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Esityksen kulku

• Viitekehys, käsitteet ja tutkielmani tausta
• sosiolingvistiikka, selkokieli, selkokieli ja vuorovaikutus, yhteiskunnallinen tausta ja

ajankohtaisuus

• Teoriataustaa ja aiempaa tutkimusta
• epäsymmetrinen vuorovaikutus, kakkoskieliset keskustelut keskustelunanalyyttisessä 

viitekehyksessä

• Tutkimuskysymykset
• Aineisto ja menetelmät
• Koontia tähänastisista tuloksista
• Aineiston analyysistä ja aineistoesimerkkejä

• laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi

• Koonti ja keskustelua



Viitekehys ja keskeiset käsitteet

• sosiolingvistiikka
• variaatio, yksinkertaistetut rekisterit, kielen tilanteinen ja 

sosiaalinen vaihtelu (ks. esim. Ojutkangas ym. 2009: 204–206) 

• kielen mukauttaminen ja mukautuminen
• puhuttua kieltä mukautetaan vuorovaikutukseen osallistuville ihmisille 

sopivammaksi (Bell 2014: 301–302)



Selkokieli

• selkokielen määritelmä
”Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen 
kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan 
ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja 
ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia 
lukea tai ymmärtää yleiskieltä.” (Selkokeskus 2015.)



Selkokieli vuorovaikutuksessa

• selkokielisen vuorovaikutuksen ohjeet pohjautuvat 
• kirjoitetun selkokielen piirteisiin

• selkokielen teoriaan

• keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen kielellisestä epäsymmetriasta
(Kurhila 2012; Kartio 2009; Leskelä 2006)

• haasteena puhetilanteiden vaihtelu ja kohderyhmien erilaiset  
tarpeet
• institutionaalinen tilanne vrt. arkikeskustelu

• aloitteleva kielenoppija vrt. edistynyt kielenoppija
(Leskelä 2012: 280–282)



Suurin kielellinen vähemmistö

• Suomessa jopa 750 000 ihmistä voi hyötyä selkokielestä
• selkokielen tarpeen taustalla

• neurobiologiset synnynnäiset syyt (esim. kehitysvamma, 
dysfasia)

• vammautuminen tai sairaus (esim. muistisairaus, afasia)
• kehittyvä kielitaito, suomen tai ruotsin opiskelu toisena 

kielenä

• s2-puhujille selkokielestä voi olla hyötyä 
virastoasioinnissa (esim. Kela, TE-palvelut)

• selkokieli voi tukea s2-puhujien itsenäistä elämää, 
kotoutumista ja työllistymistä

(Selkokeskus 2019, 11.)



Selkokieli on yhteiskunnallisesti 
ajankohtainen aihe
• uusi Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022 (Selkokeskus 2019)

• Ylen selkouutiset
• Asioilla-sarja, jossa s2-puhuja testasi selkokielistä palvelua eri virastoissa sekä 

koulussa ja pankissa

• Suomen ensimmäinen selkokielinen vaalikeskustelu huhtikuussa 2019

• selkokielen merkityksestä käyttäjille on toistaiseksi vähän 
tutkimustietoa (Selkokeskus 2019: 16)



Epäsymmetrinen vuorovaikutus ja
toisella kielellä käydyt keskustelut

• epäsymmetrisessä vuorovaikutuksessa keskustelijoiden kieli- ja/tai 

vuorovaikutustaidot ovat eri tasolla, ja myös asiantuntemuksessa voi olla eroja 

• selkokielen tarkoituksena on tuoda tasapainoa vuorovaikutukseen ja edistää 

kielellisesti vähemmän kompetentin osallistumista (Leskelä 2019: 221.)

• yhteisymmärrystä ja sujuvuutta selkokielen avulla

• tyypillistä on ymmärtämisongelman ratkaisun pitkittyminen (Leskelä 2012: 227–229)

• kakkoskieliset keskustelut keskustelunanalyyttisessä viitekehyksessä (ks. esim. 

Kurhila 2012: 166; Lilja 2010: 179)



Maisterintutkielmani
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Tutkimuskysymykset

1. Millaisia kokemuksia ja havaintoja s2-puhujilla on selkokielestä ja 
helposta kielestä vuorovaikutuksessa suomea äidinkielenä puhuvien 
kanssa?

2. Millaisia etuja ja hyötyjä selkokielestä on s2-puhujille? 

3. Millaisissa tilanteissa s2-puhuja kaipaa tai olisi kaivannut 
selkokieltä?



Aineiston kerääminen

• harkinnanvarainen näyte (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998: 18)
• viisi s2-puhujaa, jotka ovat asuneet Suomessa 1–3 vuotta

• etnografinen ote ja -luonne aineiston keräämisessä
• informanttien näkökulmat ja kokemukset esiin

• aineistonkeruu useamman kerran noin 7 kk:n aikana

• haastattelut, ryhmäkeskustelu ja osallistuva havainnointi

(ks. esim. Heller ym. 2018: 9; Pitkänen-Huhta 2011: 96–97)



Aineisto ja analyysi

• neljän s2-puhujan ja kahden suomea äidinkielenä puhuvan
ryhmäkeskustelu talvella 2018
• lähtökohtana vuorovaikutus ja yhteinen keskustelu aiheesta (ks. Hirsjärvi & 

Hurme 2000: 61)

• s2-puhujien yksilöhaastattelu keväällä 2019
• teemahaastattelu: haastattelurunko mutta keskustelunomainen eteneminen

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48)

• laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi
• aineiston pelkistäminen ja luokittelu (Tuomi & Sarajärvi 2018: 89–94)
• teemoittelu tutkimuskysymysten avulla ja sitaatit aineistosta (ks. Eskola & 

Suoranta 1998: 174-175)



Koontia ja pohdintaa

• Selkokielen ja helpon kielen haasteena selittäminen ja kielen
mukauttaminen sopivasti
• selittäminen vaatii harjaantumista

• selkokielen taito voi tehdä keskustelusta sujuvamman ja
tasapainoisemman

• selkokieli voi auttaa s2-puhujaa osallistumaan, ymmärtämään ja
hoitamaan asioita suomeksi

• selkokielen tarve erityisesti kotoutumisen alussa
• iäkkäämmillä tarve voi olla pysyvä



Koontia ja pohdintaa

• tarvitaan koulutusta selkokieliseen vuorovaikutukseen (ks. myös
Selkokeskus 2019: 18-19)
• tässä myös moniammatillista yhteistyötä voisi hyödyntää

• tutkimustietoa voi hyödyntää selkokielen vaikeustasojen
kehittämisessä (ks. myös Selkokeskus 2019: 16 ja Leskelä 2019)
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