetaan kokouskeskustelussa?  

2. Millä tavalla puhujat tiimiytyvät erimielisyyssekvenssin aikana?   

Olen todennut, että erimielisyyttä osoitetaan kokouskeskustelussa monin eri keinoin. 

Omiksi ryhmikseen olen havainnoinut lopputuleman avoimeksi jättävät erimielisyydet, 

epävarmana esitetyt erimielisyydet, vastaehdotuksena muotoillut erimielisyydet, monta 

vuoroa käsittelevät monipolviset argumentoinnit sekä paljaat, preferoimattomuuden 

ilmauksia vaille jäävät erimielisyydet. Olen myös huomannut, että aineiston 

erimielisyyssekvenssit ovat osittain päällekkäisiä, sillä saman sekvenssin sisällä saattaa 

esiintyä useampia erilaista erimielisyyden osoittamisen keinoja. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei olekaan ollut kategorisoida erimielisyyden osoittamisen keinoja 

tiukkoihin lokeroihin, vaan huomioida, millaisin eri tavoin erimielisyyttä osoitetaan.  
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Olen havainnut aiempien tutkimusten tuloksia mukaillen, että erimielisyysvuo rot 

sisältävät usein selontekoa, epävarmuuden ilmauksia sekä viivyttelyä. Tämä johtuu siitä, 

että erimieliset vuorot ovat keskustelussa myötäileviä vuoroja odotuksenvastaisempia eli 

preferoimattomampia. Näin ollen puhujalla on usein tarve tarjota erimielisyydestään 

selontekoa tai merkitä tilanne muilla tavoin sellaiseksi, että puhuja osoittaa 

huomanneensa vuoronsa preferoimattomuuden.  

Lisäksi olen kiinnittänyt aineistossani huomiota yleisestä tutkimuslinjasta poikkeaviin 

paljaisiin erimielisyyksiin (ks. luku 4.5.) Nämä erimielisyydet sisältävät vain vähän tai 

eivät lainkaan selontekoa, epävarmuuden ilmauksia sekä viivyttelyä, minkä vuoksi ne 

poikkeavat tavanomaisista erimielisyyden ilmaisutavoista. Olen huomioinut myös 

vuorovaikutukseen osallistuneiden osallistujien tulkinneen tällaiset erimielisyysvuo rot 

preferoimattomiksi. Peräkylä kuvaileekin niin sanottua seuraavan vuoron 

todistusmenetelmää (engl. next turn validiation). Todistusmenetelmän mukaan jokainen 

vuorovaikutuksessa esiintyvä ilmaisu voidaan tulkita sen mukaan, miten 

vuorovaikutukseen osallistujat sen tulkitsevat. Se, miten ilmaisu tulkitaan, näkyy siis sen 

jälkeisessä toiminnassa. Näin ollen vuorovaikutukseen osallistujien tulkinta osoittaa, 

käsittelevätkö osallistujat ilmausta tavoilla, jotka ovat sopusoinnussa 

keskustelunanalyytikon tulkinnan kanssa. Poikkeavien tapausten voidaan nähdä 

vahvistavan tutkimustuloksia. (Peräkylä 2011: 368–369.)  Muiden osanottajien 

erimielisyyttä seuraavat vuorot vahvistavatkin tässä tapauksessa havaintoni siitä, että 

paljaat erimielisyydet ovat yleisesti ottaen preferoimattomia.   

Analyysin ohessa olen myös tarkastellut, miten keskustelijat asemoivat itselleen tai 

muille deonttista eli päätösvaltaan liittyvää auktoriteettia sekä episteemistä pääsyä, jolla 

tarkoitetaan tiedollista valtaa, joka muodostuu, mikäli keskustelijalla on tuntemusta 

keskustelun aihealueesta. Olen huomioinut, että keskustelijat pyrkivät sekä asemoimaan 

itselleen deonttista tai episteemistä auktoriteettia, mutta myös hälventämään 

auktoriteettia itseltään. Tutkimusaineistosta nousikin esiin tilanteita, joissa jotakin 

puhujaa pidetään deonttisena auktoriteettina. Samoin olen huomioinut, että puhuja voi 

asemoida itselleen deonttista auktoriteettia. Tämä kertoo vuorovaikutuksesta siitä, että 

puhuja ei rakenna deonttisia oikeuksia yksin vaan ne rakentuvat yhdessä neuvotellen. 

Toisen puhujan deonttisten oikeuksien ilmaisu saattaa saada muut myötäilemään 

oikeuksia mutta myös päinvastoin vastustamaan niitä.  
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Lisäksi olen tutkinut tiimiytymistä osana erimielisyyssekvenssiä. Olen havainno inut 

aiempia tutkimuksia mukaillen, että tiimiytymistä tapahtuu, kun kokouskeskustelijo iden 

välillä ilmenee erimielisyyttä, mikä tarjoaa muille osallistujille mahdollisuuden liittyä 

jommallekummalle puolelle. Olen huomioinut tiimiytymisen purkautuvan, kun 

erimielisten kannanottojen vuoropuhelu päättyy.  

Aineistoa läpikäydessäni en havainnut ehdotuksen muodolla olevan erityistä merkitystä 

siihen, miten ehdotusta kohtaan osoitetaan erimielisyyttä. En ole kuitenkaan varsinaises t i 

tarkastellut tässä tutkielmassa ehdotuksia osana erimielisyyssekvenssiä. Aihe vaatisi 

lisätutkimusta, ja olisikin kiinnostavaa tutkia laajemmin, löytyykö sen väliltä yhteyksiä, 

miten erimielisyyttä osoitetaan millaistakin ehdotusta kohtaan.  

Olisi ollut kiinnostavaa koota yhteen tarkkoja lukumääriä siitä, paljonko erilais ia 

erimielisyyskäytänteitä aineistosta löytyi ja näin saada tarkempi numeraalinen yhteenveto 

aineistosta sekä tehdä vertailua käytänteiden yleisyydestä, mutta tämän tutkielman 

laajuuden huomioon ottaen olen keskittynyt tarkastelemaan erilaisia erimielisyyden 

osoittamisen keinoja. Löysin aineistosta yhteensä 33 erimielisyystilannetta, joista 18 

päätyi tähän tutkielmaan. Koska tämän tutkielman tutkimusote on ollut tiukan empiirinen, 

perustuvat tutkimustulokset tutkijan havaintoihin niistä ilmaisuista ja toiminnoista, jotka 

olen havainnoinut relevanteiksi tutkimusaiheen kannalta. Näin ollen tiedostan, että 

esimerkiksi litteraatteihin päätynyt toiminta on aina vain yksi näkemys tilanteesta.  

Tutkimuksen tuloksia voi empiirisyydestä huolimatta pitää validina, sillä aineistoa on 

analysoitu aiempien tutkimusten valossa ja saatu niihin yhteneviä tuloksia.  Vaikka 

tämänlaajuisesta tutkimusaineistosta ei voida vetää suuria linjavetoja, antaa tutkimus siitä 

huolimatta arvokasta tietoa erimielisyysvuorojen osoittamisesta kokouskeskustelussa.  

Tutkimukseni vahvistaa ja rakentaa pohjaa keskustelunanalyytt isen 

kokousvuorovaikutuksen tutkimuskentälle, sillä erimielisyyksiä suomalaisessa 

kokousvuorovaikutuksessa ei ole juurikaan tutkittu aiemmin.  

Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia erimielisyyssekvenssien lopputuloksia, sillä aineistoa 

läpikäydessäni havaitsin, että kiinnostavaa kyllä, erimielisyyden osoittaminen tuottaa 

yleensä tulosta. Lähes jokaisessa tässä tutkielmassa havainnoimissani esimerke issä 

erimielisyys sai aikaan sen, että ehdottaja luopuu ajatuksestaan ja myöntyy erimielisen 

puhujan mielipiteeseen.  Muutamassa esimerkissä ei päädytty mihinkään lopputulokseen 
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vaan esimerkiksi sovittiin, että aiheesta voidaan päättää myöhemminkin, mutta jokaisessa 

esimerkissä erimielisyyttä osoittavan mielipidettä kuunneltiin ja sillä oli vaikutusta 

päätöksentekoon.  

Lisäksi jatkossa olisi kiinnostavaa vertailla eri instituutioiden ja järjestöjen kokouksia 

keskenään ja tutkia, eroavatko erimielisyyden osoittamisen käytännöt eri järjestöjen 

välillä. Kokoustilanteet eivät ole keskenään yhtä paljon osallistujiaan velvoittavia, sillä 

esimerkiksi monien järjestöjen kokoukset perustuvat vapaaehtoisuuteen, kun taas 

työpaikkapalaverit ovat yleensä osallistujia sitovia, työsopimuksen velvoittamia ja palkan 

motivoimia. Vaikka aineistoni sisälsi kokouksia useammalta eri järjestöltä, en ole tässä 

tutkielmassa tehnyt vertailua järjestöjen välillä.  

Olisi antoisaa tutkia seuraavissa tutkimuksissa myös kokouksissa esiintyviä 

konfliktitilanteita eli ristiriitoja ja selkkauksia, sillä niitä esiintyi aineistossani useampia. 

Olisi kiinnostavaa selvittää, miten konfliktit ilmenevät ja miten sen osapuolet selvittävät 

tilanteen kokouksen kaltaisessa institutionaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Tämän 

lisäksi kokousvuorovaikutuksesta tarvittaisiin lisää tutkimusta ajankohtaisen ilmiön eli 

etätyöskentelyn näkökulmasta. Tulevissa tutkimuksissa olisi kiinnostava verrata 

keskenään etä- ja lähineuvotteluja ja havaita, muuttuuko vuorovaikutus siirryttäessä 

etätyöskentelyyn esimerkiksi preferoimattomien erimielisyysvuorojen esittämisen 

näkökulmasta.  
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LIITE 1  

 

Keskustelunanalyyttiset litterointimerkit: 

Painotus, puhenopeus ja äänenvoimakkuus 

 >joo< nopeutettu jakso  

<joo> hidastettu jakso  

e::i äänteen venytys  

°joo° ympäristöä vaimeampaa puhetta  

JOO äänen voimistaminen  

Tauot 

 (.) mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän  

(0.4) mikrotaukoa pidempi tauko; pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosina  

Muuta 

 £joo£ hymyillen sanottu sana tai jakso  

[joo] päällekkäispuhunta  

#joo# nariseva ääni  

he he naurua  

@joo@ äänen laadun muutos  

si- (tavuviiva) sana jää kesken  

(-) sana, josta ei ole saatu selvää  

(( )) kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja  
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